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Легенда на използваните знаци 

 * Процедура на консултация 

 *** Процедура на одобрение 

 ***I Обикновена законодателна процедура (първо четене) 

 ***II Обикновена законодателна процедура (второ четене) 

 ***III Обикновена законодателна процедура (трето четене) 

 

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 

проекта на акт.) 

 

 

 

 

 

Изменения към проект на акт 

Изменения в две колони, внесени от Парламента 
 

Заличаванията се обозначават с получер курсив в лявата колона. 

Заместванията се обозначават с получер курсив в двете колони. Новият 

текст се обозначава с получер курсив в дясната колона. 

 

В първия и втория ред на антетката на всяко изменение се посочва 

съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако 

изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има 

за цел да измени, антетката съдържа и трети и четвърти ред, където се 

посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от 

него. 

 

Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран 

текст 

 

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части 

от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват. Заместванията се 

обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се 

заличава или зачерква заместваният текст.  

По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо 

естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на 

окончателния текст. 
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ 

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 

изменение на регламенти (ЕС) № 1316/2013 и (ЕС) 2015/1017 по отношение на 

удължаването на срока на действие на Европейския фонд за стратегически 

инвестиции, както и въвеждането на технически подобрения за този фонд и за 

Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси  

(COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD)) 

(Обикновена законодателна процедура: първо четене) 

Европейският парламент, 

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 

Съвета (COM(2016)0597), 

– като взе предвид член 294, параграф 2 и членове 172 и 173, третата алинея от 

член 175 и член 182, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно 

които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0375/2016), 

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на 

Европейския съюз, 

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 

от 15 декември 2016 г.1, 

– като взе предвид становището на Комитета на регионите от 7 декември 2016 г.2, 

– като взе предвид член 59 от своя правилник, 

– като взе предвид съвместните разисквания на комисията по бюджети и на 

комисията по икономически и парични въпроси в съответствие с член 55 от 

Правилника за дейността, 

– като взе предвид доклада на комисията по бюджети и на комисията по 

икономически и парични въпроси и становищата на комисията по промишленост, 

изследвания и енергетика, комисията по транспорт и туризъм, комисията по 

бюджетен контрол, комисията по заетост и социални въпроси и комисията по 

регионално развитие (A8-0198/2017), 

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене; 

2. изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето 

предложение, внесе съществени промени или възнамерява да внесе съществени 

промени в това предложение; 

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 

                                                 
1 OВ C 75, 10.3.2017 г., стр. 57. 
2 Все още непубликувано в Официален вестник. 
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Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.  
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 Изменение  1 

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,** 

към предложението на Комисията 

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

Предложение за 

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

за изменение на Регламент (ЕС) 2015/1017 по отношение на удължаването на срока на 

действие на Европейския фонд за стратегически инвестиции, както и въвеждането на 

технически подобрения за този фонд и за Европейския консултантски център по 

инвестиционни въпроси 

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, 

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

специално членове 172 и 173, член 175, трета алинея и член 182, параграф 1 от него, 

като взеха предвид предложението на Европейската комисия, 

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти, 

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет, 

като взеха предвид становището на Комитета на регионите, 

като взеха предвид Становище № 2/2016 на Сметната палата1, 

в съответствие с обикновената законодателна процедура, 

като имат предвид, че: 

(1) От представянето на Плана за инвестиции за Европа през ноември 2014 г.2 до сега 

условията за усвояване на инвестициите се подобриха, а доверието в икономиката 

и растежа в Европа започна да се възобновява. Вече четвърта година Съюзът е в 

процес на умерено възстановяване, като брутният вътрешен продукт нарасна с 2% 

през 2015 г., но равнището на безработица остава над равнището от преди 

кризата. Всеобхватните усилия, започнати с Плана за инвестиции, вече постигат 

конкретни резултати въпреки факта, че все още не е възможно да се определи 

цялостното въздействие, което ЕФСИ има върху растежа, тъй като 
макроикономическите ефекти от по-големите инвестиционни проекти не могат да 

бъдат незабавни. Инвестициите се очаква да нарастват постепенно през 2016 г. и 

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

символа ▌ 
1 OВ C 465, 13.12.2016 г., стр. 1. 
2 СОМ(2014)0903 final. 
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2017 г., но темпото е все още плахо и остава под регистрираните в миналото 

равнища. 

(2) Тази положителна динамика следва да се запази, а усилията трябва да продължат, 

за да могат инвестициите да се възвърнат към дългосрочната си устойчива 

тенденция, така че да достигнат до реалната икономика. Механизмите на 

Плана за инвестиции работят и следва да бъдат подсилени, за да продължи 

мобилизирането на частни инвестиции в секторите, които са важни за бъдещето 

на Европа и в които все още има неефективност на пазара или неоптимални 

инвестиционни ситуации, така че да се генерира съществено 

макроикономическо въздействие и да се създадат работни места. 

(3) На 1 юни 2016 г. Комисията публикува съобщение, озаглавено „Европа инвестира 

отново — Преглед на постигнатото по Плана за инвестиции за Европа и следващи 

мерки“, в което се отбелязват постиженията на Плана за инвестиции до момента 

и предвидените следващи стъпки, включително удължаването на Европейския 

фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) след първоначалния тригодишен 

период, увеличаването на прозореца за малките и средните предприятия (МСП) в 

рамките на съществуващата рамка и засилването на Европейския консултантски 

център по инвестиционни въпроси (ЕКЦИВ). 

(4) ЕФСИ, прилаган ▐ от групата на ЕИБ, е на път да постигне в количествено 

отношение целта за мобилизиране на поне 315 млрд. евро допълнителни 

инвестиции в реалната икономика до средата на 2018 г. Пазарната реакция и 

пазарното усвояване са особено бързи в прозореца за МСП, където резултатите 

на ЕФСИ надхвърлиха очакваното, като бяха използвани предходните 

съществуващи мандати на Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) 

(механизма за гаранции за МСП по InnovFin, механизма за гарантиране на 

заеми по COSME и мандата по RCR), за ускорен начален тласък. През юли 

2016 г. прозорецът за МСП беше увеличен с 500 млн. евро в рамките на 

съществуващите параметри на Регламент (ЕС) 2015/1017. По-голяма част от 

финансирането ще бъде насочена към МСП, като се има предвид изключително 

високото търсене на пазара за финансиране на МСП по линия на ЕФСИ: 40% от 

увеличението на капацитета за поемане на риск на ЕФСИ следва да бъдат 

насочени към подобряване на достъпа до финансиране за МСП. 

(5) На 28 юни 2016 г. Европейският съвет стигна до заключението, че „Планът за 

инвестиции за Европа, по-специално Европейският фонд за стратегически 

инвестиции (ЕФСИ), вече доведе до конкретни резултати и е важна стъпка за 

подпомагане на мобилизирането на частни инвестиции, като същевременно се 

използват разумно ограничените бюджетни ресурси. Комисията възнамерява в 

скоро време да представи предложения относно бъдещето на ЕФСИ, които следва 

да бъдат разгледани спешно от Европейския парламент и от Съвета.“ 

(6) ЕФСИ беше създаден за първоначален период от три години и с цел мобилизиране 

на най-малко 315 млрд. евро инвестиции. Въпреки това стремежът за 

постигане на тази количествена цел не следва да взема превес над 

допълняемостта на подбраните проекти. Във връзка с това Комисията пое 

ангажимент да не само да удължи инвестиционния период и финансовия 

капацитет на ЕФСИ, но и да повиши нивото на допълняемост. Правното 

удължаване обхваща периода на настоящата многогодишна финансова рамка и 

следва да осигури общо инвестиции от най-малко половин трилион евро до 2020 г. 
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С цел да се подобри още повече капацитетът на ЕФСИ и да се постигне удвояване 

на инвестиционната цел, държавите членки също следва да дадат приоритетно 

своя принос. 

(6a) ЕФСИ и прилагането му не могат напълно да разгърнат своя потенциал без 

изпълнение на дейности, насочени към укрепване на единния пазар, създаване 

на благоприятна бизнес среда и прилагане на социално балансирани и 

устойчиви структурни реформи. В допълнение към това добре 

структурираните проекти като част от инвестиционните планове и 

плановете за развитие, създадени на равнището на държавите членки, са от 

ключово значение за успеха на ЕФСИ. Във връзка с това държавите членки се 

призовават да подкрепят изграждането на капацитет по отношение на 

устойчивите инвестиции, по-специално на регионално и местно равнище, 

както и да гарантират, че са въведени необходимите за тази цел 

административни структури. 

(7) За периода след 2020 г. Комисията следва да представи, съобразно новата 

многогодишна финансова рамка законодателно предложение за 

широкообхватна инвестиционна схема с цел ефективно справяне с липсата 

на инвестиции в Съюза. Това законодателно предложение следва да се 

основава на заключенията на доклада на Комисията и на независима оценка, 

които трябва да бъдат представени на Европейския парламент и Съвета не 

по-късно от 31 декември 2018 г. Докладът и независимата оценка също така 

следва да разгледат прилагането на Регламент (ЕС) 2015/1017, както е 

изменен с настоящия регламент, в рамките на удължения срок на действие 

на ЕФСИ. 

(8) Удълженият ЕФСИ следва да се насочи към останалата неефективност на пазара 

и неоптимални инвестиционни ситуации, както и да продължи да мобилизира 

финансиране от частния сектор в инвестиции от решаващо значение за бъдещето 

на Европа за създаване на работни места — включително за младите хора, растеж 

и конкурентоспособност чрез засилване на допълняемостта. Тук се включват 

инвестиции в областта на енергетиката, околната среда и действия в областта на 

климата, социалния и човешкия капитал и свързаната с тях инфраструктура, 

здравеопазване, научни изследвания и иновации, трансграничен и устойчив 

транспорт, както и цифровата трансформация. По-специално, приносът на 

подпомаганите от ЕФСИ операции за постигането на амбициозните цели на 

Съюза от Парижката конференция по въпросите на климата (COP21) и за 

изпълнението на ангажимента на Съюза за намаляване на емисиите на 

парникови газове с 80 – 95% следва да бъде засилен. Приоритетните проекти за 

енергийна взаимосвързаност и проектите за енергийна ефективност също следва 

да бъдат все по-често обект на интерес. Освен това следва да се ограничи 

подкрепата на ЕФСИ за автомагистрали до подкрепа на частните и/или 

публичните инвестиции в транспорта в държавите — бенефициенти на 

Кохезионния фонд, по-слабо развитите региони или в трансграничните 

транспортни проекти или ако е необходимо за актуализиране, поддържане и 

подобряване на пътната безопасност, разработване на устройства за 

интелигентни транспортни системи (ИТС) или гарантиране на целостта и 

стандартите на съществуващите магистрали в трансевропейската 

транспортна мрежа, по-специално безопасни зони за паркиране, станции за 

зареждане с алтернативни чисти горива и системи за електрозареждане. В 
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сектора на цифровите технологии и в рамките на приложното поле на 

амбициозна политика на Съюза за цифровата икономика, новите цели за 

цифрови инфраструктури следва да се определят с оглед на преодоляване на 

цифровото разделение и да гарантират, че Съюзът ще играе световна водеща 

роля в новата ера на т. нар. „интернет на предметите“, блокверижната 

технология и кибернетичната и мрежовата сигурност. От съображения за 

яснота следва да се посочи изрично, че макар и вече допустими, проектите в 

областта на селското стопанство, рибарството и аквакултурите попадат в общите 

цели, подлежащи на подкрепа от ЕФСИ. 

(8a) За постигане на целите на Съюза, поставени на Парижката конференция по 

въпросите на климата (COP21) управителният съвет следва да предостави 

подробни насоки и инструменти за оценка, в частност по отношение на 

допустимите проекти и общия портфейл на ЕФСИ, с особено внимание към 

СОР21. С оглед засилване на действията в областта на климата в рамките 

на ЕФСИ, ЕИБ следва да се опира на опита си като един от най-големите 

източници на финансиране на борбата с изменението на климата и да 

използва международно договорени методологии за идентифициране на 

свързаните с климата компоненти и разходи. 

(8б) Културните и творческите индустрии играят важна роля за повторната 

индустриализация на Европа, те са двигател на растежа и са в 

стратегическа позиция да стимулират разпространението на новаторски 

положителни ефекти в други промишлени сектори, като например туризма, 

търговията на дребно и цифровите технологии. ЕФСИ следва да помага на 

МСП да преодоляват недостига на капитал в този сектор и по принцип 

следва да бъде насочен към проекти с по-висок риск от проектите, които 

понастоящем получават подкрепа от програмата „Творческа Европа“ и 

Механизма за гарантиране. 

(9) Допълняемостта, която е основна характеристика на ЕФСИ, следва да бъде 

засилена при подбора на проекти. По-специално операциите следва да бъдат 

допустими за подкрепа от ЕФСИ, ако са насочени към ясно установена 

неефективност на пазара или разрешават неоптимални инвестиционни ситуации. 

Операции в областта на инфраструктурата в рамките на инфраструктурния и 

иновационен прозорец, свързващи две или повече държави членки или региони, 

включително електронната инфраструктура, или мрежите TEN-T и TEN-E, 

следва да дава силна индикация за допълняемост с оглед на тяхната присъща 

сложност и висока добавена стойност за Съюза. 

(9a) Спазването на критерия за допълняемост зависи от специфичните 

регионални икономически условия, тъй като даден проект може да предлага 

допълняемост в един регион, а в друг – не. Поради това инвестиционният 

комитет следва да вземе под внимание специфичните за региона условия, 

когато оценява дали е спазен критерият за допълняемост. 

(10) Поради потенциала си да повишават ефективността от намесата на ЕФСИ, следва 

да бъдат насърчавани операции за смесено финансиране, съчетаващи 

безвъзмездни форми на подкрепа и/или финансови инструменти от бюджета на 

Съюза, ▐ включително финансиране от ЕИБ в рамките на ЕФСИ, както и други 

инвеститори. Смесеното финансиране се стреми да повиши добавената стойност 

на разходите на Съюза чрез привличане на допълнителни ресурси от частни 
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инвеститори и гарантира, че подпомаганите дейности са икономически и 

финансово жизнеспособни. Въпреки че Комисията вече публикува конкретни 

насоки по този въпрос, подходът по въпроса за комбинирането на ЕФСИ с 

фондове на Съюза следва да се доразвие допълнително, като се вземат под 

внимание икономическата ефективност и съответния ливъридж. 

Комбинираното използване на ЕФСИ и европейските структурни и 

инвестиционни фондове (ЕСИФ) може да спомогне за постигане на по-широк 

географски обхват на ЕФСИ. 

(11) За да се засили използването на ЕФСИ в по-слабо развитите региони и регионите 

в преход, обхватът на общите цели, допустими за подкрепа от ЕФСИ, следва да 

се разшири. Като се има предвид, че следва да няма ограничения за размера на 

проектите, допустими за подкрепа от ЕФСИ, дребномащабните проекти не 

следва да се възпират да кандидатстват за финансиране от ЕФСИ. 

Необходими са също така допълнителни действия за подобряване на 

техническата помощ и популяризирането на ЕФСИ в тези региони. 

(11a) Инвестиционните платформи са важен инструмент за справяне с 

неефективността на пазара, особено при финансирането на многостранни, 

регионални или тематични проекти, включително на проекти, свързани с 

енергийната ефективност и трансгранични проекти. Във връзка с това е 

подходящо да се насърчават партньорства с национални насърчителни 

банки или институции, включително с цел създаване на инвестиционни 

платформи. В контекста на такива партньорства в съответствие с 

насоките на управителния съвет инвестиционният комитет следва да 

може да предостави подходяща част от гаранцията на ЕС пряко на 

инвестиционните платформи и националните насърчителни банки или 

институции и впоследствие да делегира на тях решението относно подбора 

на проекти. В такива случаи инвестиционният комитет следва да запази 

правото да упражнява по всяко време надзор върху процедурата за подбор на 

проект, за да гарантира, че тя се прилага в съответствие с настоящия 

регламент. 

(11б) Тази възможност за пряко предоставяне на гаранцията на ЕС на 

инвестиционни платформи и национални насърчителни банки или 

институции, в никакъв случай не следва да води до обща дискриминация 

срещу държавите членки, които не са създали такива структури, нито 

следва да води до географска концентрация. 

(12) За целия инвестиционен период Съюзът следва да предостави гаранция от Съюза 

(„гаранцията на ЕС“), чийто размер не следва в нито един момент да надвишава 

26 000 000 000 EUR, с цел да се даде възможност на ЕФСИ да подкрепя 

инвестициите, от които максимум 16 000 000 000 EUR следва да бъдат 

предоставени преди 6 юли 2018 г. 

(13) Смята се, че когато гаранцията на ЕС е в комбинация със 7 500 000 000 EUR, 

предоставяни по линия на ЕИБ, подкрепата от ЕФСИ следва да генерира 

100 000 000 000 EUR допълнителни инвестиции от страна на ЕИБ и ЕИФ. Сумата 

от 100 000 000 000 EUR, подпомагана от ЕФСИ, се очаква да генерира най-малко 

500 000 000 000 EUR допълнителни инвестиции в реалната икономика до края на 

2020 г. 
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(14) С оглед на частичното финансиране на вноската от общия бюджет на Съюза за 

гаранционния фонд на ЕС за допълнителни инвестиции, които трябва да бъдат 

направени, за тази цел следва да се задели сума в размер на 650 000 000 EUR от 

неразпределените маржове съобразно таваните, предвидени в 

многогодишната финансова рамка за периода 2014 – 2020 г., която да се 

разреши от Европейския парламент и Съвета1 чрез годишната бюджетна 

процедура. Освен това бюджетни кредити в размер на 1 645 797 000 EUR следва 

да бъдат прехвърлени от финансовите инструменти на МСЕ към безвъзмездните 

средства на МСЕ с цел да се улесни съчетаването с ЕФСИ или с други подходящи 

инструменти, по-специално тези, свързани с енергийната ефективност. 

(15) Въз основа на опита, придобит с инвестициите, подкрепяни от ЕФСИ, целевият 

размер на гаранционния фонд следва да бъде сведен до 35% от общите 

гаранционни задължения на ЕС, за да се осигури достатъчна степен на защита. 

(16) В съответствие с изключително високото търсене на пазара за финансиране на 

МСП по линия на ЕФСИ, което се очаква да продължи, прозорецът за МСП към 

ЕФСИ следва да бъде увеличен. Следва да се обърне специално внимание на 

социалните предприятия и социалните услуги, включително чрез разработване и 

прилагане на нови инструменти, които са подходящи за потребностите и 

особеностите на сектора. 

(17) ЕИБ и ЕИФ следва да гарантират, че крайните бенефициенти, включително МСП, 

са осведомени за съществуването на подкрепа от ЕФСИ с цел популяризиране на 

гаранцията на ЕС, предоставена по Регламент (ЕС) 2015/1017. Подкрепата от 

ЕФСИ следва да бъде ясно посочена и поставена на видно място в 

споразумението за финансиране. 

(18) С оглед увеличаване на прозрачността на операциите на ЕФСИ, инвестиционният 

комитет следва да обяснява в своите решения, които са обществено достъпни и 

налични, причините, поради които счита, че дадена операция следва да получи 

гаранция от ЕС, като акцентира особено върху спазването на критерия за 

допълняемост. Наборът от показатели следва да стане обществено достъпен 

веднага след като операцията с гаранция на ЕС бъде подписана. 

(18a) Наборът от показатели следва да се използва при строго спазване на 

настоящия регламент и на Делегиран регламент (ЕС) 2015/15582 и 

приложението към него като инструмент за независима и прозрачна оценка, 

за да може инвестиционният комитет да дава предимство на използването 

на гаранцията на ЕС за операции, които демонстрират по-високи 

показатели и добавена стойност. ЕИБ следва да изчисли предварително 

рейтинга и показателите и да осъществява мониторинг на резултатите 

след приключването на проекта. 

                                                 
1 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 (ОВ L 348, 20.12.2013 г., стр. 129). 
2 Делегиран регламент (ЕС) 2015/1558 на Комисията от 22 юли 2015 г. допълване на 

Регламент (ЕС) № 2015/1017 на Европейския парламент и на Съвета с установяването на набор от 

показатели за прилагането на гаранция на ЕС (ОВ L 244, 19.9.2015 г., стр. 20). 
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(18б) Управителният съвет следва да преразгледа инвестиционните насоки, за да 

установи минимален праг за различните критерии в набора от показатели, с 

оглед на подобряването на оценката на проектите. 

(19) Операциите, подкрепяни от ЕФСИ, следва да се придържат към принципите на 

Съюза за добро управление в областта на данъчното облагане. При 

осъществяването на своите операции ЕИБ не бива да използва и да се 

ангажира със структури за избягване на данъци, нито да предоставя 

средства на бенефициенти, които използват или участват в структури за 

избягване на данъци, в частност схеми за агресивно данъчно планиране, в 

съответствие с правото, препоръките и насоките на Съюза. 

(20) Освен това е целесъобразно да се внесат някои технически разяснения по 

отношение на съдържанието на споразумението относно управлението на ЕФСИ, 

относно предоставянето на гаранцията от ЕС и относно инструментите, обхванати 

от него, включително покриването на валутния риск в определени ситуации. 

Споразумението с ЕИБ относно управлението на ЕФСИ и относно предоставянето 

на гаранцията на ЕС следва да бъде адаптирано в съответствие с настоящия 

регламент. 

(21) Ролята на Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси 

(ЕКЦИВ) следва да бъде засилена и неговите дейности следва да се съсредоточат 

върху недостатъците при изпълнението на ЕФСИ. Той следва да играе 

ролята на инструмент за оправомощаването на организаторите на проекти 

да инициират и развиват осъществими, устойчиви и качествени проекти. 
Особено внимание следва да се обърне на подкрепата за изготвяне на проекти, 

включващи две или повече държави членки или региони, и проекти, които 

допринасят за постигането на целите на стратегията „Европа 2020“ и на 

COP21. ▐ ЕКЦИВ следва също така да допринася активно за целта за секторна и 

географска диверсификация на ЕФСИ и ▐ проактивно да подкрепя ЕИБ в 

инициирането на проекти и започването на операции, както и стимулирането 

на търсене, при необходимост. Дейностите на ЕКЦИВ следва да допълват 

съществуващите структури и следва да се избягват припокривания със 

служби в държавите членки. ЕКЦИВ следва също така да допринася активно за 

създаването на инвестиционни платформи и да предоставя съвети относно 

комбинирането на други източници на финансиране от Съюза с ЕФСИ. Счита се 

за необходимо ЕКЦИВ да гарантира силно местно присъствие, когато е 

необходимо, да се опира на местни знания за ЕФСИ и да отчита по-добре 

местните потребности. ЕКЦИВ следва да цели да сключи споразумения за 

сътрудничество с националните насърчителни банки или институции във 

всяка държава членка, а също и, при необходимост, да подпомага държавите 

членки за създаването на национални насърчителни банки или институции. 

За да се постигнат тези цели, капацитетът на персонала на ЕКЦИВ следва 

да бъде пропорционален на задачите, които трябва да поеме. 

(21a) С цел справяне с пазарната неефективност и пропуски, стимулиране на 

подходящи допълнителни инвестиции и насърчаване на географския и 

регионален баланс на подкрепяните от ЕФСИ операции е необходим подход, 

интегриран и рационализиран към целта за насърчаване на растежа, 

трудовата заетост и инвестициите. Ценовата политика следва да 

допринесе за постигането на тези цели. 
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(21б) С цел насърчаване на инвестиционните цели на Регламент (ЕС) 2015/1017 

следва да се насърчава съчетаване с други съществуващи фондове, за да се 

предоставят подходящи отстъпки във финансовите условия, включително 

цената, на операциите на ЕФСИ. 

(22) Поради това ▐ Регламент (ЕС) 2015/1017следва да бъде съответно изменен, 

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ: 

Член 1 

Регламент (ЕС) 2015/1017 се изменя, както следва: 

 

(-1) Член 2, точка 4, буква б) се заменя със следното: 

“б) трансгранични, многонационални, регионални или макрорегионални 

платформи, които обединяват партньори от няколко държави членки, 

региони или трети държави, които проявяват интерес към проекти в даден 

географски район;“ 

(1) Член 4, параграф 2 се изменя, както следва: 

a) буква а), подточка ii) се заменя със следното: 

„ii) размера, който не може да е по-малко от 7 500 000 000 EUR във вид 

на гаранции или парични средства, и условията на финансовата 

вноска от ЕИБ чрез ЕФСИ;“; 

aa) буква а), подточка iv) се заменя със следното: 

„iv) цените на операциите с покритието на гаранцията на ЕС, които 

трябва да са съобразени с общата ценова политика на ЕИБ, в 

съответствие с целите на настоящия регламент. В случаите, 

когато по-строги икономически и финансови пазарни условия 

биха попречили на реализирането на жизнеспособен проект, 

цената на гаранцията се изменя с цел да се насърчи географски 

и регионален баланс на подкрепяните по ЕФСИ операции и да се 

преодолее неефективността на пазара;“; 

aб) буква б), подточка iii) се заменя със следното: 

„iii) разпоредба, съгласно която управителният съвет трябва да взема 

решения с консенсус и че, в случай че не може да бъде постигнат 

консенсус, управителният съвет трябва да вземе своите 

решения с мнозинство от четири пети от своите членове;“ 

aв) буква б), подточка iv) се заменя със следното: 

„iv) процедурата за назначаване на изпълнителния директор и 

заместник изпълнителния директор, тяхното възнаграждение и 

условия на труд▐, правилата и процедурите за замяната им в 

длъжност и за отчетността, без да се засягат разпоредбите на 

настоящия регламент; 

б) буква в) подточка i) се заменя със следното: 
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„i) в съответствие с член 11 — подробни правила относно 

предоставянето на гаранцията на ЕС, включително правилата за 

покритието, определеното покритие на портфейлите от конкретни 

видове инструменти и съответните събития, задействащи 

евентуални искания за изпълнение по гаранцията на ЕС;“; 

(1a) Член 5, параграф 1 се заменя със следното: 

„1. За целите на настоящия регламент „допълняемост“ означава подкрепата от 

ЕФСИ за операциите, които са насочени към преодоляване на неефективността 

на пазара или на неоптимални инвестиционни ситуации и които не биха могли 

да бъдат осъществени през периода, в рамките на който може да се използва 

гаранцията на ЕС, или не биха могли да бъдат осъществени в същата степен от 

ЕИБ, ЕИФ или със съществуващите финансови инструменти на Съюза без 

подкрепа от ЕФСИ. Получилите подкрепа от ЕФСИ проекти, при все че 

подкрепят всяка от общите цели, посочени в член 9, параграф 2 и са 

насочени към създаване на трудова заетост и устойчив растеж, по принцип 

са с по-висок рисков профил в сравнение с проектите, получили подкрепа чрез 

обичайните операции на ЕИБ, а портфейлът на ЕФСИ като цяло е с по-висок 

рисков профил в сравнение с портфейла на инвестициите, получили подкрепа от 

ЕИБ в съответствие с нейните обичайни инвестиционни политики преди 

влизането в сила на настоящия регламент. 

▐ 

Проектите на ЕИБ, характеризиращи се с риск, който е по-нисък от минималния 

риск по специалните дейности на ЕИБ, също могат да получат подкрепа от 

ЕФСИ, ако се изисква да се използва гаранцията на ЕС с цел осигуряване на 

допълняемост по смисъла на определението в първа алинея от настоящия 

параграф. 

▐ 

За по-добро преодоляване на неефективността на пазара или на неоптималните 

инвестиционни ситуации, като по този начин се гарантира допълняемост и 

се избягва изтласкването по отношение на участници в същия пазар, 

специалните дейности на ЕИБ, подкрепяни от ЕФСИ, като общо правило и ако 

е надлежно обосновано, се характеризират с подчиненост и с по-ниска позиция 

спрямо други инвеститори, а също и с участие в инструменти за споделяне на 

риска, трансграничен обхват, излагане на специфични рискове или други 

установими аспекти, както е описано по-подробно в приложение II. 

▐ 

Без да се засяга изискването да отговарят на определението за 

допълняемост, посочено в първа алинея, следните елементи дават силна 

индикация за допълняемост: 

- проекти, които се характеризират с риск, съответстващ на 

специалните дейности на ЕИБ, както са определени в член 16 от Устава на 

ЕИБ и в насоките на ЕИБ за политиката спрямо кредитния риск, особено 

ако такива проекти се намират в по-слабо развити региони и региони в 

преход; 
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- проекти, които се състоят в инфраструктура, свързваща две или повече 

държави членки или в разширяване на инфраструктурата или свързани с 

нея услуги от една държава членка в една или повече държави членки;“ 

▐ 

(2a) В член 5 се добавя следният параграф: 

 „2a. В съответствие с политиките на ценообразуване: 

  - като общо правило и ако е надлежно обосновано, ЕФСИ има 

подчинена позиция спрямо други инвеститори и гарантира, че 

определянето на цената на гаранцията се променя, като се включва смесено 

финансиране, ако е необходимо, за стартиране на проекти, с цел постигане 

на максимален ливъридж на средствата и отчитане на условията на 

местния пазар; и 

  - ако е необходимо за постигане на целите на ЕФСИ и за преодоляване 

на неефективността на пазара и недостига на инвестиции, ЕФСИ 

гарантира, че ценовите нива за капиталови операции остава под пазарните 

цени за същия вид сделки.“ 

(3) В член 6, параграф 1 уводните думи се заменят със следното:  

„Споразумението за ЕФСИ предвижда, че ЕФСИ ще подкрепя проекти за 

преодоляване на неефективността на пазара или на неоптималните 

инвестиционни ситуации и проекти, които:“; 

(3a) Член 6, параграф 2 се заменя със следното: 

„2. Няма ограничение за размера на проектите, които отговарят на условията 

за подкрепа от страна на ЕФСИ за операции, извършвани от ЕИБ или ЕИФ чрез 

финансови посредници. За да се гарантира, че подкрепата от ЕФСИ също 

така обхваща дребномащабни проекти, ЕИБ и ЕИФ разширяват 

сътрудничеството с националните насърчителни банки или институции и 

насърчават възможностите, предоставени чрез установяването на 

инвестиционни платформи.“ 

(4) Член 7 се изменя, както следва: 

-a) създава се следният параграф: 

„1a. Всички институции и органи, участващи в управленските структури 

на ЕФСИ, се стремят да осигурят баланс между половете във всички 

ръководни органи на ЕФСИ.“ 

-aa) в параграф 3, първата алинея се заменя със следното: 

„Управителният съвет се състои от петима членове: трима, назначени от 

Комисията, един – от ЕИБ и един – от Европейския парламент. Управителният 

съвет избира председател измежду своите членове с тригодишен мандат, с 

възможност за еднократно подновяване. Управителният съвет се стреми да 

взема решенията си с консенсус. В случай, че консенсус не може да се 

постигне, управителният съвет взема решенията си с мнозинство от 

четири пети от своите членове“. 

-aб) в параграф 3, втората алинея се заменя със следното: 
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„Подробните протоколи от заседанията на управителния съвет се публикуват 

веднага след като бъдат одобрени от управителния съвет. Европейският 

парламент се уведомява незабавно за тяхното публикуване.“ 

-aв) в параграф 5, първата алинея се заменя със следното: 

„5. В Споразумението за ЕФСИ се предвижда ЕФСИ да има изпълнителен 

директор, който да отговаря за оперативното управление на ЕФСИ и за 

подготовката и председателството на заседанията на инвестиционния комитет, 

посочен в параграф 6. Наред с това изпълнителният директор се отчита 

пред Европейския парламент относно работата на инвестиционния 

комитет.“ 

-aг) в параграф 5, втората алинея се заменя със следното: 

„Изпълнителният директор се подпомага от заместник изпълнителен директор. 

Изпълнителният директор участва в заседанията на управителния съвет в 

качеството на член без право на глас. В случай, че изпълнителният 

директор не може да присъства на заседанията или на части от заседания 

на управителния съвет, на тези заседания или части от тях присъства 

заместник изпълнителният директор в качеството на член без право на 

глас.“ 

-ад) в параграф 6, първата алинея се заменя със следното: 

„6. След открит и прозрачен процес на подбор в съответствие с разпоредбите, 

представени в настоящия регламент, управителният съвет избира кандидат 

за всяка от длъжностите изпълнителен директор и заместник изпълнителен 

директор, всеки от които получава възнаграждение от общия бюджет на 

Съюза.“ 

a) параграф 8 се изменя, както следва: 

i) буква д) се заменя със следното: 

„д)  действия в областта на климата, опазване и управление 

на околната среда;“; 

ii) добавя се следната буква л): 

„л)  селско стопанство, рибарство и аквакултури.“; 

б) в параграф 10 второто изречение се заменя със следното: 

Всеки член на инвестиционния комитет съобщава незабавно на 

управителния съвет, на изпълнителния директор и на заместник 

изпълнителния директор цялата информация, която е необходима с оглед 

на постоянната проверка за липсата на конфликт на интереси.“; 

в) в параграф 11 се добавя следното изречение: 

„Изпълнителният директор носи отговорност да информира управителния 

съвет за всяко такова нарушение▐ и предлага и осъществява подходящи 

действия.“ 

г) в параграф 12, втора алинея второто изречение се заменя със следното: 



 

PE597.638v02-00 18/171 RR\1126064BG.docx 

BG 

„Решенията за одобряване на използването на гаранцията на ЕС са 

публични и достъпни чрез подробни протоколи. Публикацията на 

такива решения включва обосновката за решението, с особен акцент 

върху спазването на критерия за допълняемост и разяснение за това, как 

наборът от показатели, посочен в параграф 14, е бил използван за 

оправдаване на използването на гаранцията на ЕС. 

Наборът от показатели е инструмент, с който инвестиционният 

комитет определя приоритетите при използването на гаранцията на 

ЕС за операции с висок рейтинг и добавена стойност. Той е достъпен 

за обществеността след вземането на окончателното решение 

относно проекта. Публикацията не съдържа поверителна търговска 

информация. 

В случай на поверителни в търговско отношение решения ЕИБ изпраща 

на Европейския парламент такива решения и информация относно 

организаторите на проекта или финансовите посредници на датата 

на приключване на съответното финансиране или на по-ранна дата, 

когато приключи търговската поверителност. Когато взема решение, 

инвестиционният комитет е подкрепен от документацията, предоставена 

от ЕИБ. 

ЕИБ представя един път годишно на Европейския парламент, на 

Съвета и на Комисията списък с всички решения на инвестиционния 

комитет, с които се отказва използването на гаранцията на ЕС, 

както и обобщение на резултатите на набора от показатели. Това 

представяне подлежи на строги изисквания за поверителност.“; 

гa) параграф 14 се заменя със следното: 

‘14. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 23, параграфи 1 – 3 и 5 за допълване на 

настоящия регламент чрез установяване на набор от показатели, които да 

се използват от инвестиционния комитет за осигуряване на независима и 

прозрачна оценка на потенциалното и реалното използване на гаранцията 

на ЕС. Тези делегирани актове се подготвят в тясно сътрудничество с ЕИБ. 

Управителният съвет преразглежда инвестиционните насоки, за да 

установи минимален праг за различните критерии в набора от 

показатели, с оглед на засилването на оценката на проектите.“; 

(4a) В член 8, първи параграф, буква б) се заменя със следния текст: 

“б) включват образувания, намиращи се или установени в една или повече 

държави членки, и обхващащи или сътрудничещи си с образувания в 

една или повече трети държави, включени в обхвата на Европейската 

политика за съседство, включително стратегическото партньорство, 

политиката на разширяване и Европейското икономическо пространство 

или Европейската асоциация за свободна търговия, или отвъдморска 

страна или територия, посочена в приложение II към ДФЕС, независимо 

дали в тези трети държави или отвъдморски страни или територии има 

партньор.“; 

(5) Член 9 се изменя, както следва: 
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-a) В параграф 2, уводната част се заменя със следното: 

‘2. Гаранцията на ЕС се предоставя за операции по финансиране и 

инвестиране на ЕИБ, одобрени от инвестиционния комитет по член 7, 

параграф 7, или за финансиране или за гаранции на ЕИФ с цел извършване 

на операции по финансиране и инвестиране на ЕИБ в съответствие с 

член 11, параграф 3.В съответствие с насоките на управителния съвет 

инвестиционният комитет може да предостави подходяща част от 

гаранцията на ЕС директно на инвестиционни платформи и 

национални насърчителни банки или институции и да делегира 

решението относно подбора на проекти на тези образувания. 

Инвестиционният комитет във всички случаи запазва правото да 

упражнява надзор върху процедурата на подбор на проект, за да 

гарантира, че тя се прилага в съответствие с настоящия регламент. 

Съответните операции са съгласувани с политиките на Съюза и спомагат 

за постигането на някоя от следните общи цели:“; 

-aa) В параграф 2в се добавя следната подточка: 

„(iiia)  железопътна инфраструктура и други железопътни 

проекти;“; 

-aб) в параграф 2д се създават следните точки: 

„иa) технология за блок вериги; 

иб) интернет на нещата; 

ив) инфраструктури за кибернетична сигурност и защита на 

мрежите.“ 

-aв) в параграф 2, буква ж), подточка ii) се изменя, както следва: 

„ii) културните и творческите индустрии, в които се разрешават 

специфични за секторите финансови механизми чрез връзка с 

„Творческа Европа“ и Механизма за гарантиране, за да се 

предоставят подходящи за целите заеми за културните и 

творческите индустрии.“; 

-aг) в параграф 2, буква ж), подточка v) се изменя, както следва: 

„v) социални инфраструктури, социални услуги, социална и солидарна 

икономика; 

a) в параграф 2 се добавят следните букви з) и и): 

„з)  устойчиво селско стопанство, рибарство, аквакултури и други 

отрасли на биоикономиката и биотехнологичната индустрия; 

i)  в рамките на изискванията на настоящия регламент, за по-

слабо развитите региони и регионите в преход, изброени съответно 

в приложение I и приложение II към Решение за изпълнение 

2014/99/ЕС1 на Комисията, други отрасли и услуги, допустими за 

подкрепа от ЕИБ.“; 

                                                 
1 Решение за изпълнение 2014/99/ЕС на Комисията от 18 февруари 2014 г. за определяне на 
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б) в параграф 2 се добавя следната алинея: 

„Управителният съвет предоставя подробни насоки и инструменти 

за оценка, в частност по отношение на допустимите проекти и общия 

портфейл на ЕФСИ, с особено внимание към СОР21. Тези насоки 

гарантират, че поне 40% от финансирането на ЕФСИ в рамките на 

инфраструктурния и иновационен прозорец подкрепя компоненти на 

проекти, които допринасят за действията в областта на климата.“; 

в) параграф 3 се заменя със следното: 

'3. Инвестиционният период, през който гаранцията на ЕС може да 

бъде предоставяна с цел оказване на подкрепа за операции по 

финансиране и инвестиране, обхванати от настоящия регламент, 

продължава до: 

a) 31 декември 2020 г. за операциите на ЕИБ, за които до 31 

декември 2022 г. е подписан договор между ЕИБ и 

бенефициера или финансовия посредник; 

б) 31 декември 2020 г. за операциите на ЕИФ, за които до 31 

декември 2022 г. е подписан договор между ЕИФ и 

финансовия посредник.“; 

г) В член 10, параграф 2 буква а) се заменя със следното: 

гa) създава се следният параграф: 

 “4a. Ако публичен орган в рамките на държава членка създаде 

инвестиционна платформа или национална насърчителна банка или 

институция, която споделя целите на ЕФСИ, ЕИБ си сътрудничи с 

този субект. ЕИБ си сътрудничи също така с инвестиционни 

платформи или национални насърчителни банки или институции, 

които вече са създадени и споделят целите на ЕФСИ.“; 

гб) в параграф 5, третата алинея се заменя със следното: 

 „Без да се накърнява член 7, параграф 7, инвестиционният комитет, след 

обстойна оценка, може да реши да прекрати партньорство с 

инвестиционна платформа или с национална насърчителна банка или 

институция.“ 

(5a) член 10, параграф 1 се заменя със следното: 

 ‘1. За целите на член 9, параграф 2 и в съответствие с член 11 ЕИБ и по 

целесъобразност, националните насърчителни банки или инвестиции и 

инвестиционните платформи използват гаранцията на ЕС за покриване на 

риска за инструментите, посочени в параграф 2 от настоящия член.“; 

(6) в член 10, параграф 2, буква а) се заменя със следното: 

                                                 
списъка на регионите, които отговарят на критериите за финансиране по Европейския фонд за 

регионално развитие и Европейския социален фонд, и на държавите членки, които отговарят на 

критериите за финансиране по Кохезионния фонд за периода 2014—2020 г. (ОВ L 50, 20.2.2014 г., стр. 

22). 
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“a) предоставяни от ЕИБ заеми, гаранции, насрещни гаранции, инструменти 

на капиталовия пазар, всякакви други форми на инструменти за 

финансиране или инструменти за кредитно подобрение, включително 

подчинен дълг, капиталови или квазикапиталови участия, включително в 

полза на национални насърчителни банки или институции, инвестиционни 

платформи или фондове;“; 

(7) Член 11 се изменя, както следва: 

a) параграф 1 се заменя със следното: 

'1. Размерът на гаранцията на ЕС в нито един момент не надхвърля 

26 000 000 000 EUR, от които една част може да бъде разпределена за 

финансиране или за гаранции от ЕИБ за ЕИФ в съответствие с 

параграф 3. Съвкупните нетни плащания от общия бюджет на Съюза 

по гаранцията на ЕС не надхвърлят 26 000 000 000 EUR и не 

превишават 16 000 000 000 EUR преди 6 юли 2018 г.“; 

б) параграф 3 се заменя със следното: 

'3. Когато ЕИБ предоставя финансиране или гаранции на ЕИФ с оглед 

осъществяване на операциите по финансиране и инвестициите на 

ЕИБ, с гаранцията на ЕС се осигурява пълна гаранция за това 

финансиране или гаранции, при условие че ЕИБ е предоставила 

сума от поне 4 000 000 000 EUR за финансиране или гаранции без 

покритие с гаранцията на ЕС, до първоначален максимален размер 

от 6 500 000 000 EUR. Без да се засяга параграф 1, посоченият 

максимален размер може, когато е целесъобразно, да бъде увеличен 

от управителния съвет до максимум 8 000 000 000 EUR, без 

насрещно задължение от страна на ЕИБ да осигури сумите над 

първоначалния максимален размер. 

в) в параграф 6 букви а) и б) се заменят със следното: 

“a) за дълговите инструменти, посочени в член 10, параграф 2, буква а) 

— главницата и цялата лихва, както и всички суми, които са дължими 

на ЕИБ, но не са получени от нея в съответствие с условията на 

операциите по финансиране до момента на неизпълнение; загуби, 

произтичащи от колебанията на валутите, различни от евро, на 

пазарите, на които възможностите за дългосрочно хеджиране са 

ограничени; за подчинения дълг отлагането, намаляването или 

изискваното излизане се разглеждат като случаи на неизпълнение; 

б) за инвестициите в квазикапитал, посочени в член 10, параграф 2, 

буква а) — инвестираните суми и свързаните с тях разходи за 

финансиране и загубите, произтичащи от колебанията на валутите, 

различни от евро;“; 

(8) Член 12 се изменя, както следва: 

a) параграф 5 се заменя със следното: 

'5. Постъпленията в гаранционния фонд, посочени в параграф 2, се 

използват за постигане на подходящо равнище на средствата 

(наричано по-долу „целевият размер“), отразяващо съвкупните 
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задължения по гаранцията на ЕС. Целевият размер представлява 35 

% от съвкупните задължения по гаранцията на ЕС.“; 

б) параграф 7 се заменя със следното: 

'7. От 1 юли 2018 г., ако в резултат на искания за изпълнение по 

гаранцията на ЕС равнището на гаранционния фонд е намаляло под 

50 % от целевия размер или може да падне под този размер в 

рамките на една година съгласно извършената от Комисията оценка 

на риска, Комисията представя доклад за изключителните мерки, 

които могат да бъдат необходими.“; 

в) параграфи 8, 9 и 10 се заменят със следното: 

'8. След постъпило искане за изпълнение по гаранцията на ЕС 

постъпленията в гаранционния фонд, предвидени в параграф 2, 

букви б) и г), надхвърлящи целевия размер, се използват в рамките 

на инвестиционния период, посочен в член 9, за възстановяване на 

гаранцията на ЕС до пълния ѝ размер. 

9. Постъпленията в гаранционния фонд, предвидени в параграф 2, 

буква в), се използват за възстановяване на гаранцията на ЕС до 

пълния ѝ размер. 

10. В случай че гаранцията на ЕС бъде напълно възстановена до размер 

от 26 000 000 000 EUR, всяка сума в гаранционния фонд над 

целевия размер се изплаща към общия бюджет на Съюза като 

вътрешен целеви приход в съответствие с член 21, параграф 4 от 

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 по отношение на всички 

бюджетни редове, които са били използвани като източник за 

преразпределяне на средства за гаранционния фонд.“; 

(9) Член 14 се изменя, както следва: 

a) Параграф 1 се изменя, както следва: 

i) в първа алинея второто изречение се заменя със следното: 

Тази подкрепа включва предоставяне на целева подкрепа за 

използването на техническа помощ за структуриране на 

проекти, за използването на иновативни финансови 

инструменти и за използването на публично-частни 

партньорства и когато е целесъобразно, консултации по 

въпроси, свързани с правото на Съюза, като се вземат предвид 

особеностите и потребностите на държавите членки с по-слабо 

развити финансови пазари, както и положението в различни 

сектори.“; 

ii) във втора алинея се добавя следното изречение: 

„Той подкрепя и подготовката на проекти за действия по 

климата и кръговата икономика или части от тях, по-специално 

в контекста на COP21, подготовката на проекти в цифровия 

сектор, както и подготовката на проектите, посочени в пета 

алинея на член 5, параграф 1.“; 
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б) параграф 2 се изменя, както следва: 

i) буква в) се заменя със следното: 

в) привличане на местния опит, за да се улесни 

предоставянето на подкрепата от ЕФСИ в целия Съюз, и 

активно допринасяне за целта за секторна и географска 

диверсификация на ЕФСИ, посочена в точка 8 от 

приложение II, като подкрепя ЕИБ и националните 

насърчителни банки или институции да инициират и 

разработват операции, в частност в по-слабо развити 

региони и региони в преход, и като стимулира 

търсенето за подкрепа по линия на ЕФСИ, при 

необходимост;“; 

ii) буква д) се заменя със следното: 

“д) предоставяне на активна, консултативна подкрепа за 

създаването на инвестиционни платформи, по-специално 

трансгранични и макрорегионални инвестиционни 

платформи, в които участват няколко държави 

членки и/или региони, с местно присъствие, при 

необходимост;“; 

iia) добавя се следната точка: 

„да) използване на потенциала за привличане и 

финансиране на дребномащабни проекти, 

включително чрез инвестиционни платформи;“ 

iii) добавя се следната буква е): 

“е) предоставяне на консултации относно комбинирането на 

други източници на финансиране от Съюза (като 

европейските структурни и инвестиционни фондове, 

„Хоризонт 2020“ и Механизма за свързване на Европа) с 

ЕФСИ, с цел намаляване на административната 

тежест и решаване на практически проблеми, 

свързани с използването на такива комбинирани 

източници на финансиране.“; 

iii a) добавя се следната точка: 

„еа) предоставяне на проактивна подкрепа за 

популяризиране и насърчаване на операциите, 

посочени в буква б) от параграф 1 от член 8.“; 

в) параграф 5 се заменя със следното: 

'5. За да се постигне посочената в параграф 1 цел и да се улесни 

предоставянето на консултантска подкрепа на местно равнище, 

ЕКЦИВ се стреми да използва експертния опит на ЕИБ, Комисията, 

националните насърчителни банки или институции и 

управляващите органи на европейските структурни и 

инвестиционни фондове.“; 
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вa) създава се следният параграф: 

“5a. ЕКЦИВ използва списъка, посочен в член 16, параграф 2a, за да 

подпомага активно и целесъобразно евентуални организатори 

на проекти при по-нататъшното разработване на техните 

предложения за финансиране от ЕФСИ.“ 

г) в параграф 6 второто изречение се заменя със следното: 

„Сътрудничеството между ЕКЦИВ, от една страна, и национална 

насърчителна банка или институция, международна финансова 

институция или институция или управляващ орган, включително такива, 

които извършват дейност като национален консултант, които притежават 

опит от значение за постигането на целите на ЕКЦИВ, от друга страна, 

може да бъде под формата на договорно партньорство. ЕКЦИВ сключва 

споразумения за сътрудничество с национални насърчителни банки 

или институции във всяка държава членка. В държавите членки, в 

които не съществуват такива институции, ЕКЦИВ предоставя, по 

целесъобразност и при искане от съответната държава членка, 

проактивна консултантска подкрепа за създаването им.“; 

гa) създава се следният параграф: 

“6a. За да се гарантира активно широк географски обхват на 

консултантските услуги в целия Съюз и успешно да се разчита 

на местни знания за ЕФСИ, се гарантира местно присъствие 

на ЕКЦИВ, при необходимост и като се вземат под внимание 

съществуващите схеми за подпомагане, с оглед на предоставяне 

на реална, проактивна, адаптирана помощ на място. ЕКЦИВ се 

създават по-специално в държави членки или региони, които са 

изправени пред трудности при развитието на проекти по 

ЕФСИ. ЕКЦИВ имат за цел да насърчават трансфера на знания 

към регионалното и местното равнище и да гарантират 

непрекъснатото натрупване на регионален и местен 

капацитет и експертен опит.“ 

гб) параграф 7 се заменя със следното: 

‘7. Годишна референтна сума в размер на 20 000 000 EUR се 

предоставя от общия бюджет на Съюз за допринасяне за 
покриването на разходите по операциите на ЕКЦИВ до 31 декември 

2020 г. във връзка с услугите, предоставяни от ЕКЦИВ по 

параграф 2, които са в допълнение към вече предлаганите по други 

програми на Съюза, доколкото тези разходи не са покрити от 

оставащата сума от таксите, посочени в параграф 4.“ 

(9a) В член 16, параграф 2, буква е) се заменя със следния текст: 

“е) описание на проектите, в рамките на които подкрепата от 

европейските структурни и инвестиционни фондове се съчетава с 

подкрепата от ЕФСИ, пълния размер на участието на всеки източник, 

както и рисковия профил на всеки един такъв проект;“ 

(9б) В член 16, параграф 2 се добавя следната буква: 
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„йa) подробна информация относно данъчните плащания, произтичащи 

от финансиране от ЕИБ и инвестиционни операции в рамките на ЕФСИ.“; 

(9в) В член 16 се създава следният параграф: 

“2a. ЕИБ представя на всеки шест месеца на Европейския парламент, 

Съвета, Комисията и ЕКЦИВ списък с всички инвестиционни 

предложения, представени за използването на гаранцията на ЕС, 

включително тези, които не са предварително избрани за представяне 

в инвестиционния комитет. Това представяне подлежи на строги 

изисквания за поверителност.“; 

(9г) В член 16 се създава следният параграф: 

“5a. Комисията изготвя доклад в края на инвестиционния период относно 

агрегираните последици и целесъобразността на политиката на 

ценообразуване и представя този доклад на Европейския парламент и 

управителния съвет. Констатациите на този доклад се вземат под 

внимание.“; 

(9д) В член 16 се добавя следният параграф: 

„6a. Комисията представя годишен доклад, в който се представят 

подробностите за всички проекти по области на политиката, които 

са получили подкрепа чрез ЕФСИ, общия размер на участието на всеки 

източник, както и рисковите профили;“ 

(10) Член 18 се изменя, както следва: 

a) параграф 6 се заменя със следното: 

'6. До 31 декември 2018 г. и 30 юни 2020 г. Комисията представя на 

Европейския парламент и Съвета доклад, съдържащ независима 

оценка на прилагането на настоящия регламент.“; 

б) параграф 7 се заменя със следното: 

‘7. Комисията представя законодателно предложение съобразно 

новата многогодишна финансова рамка, относно 

широкообхватна схема за инвестиране с цел ефективно 

справяне с липсата на инвестиции в Съюза. Предложението 

отчита заключенията на доклада от 31 декември 2018 г. с 

независима оценка, които се представят своевременно, за да 

бъдат надлежно отчетени за тази цел.“ 

бa) параграф 8 се заменя със следното: 

‘8. Докладът, посочен в параграф 6, включва оценка относно 

използването на набора от показатели, посочени в член 7, 

параграф 14 и Приложение II, по-специално по отношение на 

обмислянето на целесъобразността на всеки стълб и 

съответните им роли при оценката. По целесъобразност и 

надлежна обосновка с неговите констатации, докладът се 

придружава от предложение за преразглеждане на делегирания 

акт, посочен в член 7, параграф 14.“; 

(11) В член 19 се добавя следният параграф: 
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ЕИБ и ЕИФ информират или задължават финансовите посредници да 

информират крайните бенефициери, включително МСП, за съществуването на 

подкрепа по ЕФСИ и осигуряват видимост за тази информация, особено в 

случая на МСП, в споразумението за финансиране и за всяка поръчка, 

която включва подкрепата на ЕФСИ, като по този начин повишават 

обществената осведоменост и подобряват видимостта.“; 

11a) член 20, параграф 2 се заменя със следното: 

‘2. За целите на параграф 1 от настоящия член на Сметната палата, по нейно 

искане и в съответствие с член 287, параграф 3 от ДФЕС, се предоставя 

пълен достъп до всички документи или информация, необходими за 

изпълнението на нейната задача.“ 

(12) член 22, параграф 1 се заменя със следното: 

'1. При своите операции по финансиране и инвестиране, обхванати от 

настоящия регламент, ЕИБ, ЕИФ и всички финансови посредници спазват 

релевантните стандарти и приложими закони относно 

предотвратяването на изпирането на пари, и борбата срещу 

тероризма, данъчните измами и отклонението от данъчно облагане.  

 ▌ 

При своите операции по финансиране и инвестиране, обхванати от 

настоящия регламент, ЕИБ и ЕИФ не използват, нито се ангажират със, 

нито предоставят средства на бенефициери, които използват или 

участват в структури за избягване на данъчно облагане, по-специално 

схеми за агресивно данъчно планиране, или практики, които не 

съответстват на критериите на добро управление в областта на 

данъчното облагане в ЕС, определени в правните актове на Съюза, 

заключенията на Съвета, съобщенията на Комисията или всяко 

официално уведомление от Комисията.  

 ▌ 

По-конкретно ЕИБ и ЕИФ не поддържат стопански отношения със 

субекти, учредени или установени в юрисдикции, които не оказват 

съдействие на Съюза във връзка с прилагането на международно приетите 

данъчни стандарти и правото на Съюза за прозрачност и обмен на 

информация. 

При сключване на споразумения с финансови посредници ЕИБ и ЕИФ 

транспонират изискванията, посочени в настоящия член, в 

съответните договори и изискват доклад за всяка държава поотделно 

във връзка с тяхното спазване. ЕИБ и ЕИФ публикуват и 

актуализират редовно списъка на финансовите посредници, с които 

си сътрудничат. 

ЕИБ и ЕИФ, след консултация с Комисията и със заинтересованите 

лица, преразглеждат и актуализират своята политика относно 

юрисдикциите, които не оказват съдействие, най-късно след 

приемането на списъка на Съюза на юрисдикциите, които не оказват 

съдействие. След това всяка година Комисията представя на 
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Европейския парламент и на Съвета доклад за прилагането на тези 

политики.“; 

(13) В член 23, параграф 2, първа алинея първото и второто изречение се заменят със 

следното: 

„Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 7, параграфи 13 

и 14, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 4 юли 2015 

г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно 

от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок.“; 

 

(14) Приложение II се изменя, както е посочено в приложението към настоящия 

регламент. 

 

▐ 

Член 3 

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след 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 Брюксел на […] година. 

За Европейския парламент За Съвета 

Председател    Председател 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

към 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

за изменение на регламенти (ЕС) № 1316/2013 и (ЕС) 2015/1017 по отношение на 

удължаването на срока на действие на Европейския фонд за стратегически инвестиции, 

както и въвеждането на технически подобрения за този фонд и за Европейския 

консултантски център по инвестиционни въпроси 

Приложение 

(1) Точка 2 се изменя, както следва: 

a) В буква б) се добавят следните параграфи: 

Подкрепата на ЕФСИ за автомагистрали се ограничава до публични и/или 

частни инвестиции в транспорта в държавите — бенефициери на 

Кохезионния фонд, по-слабо развитите региони или в трансграничните 

транспортни проекти или ако е необходимо за актуализиране, 

поддържане или подобряване на пътната безопасност, разработване 

на устройства за интелигентни транспортни системи (ИТС) или 

гарантиране на целостта и стандартите на съществуващите 

магистрали в трансевропейската транспортна мрежа, по-специално 

безопасни зони за паркиране, станции за зареждане с алтернативни 

чисти горива и системи за електрозареждане. 

Подкрепата от ЕФСИ е абсолютно възможна също така за 

поддръжката и модернизирането на съществуващата транспортна 

инфраструктура.;“ 

б) в буква в) второто изречение се заменя със следното: 

„В този контекст се очаква, че ЕИБ ще предостави финансиране по ЕФСИ 

с цел постигане на общата цел от поне 500 000 000 000 EUR публични или 

частни инвестиции, включително финансиране, мобилизирано чрез ЕИФ в 

рамките на операции по ЕФСИ, свързани с инструментите, посочени в член 

10, параграф 2, буква б), национални насърчителни банки или институции, 

както и увеличен достъп до финансиране за дружествата с до 3000 

служители.“; 

(2) в точка 3 се добавя буква г): 

“г) присъствието на една или повече от следните характеристики обикновено 

води до класифициране на дадена операция като специални дейности: 

– подчиненост спрямо други кредитори, включително национални 

насърчителни банки и частни кредитори; 

– участие в инструменти за споделяне на риска, при които поетата 

позиция излага ЕИБ на високи равнища на риск; 

– излагане на специфични рискове, като недоказани технологии, 

зависимост от нови, неопитни или високорискови партньори, нови 
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финансови структури, или на рискове за ЕИБ, за въпросния сектор 

или географски район; 

– характеристики, подобни на тези при капиталовите инструменти, 

като плащания, обвързани с резултатите; или 

– други установими аспекти, водещи до по-висока експозиция на риск 

съгласно насоките за политиката на кредитния риск на ЕИБ;“; 

2a) В точка 3 се добавя следната буква: 

гa) при оценката на допълняемостта се обръща внимание на 

специфичните регионални условия.“ 

(3) в точка 5 се добавя следното изречение: 

„Наборът от показатели става обществено достъпен веднага след като 

дадена операция с гаранция на ЕС бъде подписана, с изключение на 

поверителната търговска информация.“; 

(4) Точка 6 се изменя, както следва: 

a) буква б) се изменя, както следва: 

i) в първото тире първото и второто изречение се заместват със 

следното: 

„За операции от типа дългови операции ЕИБ или ЕИФ 

извършва стандартната си оценка на риска, включваща 

изчисляване на вероятността от неизпълнение и процента на 

събиране на задълженията. Въз основа на тези параметри ЕИБ 

или ЕИФ определя количествено риска за всяка операция.“; 

ii) във второто тире първото изречение се заменя със следното: 

„За всяка операция от типа дългова операция се извършва 

категоризация на риска (кредитна категоризация на операцията) 

в съответствие със системата на ЕИБ или на ЕИФ за 

категоризация на заемите.“; 

iii) в третото тире първото изречение се заменя със следното: 

„Проектите са икономически и технически жизнеспособни, а 

финансирането на ЕИБ се структурира в съответствие с 

принципите на доброто банково управление и отговаря на 

първостепенните принципи на управление на равнището на 

риска, установени от ЕИБ или ЕИФ в техните вътрешни 

насоки.“; 

iii a) четвъртото тире се заменя със следното: 

„Цената на продуктите от типа на дълговите продукти се 

определя в съответствие с разпоредбите на настоящия 

регламент.“ 

б) буква в) се изменя, както следва: 

i) в първото тире второто изречение се заменя със следното: 
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„Определянето на това дали дадена операция включва 

капиталови рискове или не, независимо от правната форма и 

номенклатура, се основава на стандартната оценка на ЕИБ или 

на ЕИФ.“; 

ii) във второто тире първото изречение се заменя със следното: 

„Операциите на ЕИБ от типа на капиталовите операции се 

осъществяват в съответствие с вътрешните правила и 

процедури на ЕИБ или на ЕИФ.“; 

iia) третото тире се заменя със следното: 

„Цената на инвестициите от типа на капиталовите инвестиции 

се образува в съответствие с разпоредбите на настоящия 

регламент.“ 

(5) в точка 7 буква в) думата „първоначалния“ се заличава; 

(6) Точка 8 се изменя, както следва: 

a) във второто изречение на първа алинея думата „първоначалния“ се 

заличава; 

б) в буква а), първа алинея, първото изречение думата „първоначалния“ се 

заличава; 

в) в буква б), първото изречение думата „първоначалния“ се заличава. 

  



 

RR\1126064BG.docx 31/171 PE597.638v02-00 

 BG 

 

3.4.2017 

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРОМИШЛЕНОСТ, ИЗСЛЕДВАНИЯ И 
ЕНЕРГЕТИКА 

на вниманието на комисията по бюджети и на комисията по икономически и парични 

въпроси 

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 

изменение на регламенти (ЕС) № 1316/2013 и (ЕС) 2015/1017 по отношение на 

удължаването на срока на действие на Европейския фонд за стратегически инвестиции, 

както и въвеждането на технически подобрения за този фонд и за Европейския 

консултантски център по инвестиционни въпроси 

(COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD)) 

Докладчик по становище: Ева Каили 

(*) Процедура с асоциирани комисии – член 54 от Правилника за дейността 

 

КРАТКА ОБОСНОВКА 

Настоящите ниски нива на растеж и възстановяване на Европейския съюз след кризата 

са резултат от намаляване на производството, предизвикано от фактори като забавения 

темп на технологичния напредък, структурна промяна към сектори с ниска 

производителност и високи коефициенти на ливъридж. Следователно от първостепенно 

значение е да се насочим към нашите силни страни в рамките на координирани усилия 

за избягване на опасността от продължителна стагнация по икономически, екологично и 

социално отговорен начин. 

 

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика, в съответствие със своя мандат, 

поставя в центъра на своите приоритети оптимизирането на енергийния сектор, сектора 

на телекомуникациите, цифровите технологии, изследванията и иновациите, МСП и 

новите и традиционните промишлени рамки. Тези сектори са в основата на така 

необходимото ускорение на европейската производителност. 

 

Докладчикът счита, че ЕФСИ 2.0 е възможност за ускоряване на европейската 

производителност, както и динамичен инструмент, който има потенциал да 

преструктурира действащата инвестиционна рамка в ЕС чрез хармонизиране на 

икономическата екосистема, като намалява бюрокрацията и премахва координационната 

неефикасност и структурните трудности. 
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ЕФСИ обаче не е инструмент на политиката на сближаване. По-скоро е замислен като 

стимулатор на икономическия капацитет на ЕС, което следва да даде възможност на 

всички държави членки да покрият своите инвестиционни пропуски. ЕФСИ е с добавена 

стойност, насочен е към засилване и допълва, а не се конкурира със съществуващите 

финансови ресурси и механизми. Основна последица от това е, че ЕФСИ никога не 

трябва, нито сега, нито в бъдеще, да заменя кохезионните фондове и други подобни 

инструменти. 

 

За да може ЕФСИ да бъде успешен в постигането на своите инвестиционни цели, той 

трябва да засилва реализирането на икономическия потенциал на всяка държава членка, 

както в географско, така и в секторно отношение. За съжаление ЕФСИ все още не 

отговаря на предизвикателството на географската и секторната диверсификация. 

 

Докладчикът подчертава, че ЕС не може да се върне към растеж и създаване на работни 

места и просперитет чрез подход „бизнес както обикновено“. Той изисква от 

средносрочни до дългосрочни усилия и постоянство. Не спринт, а маратон. ЕИБ и 

Комисията, като двете институции, носещи основната отговорност за прилагането на 

ЕФСИ, следва да се придържат към този начин на мислене. Целта е не да бъдат отпуснати 

средства възможно най-бързо. Съдържанието, допълняемостта и географското 

разпределение са от по-голямо значение, отколкото скоростта на усвояване на 

средствата. 

 

Това становище на комисията по промишленост, изследвания и енергетика се 

съсредоточава най-вече върху областта на енергетиката, телекомуникациите, цифровите 

технологии, научните изследвания и МСП, и се фокусира върху ЕФСИ за справяне с 

настоящите слабости на секторните и географските и неоптимални инвестиционни 

ситуации на пазарни недостатъци, които следва да бъдат отстранени в ЕФСИ 2.0. 

 

Въз основа на гореспоменатите съображения, докладчикът предлага следните 

изменения към ЕФСИ 2.0: 

Получилите подкрепа от ЕФСИ проекти следва да бъдат повече допълнителни. 

ЕИБ следва да засили капацитета си да приема по-рискови проекти, както чрез 

инструменти за поделяне на риска и гаранции при първа загуба, които са 

особено полезни за инфраструктурни проекти. 

Прозрачността и отчетността в процеса на подбор следва да бъдат решаващ 

критерий за предварителното изискване за допълняемост и прилагането на 

Регламента за ЕФСИ, и трябва да бъдат запазени от ЕФСИ 2.0. 

Географската диверсификация трябва да бъде гарантирана при категорично 

справяне с проблема на различните рискови премии, начислени за сходни 

проекти в различни части на ЕС, които произтичат от различните рискови 

профили на държавите членки. 

Третият стълб на Плана за инвестиции за Европа (премахване на пречките пред 

инвестициите) е необходимо условие за успеха на ЕФСИ, но не може да се 

използва като оправдание за легитимиране на слабото усвояване на средствата 

от ЕФСИ, особено в държавите бенефициери на Кохезионния фонд или в 

държавите членки, които пострадаха повече от неотдавнашната финансова 

криза. 
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Комисията следва да работи в тясно сътрудничество с ЕИБ за засилване на 

ролята на националните насърчителни банки и за установяването им в държави 

членки, които нямат такива. 

За да привлече „свежи пари“, Комисията следва да работи в тясно 

сътрудничество с финансовите регулаторни органи на ЕС, с цел да се даде 

възможност на финансовите институции да инвестират повече в дългосрочни 

инфраструктурни проекти, като се облекчат свързаните регулаторни 

ограничения в техните счетоводни баланси. 

Стриктното прилагане на Пакта за стабилност и растеж не трябва да е пречка за 

държавите членки да използват ЕФСИ за инвестиции в инфраструктура. 

Комисията следва да приеме политики в тази посока. 

Специален акцент следва да се постави върху проекти, насочени към 

повишаване на растежа и създаване на работни места в отдалечени райони или в 

по-слабо развити региони. 

Безвъзмездните средства по МСЕ и други свързани механизми не следва да се 

конкурират с ЕФСИ или с неговото пазарно ориентиране, чиято цел е да 

привлече „свежи пари“ и мобилизира неизползван капитал. Оптимално 

съчетаване на средства следователно е необходимо за успеха на стартирането на 

инвестиции в ЕС. Регулаторната рамка, която позволява това смесване, трябва 

да бъде взета под внимание. Финансовия регламент „Омнибус“ се очаква да 

помогне в тази насока. 

Многонационалните инфраструктурни проекти следва да се разширят. 

Комисията следва да се стреми към хармонизиране на регулаторните различия 

между държавите членки. Това е необходимо за ускоряване на 

инфраструктурните проекти, в които участват две или повече държави членки, 

или на тези с трансграничен характер. 

Укрепването и разширяването на ролята на ЕКЦИВ е от решаващо значение за 

успеха на ЕФСИ. Тя следва да подпомага местните власти, организации с 

нестопанска цел и инвеститорите, да улесни създаването на инвестиционни 

платформи, когато те са необходими, да осигури помощ при учредяване на 

ССЦАПЗР и публично-частни партньорства (ПЧП), както и да съветва 

заинтересованите страни относно иновативните източници на финансиране, 

особено в инфраструктурни проекти и проекти в областта на енергетиката и 

цифровия сектор. 

В съответствие с ангажиментите по COP21 ЕФСИ следва да оказва подкрепа 

най-малко до 40 % за проекти, които допринасят за действията в областта на 

климата, включително най-малко 20 % финансиране на проекти за енергийна 

ефективност. Проекти, свързани с изкопаеми горива, трябва да се избягват. 

В съответствие с конкурентните предимства на ЕС в областта на цифровите 

технологии ЕФСИ следва да постави цифровия сектор за бъдещето на челно 

място сред своите приоритети за финансиране, особено проектите за 

увеличаване на капацитета и инфраструктурата на свързаността, 

киберсигурността, мрежовата сигурност, платформите на блок веригата, 

„интернет на нещата“ и т.н. Този приоритет следва да бъде укрепен с експерти 

от секторите на ЕКЦИВ и вземане на решения в управлението на ЕИБ. 
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ЕФСИ следва да преодолее недостига на инвестиции в научни изследвания, 

особено в новаторските и секторите с ниско равнище на РТГ, които се очаква да 

определят и да оформят потребителското търсене през следващите 20 години. 

Комисията и ЕИБ следва да работят заедно за проактивно идентифициране на 

юрисдикциите, неоказващи съдействие, и да определят ясни и публично 

достъпни критерии, с които да се увеличи правната сигурност на ЕФСИ, без 

това да е в ущърб на стандартите на Съюза по въпросите, свързани с 

управлението на данъците. 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещите комисии по 

бюджети и по икономически и парични въпроси да вземат предвид следните 

изменения: 

Изменение  1 

Предложение за регламент 

Съображение 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4) ЕФСИ, прилаган и 

съфинансиран от групата на ЕИБ, е 

на път да постигне целта за 

мобилизиране на поне 315 млрд. евро 

допълнителни инвестиции в реалната 

икономика до средата на 2018 г. 

Пазарното усвояване е особено бързо в 

прозореца за МСП, където 

резултатите на ЕФСИ надхвърлиха 

очакваното. През юли 2016 г. 

прозорецът за МСП беше увеличен с 

500 млн. евро в рамките на 

съществуващите параметри на 

Регламент (ЕС) 2015/1017. По-голяма 

част от финансирането ще бъде 

насочена към МСП, като се има 

предвид изключително високото 

търсене на пазара за финансиране на 

МСП по линия на ЕФСИ: 40 % от 

увеличението на капацитета за 

поемане на риск на ЕФСИ следва да 

бъдат насочени към подобряване на 

достъпа до финансиране за МСП. 

(4) През първия период на 

изпълнението си ЕФСИ постигна 

значими и окуражаващи резултати. 

Все още е твърде рано да се направи 

оценка на цялостното въздействие на 

ЕФСИ за преодоляването на 

недостига на инвестиции, 

намаляването на високите равнища 

на безработица и подобряването на 

слабия растеж в Съюза вследствие на 

скорошната финансова криза. 

Независимо от това, настоящите 

данни показват, че има място за 

подобрение в различни области, 

включително допълняемост с другите 

стълбове на Плана за инвестиции, по-

добро разпределение между 

държавите членки, допълване, 

управление и привличане на 

устойчиви инвестиции, които 

насърчават действията по климата. 

Налице са също така признаци, че 

ЕФСИ може да изостане по 
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отношение на договорените операции, 

както и плащанията по операции на 

ЕИБ за оценка на функцията му до 30 

юни 2016 г. Освен това прозорецът за 

МСП демонстрира по-бързо пазарно 

усвояване в сравнение с 

инфраструктурния и иновационен 

прозорец, но това би могло да се 

дължи на различния характер на 

проектите. 

Изменение  2 

Предложение за регламент 

Съображение 4 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (4a) Очаква се фондът да 

мобилизира целенасочено 315 млрд. 

евро допълнителни инвестиции до 

средата на 2018 г. Въпреки това не 

съществува независима оценка, нито 

на посочените икономически 

резултати, нито на социалното и 

екологичното въздействие на ЕФСИ. 

Припомня се, че основната цел на 

ЕФСИ е да подкрепя проекти, които 

осигуряват на гражданите на Съюза 

дългосрочни социални и екологични 

ползи, висококачествени работни 

места и инфраструктури. 

 

Изменение  3 

Предложение за регламент 

Съображение 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) На 28 юни 2016 г. Европейският 

съвет стигна до заключението, че 

„Планът за инвестиции за Европа, по-

специално Европейският фонд за 

стратегически инвестиции (ЕФСИ), 

вече доведе до конкретни резултати и е 

важна стъпка за подпомагане на 

мобилизирането на частни 

(5) На 28 юни 2016 г. Европейският 

съвет стигна до заключението, че 

планът за инвестиции за Европа, по-

специално ЕФСИ, вече доведе до 

конкретни резултати. Въпреки това, 

недостатъците и дисбалансите от 

гледна точка на географската и 

секторната диверсификация 



 

PE597.638v02-00 36/171 RR\1126064BG.docx 

BG 

инвестиции, като същевременно се 

използват разумно ограничените 

бюджетни ресурси.“ Комисията 

възнамерява в скоро време да 

представи предложения относно 

бъдещето на ЕФСИ, които следва да 

бъдат разгледани спешно от 

Европейския парламент и от 

Съвета“. 

остават. От географска гледна точка, 

до 30 юни 2016 г., 63 % от 

подписаните проекти по ИИП бяха 

концентрирани в Обединеното 

кралство, Италия и Испания, и 91 % 

са били концентрирани в ЕС 15. 

Съответно, 54% от подписаните 

проекти по ИИП бяха концентрирани 

в Италия, Франция и Германия, и 93% 

са били концентрирани в ЕС 15. 

Специално внимание следва да се 

обърне на финансово слабите 

държави членки от Източна Европа, 

като им се помогне да преодолеят 

сегашните инвестиционни 

затруднения и да повишат своята 

конкурентоспособност. Като се 

вземат предвид тези дисбаланси, 

както и финансовите търкания, 

съществуващите структурни пречки, 

регулаторните рамки и нежеланието 

за поемане на риск от 

инвеститорите, Комисията следва да 

предприеме амбициозни инициативи 

за подпомагане на мобилизирането на 

частни инвестиции и да въведе 

необходимите регулаторни промени, с 

цел да се даде възможност на 

финансовите институции да 

предприемат повече 

инфраструктурни проекти в 

портфейлите си, включително 

допълнително финансиране на МСП, 

като същевременно се използват 

разумно ограничените бюджетни 

ресурси. Следва да се обърне внимание 

и на факта, че съществуващите 

структурни недостатъци в някои 

държави членки не благоприятстват 

други държави членки, когато става 

въпрос за използването на ЕФСИ. 

Поради тази причина нито една 

държава членка не следва да има 

право да използва повече от 10 % от 

механизма на ЕФСИ. 
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Изменение  4 

Предложение за регламент 

Съображение 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) ЕФСИ беше създаден за 

първоначален период от три години и 

с цел мобилизиране на най-малко 315 

млрд. евро инвестиции. Предвид 

неговия успех, Комисията пое 

ангажимент да удвои ЕФСИ по 

отношение на продължителността и 

финансовия капацитет. Правното 

удължаване обхваща периода на 

настоящата многогодишна финансова 

рамка и следва да осигури общо 

инвестиции от най-малко половин 

трилион евро до 2020 г. С цел да се 

подобри още повече капацитетът на 

ЕФСИ и да се постигне удвояване на 

инвестиционната цел, държавите членки 

също следва да дадат приоритетно своя 

принос. 

(6) Предвид положителните 

показатели Комисията пое ангажимент 

да удвои ЕФСИ по отношение на 

продължителността и финансовия 

капацитет. Правното удължаване 

обхваща периода на настоящата 

многогодишна финансова рамка и 

следва да осигури общо инвестиции от 

най-малко половин трилион евро до 

2020 г. С цел да се подобри още повече 

капацитетът на ЕФСИ и да се постигне 

удвояване на инвестиционната цел, 

държавите членки също следва да дадат 

приоритетно своя принос. 

 

Изменение  5 

Предложение за регламент 

Съображение 8 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(8) Удълженият ЕФСИ следва да се 

насочи към останалата неефективност 

на пазара и неоптимални 

инвестиционни ситуации, както и да 

продължи да мобилизира финансиране 

от частния сектор в инвестиции от 

решаващо значение за бъдещето на 

Европа за създаване на работни места 

— включително за младите хора, 

растеж и конкурентоспособност чрез 

засилване на допълняемостта. Тук се 

включват инвестиции в областта на 

енергетиката, околната среда и действия 

в областта на климата, социалния и 

човешкия капитал и свързаната с тях 

(8) Удълженият ЕФСИ следва да се 

насочи към останалата неефективност 

на пазара и неоптимални 

инвестиционни ситуации, както и да 

продължи да мобилизира финансиране 

от частния сектор в инвестиции от 

решаващо значение за бъдещето по 

отношение на високи и устойчиви 

равнища на качество на човешкия 

капитал, създаването на работни 

места с високо качество (особено за 

младите хора), растеж и 

конкурентоспособност чрез засилване 

на допълняемостта, както и по 

отношение на увеличаването на 
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инфраструктура, здравеопазване, 

научни изследвания и иновации, 

трансграничен и устойчив транспорт, 

както и цифровата трансформация. По-

специално, приносът на подпомаганите 

от ЕФСИ операции за постигането на 

амбициозните цели на Съюза от 

Парижката конференция по въпросите 

на климата (COP21) следва да бъде 

засилен. Приоритетните проекти за 

енергийна взаимосвързаност и 

проектите за енергийна ефективност 
също следва да бъдат все по-често обект 

на интерес. Освен това следва да се 

избягва подкрепата на ЕФСИ за 

автомагистрали, освен ако това е 

необходимо за подкрепа на частните 

инвестиции в транспорта в 

държавите — бенефициери на 

Кохезионния фонд, или в 

трансграничните транспортни 

проекти, в които участва поне една 

— държава бенефициер на 

Кохезионния фонд. От съображения за 

яснота следва да се посочи изрично, че 

макар и вече допустими, проектите в 

областта на селското стопанство, 

рибарството и аквакултурите попадат в 

общите цели, подлежащи на подкрепа 

от ЕФСИ. 

социалното сближаване, социалното 

приобщаване и по този начин за 

повишаване на благосъстоянието на 

гражданите на Съюза. Той следва 

също да включва инвестиции в областта 

на енергетиката, околната среда и 

действия в областта на климата, и 

свързаната с нея инфраструктура, 

здравеопазване, научни изследвания и 

иновации, трансграничен и устойчив 

транспорт, туризъм, както и цифровата 

трансформация. По-специално, 

приносът на подпомаганите от ЕФСИ 

операции за постигането на 

амбициозните цели на Съюза от 

Парижката конференция по въпросите 

на климата (COP21) и за изпълнението 

на ангажимента на Съюза за 2050 г. за 

намаляване на емисиите на парникови 

газове с 80 – 95% следва да бъде 

засилен. Приоритетните проекти за 

електроенергийна взаимосвързаност, 

енергийна ефективност и  кръгова 

икономика, особено когато 

подобряват енергийната сигурност на 

Съюза, позволяват на 

частноправните субекти и на 

местните общности и кооперации да 

участват активно, също следва да 

бъдат все по-често обект на интерес, 

съвместно с адаптирането на 

енергийните мрежи и съхранението и 

разпределението на енергия от 

възобновяеми източници, както и 

алтернативни източници на енергия 

за превозни средства и сектора на 

строителството. Наличните към 

момента данни показват, че 

широката подкрепа, предоставена от 

ЕФСИ за енергия, енергийна 

ефективност и проекти в областта 

на възобновяемите енергийни 

източници се съпътстват от 

съответно намаление на 

обикновените инвестиции на ЕИБ в 

тези сектори, като по този начин се 

премахва понятието за 

допълняемост. Заемите, финансирани 

по ЕФСИ следва да допълват 
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обичайните инвестиционни дейности 

на ЕИБ. По същия начин в сектора на 

цифровите технологии, в рамките на 

приложното поле на амбициозна 

политика на Съюза за цифровата 

икономика, новите цифрови 

инфраструктури следва да се 

определят с цел да преодолеят 

цифровото разделение и да 

гарантират, че Съюзът ще играе 

световна водеща роля в новата ера на 

т. нар. „интернет на предметите“, 

технологиите и кибернетичната и 

блокверижната мрежова сигурност. 

Освен това критерий за успеха на 

ЕФСИ следва да бъде подпомагането 

на областите на политиката, които 

пострадаха от съкращаване на 

инвестициите за финансиране на 

ЕФСИ, като например безвъзмездни 

средства за научни изследвания, 

особено за ниско равнище на 

технологична готовност. Подкрепата 

на ЕФСИ за автомагистрали следва 

да се избягва, освен ако това е 

необходимо за подкрепа на частните 

инвестиции в транспорта в 

държавите — бенефициери на 

Кохезионния фонд, или в 

трансграничните транспортни 

проекти, в които участва поне една 

държава — бенефициер на 

Кохезионния фонд. От съображения за 

яснота следва да се посочи изрично, че 

макар и вече допустими, проектите в 

областта на селското стопанство, 

рибарството и аквакултурите попадат в 

общите цели, подлежащи на подкрепа 

от ЕФСИ. Следва да се избягва 

подкрепата на ЕФСИ за проекти за 

изкопаеми горива, особено за 

инфраструктура и ядрени 

инсталации. 

 

Изменение  6 

Предложение за регламент 

Съображение 8 a (ново) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (8a) Важно е да се отбележи, че в 

специалните си дейности, 

подлежащи на подкрепа от ЕФСИ, 

ЕИБ системно използва участието в 

инструменти за споделяне на риска 

със своите съинвеститори. Поради 

това ЕИБ следва императивно да се 

намесва в случай на смесено 

финансиране или в другите случаи, 

когато това е необходимо и 

целесъобразно, предоставяйки 

„гаранция за първа загуба“ в рамките 

на посочените дейности, с цел да се 

оптимизира допълняемостта на 

механизма на ЕФСИ и да се 

мобилизират повече частни 

финансови средства. 

 

Изменение  7 

Предложение за регламент 

Съображение 8 б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (8б) Следва да се помни, че всички 

големи световни сили разполагат с 

военнопромишлен комплекс, за да 

доминират в технологичната и 

научната конкуренция. Поради това е 

абсолютно необходимо Съюзът да 

направи същото, като отдели много 

значителни финансови средства, по-

специално с помощта на ЕФСИ, за 

създаването на отбранителна 

промишленост на Съюза, чиито 

усилия в областта на 

научноизследователската и развойна 

дейност ще се изразят в значителни 

граждански и следователно 

икономически ползи. 
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Изменение  8 

Предложение за регламент 

Съображение 9 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(9) Допълняемостта, която е основна 

характеристика на ЕФСИ, следва да 

бъде засилена при подбора на проекти. 

По-специално операциите следва да 

бъдат допустими за подкрепа от ЕФСИ, 

ако са насочени към ясно установена 

неефективност на пазара или 

разрешават неоптимални 

инвестиционни ситуации. Операции в 

областта на инфраструктурата в рамките 

на инфраструктурния и иновационен 

прозорец, свързващи две или повече 

държави членки, включително 

електронната инфраструктура, следва да 

се смятат за допълнителни с оглед на 

тяхната присъща сложност и висока 

добавена стойност за Съюза. 

(9) Допълняемостта, която е основна 

характеристика на ЕФСИ, следва да 

бъде систематично оценявана, 

документирана и докладвана във всеки 

проект. ЕИБ следва да публикува 

аналитични данни за всеки 

финансиран проект, като предоставя 

предварителни и последващи оценки 

на всеки проект заедно с подробно 

обяснение на подбора и показателите 

за оценка и използваните критерии. 

По-специално операциите следва да 

бъдат допустими за подкрепа от ЕФСИ, 

ако са насочени към ясно установена 

неефективност на пазара или 

разрешават неоптимални 

инвестиционни ситуации. 

Допълняемостта следва също така да 

се повишава чрез географски фактори 

като произход на бенефициера или 

географското местоназначение на 

проекта. Операции в областта на 

инфраструктурата в рамките на 

инфраструктурния и иновационен 

прозорец, свързващи две или повече 

държави членки, особено когато поне 

една от държавите членки е 

бенефициер на Кохезионния фонд, 

включително електронната 

инфраструктура, следва да се смятат за 

допълнителни с оглед на тяхната 

присъща сложност и висока добавена 

стойност за Съюза. Освен това, 

проектите, подкрепяни от ЕФСИ, 

следва също се считат за осигуряващи 

допълняемост при генерирането на 

дългосрочни социални и екологични 

ползи. Следва да бъде съставен доклад 

за дейността относно начина и 

степента, в която социалните и 

екологичните фактори са били взети 

под внимание. 
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Изменение  9 

Предложение за регламент 

Съображение 9 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (9a) ЕИБ вече е разработила със 

съинвеститорите си набор от 

продукти, които улесняват 

допълнителното поемане на риск, 

основно чрез инструменти за 

споделяне на риска. ЕИБ следва да се 

намеси, като предоставя схеми за 

гаранции при първа загуба с оглед 

оптимизирането на допълняемостта 

на ЕФСИ и мобилизирането на повече 

частни средства и ускоряване на 

инвестициите, особено в сектора на 

инфраструктури. 

  

Изменение  10 

Предложение за регламент 

Съображение 9 б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (9б) Прозрачността при 

допустимостта, одобрението и 

етапите на подбор на проекти е 

съществено условие, което следва да 

бъде отразено в структурата на 

управление на процеса на вземане на 

решения. Ролята на управителния и 

на инвестиционния комитет следва 

да бъде допълнително изяснена. 

Резултатът от решенията им в 

процедурата за подбор следва да 

гарантират допълняемост и 

основанието, на което даден проект е 

отхвърлен, следва да бъде 

оповестявано. Следователно е важно 

непрекъснато да се потвърждава 

отчетността на лицата, отговорни 

за вземането на решения, за да се 
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гарантира, че евентуалните 

трудности при прилагането на 

Регламент (ЕС) 2015/1017 не се 

повтарят в настоящия регламент. 

Освен това Комисията следва да 

работи бързо при формулирането на 

предварително определени, ясни, 

обективни и публично достъпни 

критерии, които да намалят 

правната несигурност и да доведат до 

по-добро управление в областта на 

данъчното облагане особено когато 

инвестиционните дейности 

включват образувания с връзки с 

отказващи сътрудничество 

юрисдикции. В методологията, която 

ЕИБ използва за определяне на 

лихвения процент за дейностите й по 

финансиране чрез ЕФСИ, е 

необходима и прозрачност. 

Прекомерно рисковите премии за 

дадена страна не следва да играят 

ролята на възпиращ фактор за 

участието на бенефициерите от 

държавите членки в неравностойно 

положение. 

 

Изменение  11 

Предложение за регламент 

Съображение 10 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(10) Поради потенциала им за 

повишаване на ефективността от 

намесата на ЕФСИ, операции за смесено 

финансиране, съчетаващи безвъзмездни 

форми на подкрепа и/или финансови 

инструменти от бюджета на Съюза, като 

например тези, предоставени в рамките 

на Механизма за свързване на Европа, 

както и финансиране от групата на ЕИБ, 

включително финансиране от ЕИБ в 

рамките на ЕФСИ, както и други 

инвеститори, следва да бъдат 

насърчавани. Смесеното финансиране се 

стреми да повиши добавената стойност 

(10) Поради потенциала им за 

повишаване на ефективността от 

намесата на ЕФСИ, операции за смесено 

финансиране, съчетаващи безвъзмездни 

форми на подкрепа и/или финансови 

инструменти от бюджета на Съюза, като 

например тези, предоставени в рамките 

на Механизма за свързване на Европа, 

както и финансиране от групата на ЕИБ, 

включително финансиране от ЕИБ в 

рамките на ЕФСИ, както и други 

инвеститори, следва да бъдат 

насърчавани. Смесеното финансиране се 

стреми да повиши добавената стойност 
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на разходите на Съюза чрез привличане 

на допълнителни ресурси от частни 

инвеститори и гарантира, че 

подпомаганите дейности са 

икономически и финансово 

жизнеспособни. 

на разходите на Съюза чрез привличане 

на допълнителни ресурси от частни 

инвеститори и гарантира, че 

подпомаганите дейности са 

икономически и финансово 

жизнеспособни. С оглед на присъщата 

сложност на тези инструменти, 

ЕКЦИВ следва също така да дава 

насоки относно оптималния избор на 

финансови инструменти и смесено 

финансиране. При това ЕКЦИВ, 

пазарно ориентиран инструмент, 

който предоставя консултации 

относно инвестирането на различни 

пазарни сектори, следва също така, 

където това е целесъобразно, да 

предоставя достъп до експертния 

опит на други консултантски 

образувания със съответни 

специализирани познания за 

специфичните пазарни сектори. 

Насърчаването на по-нататъшното 

сътрудничество между ЕКЦИВ и 

други консултантски образувания е 

от ключово значение за успеха на 

ЕФСИ, особено в пазарни области и 

ниши, в които са необходими по-

висока специализация и задълбочено 

ноу-хау. 

 

Изменение  12 

Предложение за регламент 

Съображение 10 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (10a) С цел да се повиши 

ефективността на ЕФСИ както в 

национален, така и в регионален 

мащаб, Парламентът подчертава 

необходимостта от укрепване на 

сътрудничеството между ЕИБ, 

която оперира със средствата от 

ЕФСИ, и националните 

насърчителни банки или институции. 
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Изменение  13 

Предложение за регламент 

Съображение 11 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(11) За да се засили използването на 

ЕФСИ в по-слабо развитите региони и 

регионите в преход, обхватът на общите 

цели, допустими за подкрепа от ЕФСИ, 

следва да се разшири. 

(11) За да се засили използването на 

ЕФСИ в по-слабо развитите региони и 

регионите в преход, обхватът на общите 

цели, допустими за подкрепа от ЕФСИ, 

следва да се разшири, като се 

гарантира балансирано разпределение 

на проектите в целия ЕС, така че 

държавите членки да имат достъп до 

финансиране. С цел да допринесе за 

осъществяването на целта на Съюза 

за икономическо, социално и 

териториално сближаване, 

намаляване на регионалните 

неравенства, увеличаване на 

качествените работни места и 

разширяването на производствената 

база на държавите членки, особено за 

държавите членки, които в най-

голяма степен са  засегнати от 

финансовата криза или региони, 

които не попадат в рамките на 

средната стойност за ЕС на растежа 

на БВП, следва да се подобри 

географския баланс на подкрепата на 

ЕФСИ, в съответствие с насоките за 

географска диверсификация и 

концентрация и чрез укрепване на 

ролята на ЕКЦИВ. Това следва да се 

извърши при запазване на пазарно 

ориентирания характер на ЕФСИ. 

 

Изменение  14 

Предложение за регламент 

Съображение 14 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(14) С оглед на частичното 

финансиране на вноската от общия 

бюджет на Съюза за гаранционния фонд 

(14) С оглед на частичното 

финансиране на вноската от общия 

бюджет на Съюза за гаранционния фонд 
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на ЕС за допълнителни инвестиции, 

които трябва да бъдат направени, следва 

да се извърши трансфер от наличния 

пакет на Механизма за свързване на 

Европа (МСЕ), предвиден в Регламент 

(ЕС) № 1316/2013 на Европейския 

парламент и на Съвета. Освен това 

бюджетни кредити в размер на 1 145 797 

000 EUR следва да бъдат прехвърлени 

от финансовите инструменти на МСЕ 

към безвъзмездните средства на МСЕ с 

цел да се улесни съчетаването с ЕФСИ 

или с други подходящи инструменти, 

по-специално тези, свързани с 

енергийната ефективност. 

на ЕС за допълнителни инвестиции, 

които трябва да бъдат направени, една 

подходяща корекция на целевата 

ставка на гаранционния фонд на ЕС 

следва да позволи увеличение на 

финансирането без допълнително 

намаляване на оскъдните ресурси от 

наличния пакет на Механизма за 

свързване на Европа (МСЕ) и 

„Хоризонт 2020“, предвиден в 

Регламент (ЕС) № 1316/20134  и 

Регламент (ЕС) № 1291/20135 на 

Европейския парламент и на Съвета, 

както е посочено в оценката, 

изготвена от Комисията. Освен това 

бюджетни кредити в размер на 1 145 797 

000 EUR следва да бъдат прехвърлени 

от финансовите инструменти на МСЕ 

към безвъзмездните средства на МСЕ с 

цел да се улесни съчетаването с ЕФСИ 

или с други подходящи инструменти, 

по-специално тези, свързани с 

енергийната ефективност. 

__________________ __________________ 

4 № 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 (ОВ L 348, 20.12.2013 г., стр. 

129). 

4 № 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 (ОВ L 348, 20.12.2013 г., стр. 

129). 

 4a Регламент (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/ЕО (текст от значение 

за ЕИП), (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стp. 

104). 
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Изменение  15 

Предложение за регламент 

Съображение 15 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(15) Въз основа на опита, придобит с 

инвестициите, подкрепяни от ЕФСИ, 

целевият размер на гаранционния фонд 

следва да бъде сведен до 35 % от 

общите гаранционни задължения на ЕС, 

за да се осигури достатъчна степен на 

защита. 

(15) Въз основа на опита, придобит с 

инвестициите, подкрепяни от ЕФСИ, 

целевият размер на гаранционния фонд 

следва да бъде сведен до 32% от общите 

гаранционни задължения на ЕС, за да се 

осигури достатъчна степен на защита. 

 

Изменение  16 

Предложение за регламент 

Съображение 15 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (15a) Следва да се отбележи, че 

стриктното прилагане на Пакта за 

стабилност и растеж е пречка за 

някои държави членки, особено за 

онези, които пострадаха по-тежко 

от неотдавнашната финансова криза, 

да участват пряко в ЕФСИ или 

косвено, като допринасят с публично 

финансиране за отделни проекти и 

платформи. Също така е важно да се 

проучи дали третирането на преки 

или непреки вноски от държавите 

членки и регионалните или местните 

администрации като „еднократни“ 

съгласно Пакта за стабилност и 

растеж води до повече работни 

места и растеж. Тези мерки ще 

помогнат на държавите членки да 

приложат необходимите реформи, 

които са от съществено значение за 

засилването на растежа на 

местните икономики. 
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Изменение  17 

Предложение за регламент 

Съображение 15 б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (15б) Следва също така да се 

отбележи, че ЕФСИ е финансов 

механизъм, създаден, за да добави 

стойност към съществуващите 

финансови инструменти, като 

например европейските структурни и 

инвестиционни фондове и Механизма 

за свързване на Европа, Кохезионния 

фонд, а не за де се конкурира с тях. В 

допълнение, за всяко по-нататъшно 

разрастване на ЕФСИ отвъд 

настоящата МФР следва да се 

проучат алтернативни източници на 

финансиране, различни от тези, 

посочени в Регламент (ЕС) 

№ 1291/2013, с оглед на 

предизвикателствата, следващи от 

позицията на ЕС на световен лидер в 

областта на науката, научните 

изследвания и открития. В резултат 

на това ЕФСИ следва да не замества 

(или да не замества частично) 

съществуващите структурни 

фондове и Кохезионния фонд, и 

свързаните с тях механизми, нито да  

уврежда и намалява тяхната 

значимост. 

 

Изменение  18 

Предложение за регламент 

Съображение 16 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(16) В съответствие с изключително 

високото търсене на пазара за 

финансиране на МСП по линия на 

ЕФСИ, което се очаква да продължи, 

прозорецът за МСП към ЕФСИ следва 

да бъде увеличен. Следва да се обърне 

(16) В съответствие с изключително 

високото търсене на пазара за 

финансиране на МСП по линия на 

ЕФСИ, прозорецът за МСП към ЕФСИ 

следва да бъде увеличен с 

допълнителни ресурси, както и 
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специално внимание на социалните 

предприятия, включително чрез 

разработване и прилагане на нови 

инструменти. 

капацитетът на Консултантския 

център за подпомагане на МСП. 

Следва да се обърне специално 

внимание на социалните 

предприятия. 

 

Изменение  19 

Предложение за регламент 

Съображение 17 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(17) ЕИБ и ЕИФ следва да 

гарантират, че крайните бенефициери, 

включително МСП, са информирани за 

съществуването на подкрепа от ЕФСИ с 

цел популяризиране на гаранцията на 

ЕС, предоставена по Регламент (ЕС) 

2015/1017. 

(17) ЕИБ и ЕИФ следва да 

гарантират, че крайните бенефициери, 

включително стартиращите 

предприятия и МСП, са информирани за 

съществуването на подкрепа от ЕФСИ с 

цел популяризиране на гаранцията на 

ЕС, предоставена по Регламент (ЕС) 

2015/1017. Логото на ЕФСИ следва да 

бъде поставено на видно място в 

споразумението за финансиране, 

особено в случая на МСП, с цел да се 

повиши видимостта на ЕФСИ като 

инициатива на равнището на Съюза.  

 

Изменение  20 

Предложение за регламент 

Съображение 21 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(21) Ролята на Европейския 

консултантски център по 

инвестиционни въпроси (ЕКЦИВ) 

следва да бъде засилена и неговите 

дейности следва да се съсредоточат 

върху потребностите, които не са 

обхванати в достатъчна степен от 

сегашните разпоредби. Особено 

внимание следва да се обърне на 

подкрепата за изготвяне на проекти, 

включващи две или повече държави 

членки, и проекти, които допринасят за 

постигането на целите от COP21. 

(21) Ролята на Европейския 

консултантски център по 

инвестиционни въпроси (ЕКЦИВ) 

следва да бъде засилена чрез 

увеличаване на достъпността и 

прозрачността и неговите дейности 

следва да се съсредоточат върху 

потребностите, които не са обхванати в 

достатъчна степен от сегашните 

разпоредби. Особено внимание следва 

да се обърне на подкрепата за изготвяне 

на проекти, осигуряващи реална 

допълняемост, проекти, включващи 
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Независимо че ЕКЦИВ има за цел да се 

базира на съществуващите 

консултантски услуги на ЕИБ и на 

Комисията, така че да функционира 

като единен технически консултантски 

център за финансирането на проекти в 

рамките на Съюза, ЕКЦИВ следва също 

така да допринася активно за целта за 

секторна и географска диверсификация 

на ЕФСИ и при необходимост ще 

подкрепя ЕИБ в инициирането на 

проекти. ЕКЦИВ следва също така да 

допринася активно за създаването на 

инвестиционни платформи и да 

предоставя съвети относно 

комбинирането на други източници на 

финансиране от Съюза с ЕФСИ. 

две или повече държави членки или 

проекти в погранични региони, и 

проекти, които допринасят за 

постигането на целите от COP21. 

Независимо че ЕКЦИВ има за цел да се 

базира на съществуващите 

консултантски услуги на ЕИБ и на 

Комисията, така че да функционира 

като единен технически консултантски 

център за финансирането на проекти в 

рамките на Съюза, ЕКЦИВ следва също 

така да допринася активно за целта за 

секторна и географска диверсификация 

на ЕФСИ и при необходимост ще 

подкрепя ЕИБ в инициирането и 

обединяването на проекти, като 

засили нейното присъствие на 

местно равнище в държавите членки 

с ограничен капацитет, но с висок 

инвестиционен потенциал. 

Увеличаването на финансирането е 

необходимо, за да се даде възможност 

на ЕКЦИВ да създаде служби, които 

действат като децентрализирани 

регионални клъстери за техническа 

помощ и да се гарантира, че 

информационните материали са 

достъпни на всички езици на 

държавите членки. Следва също така 

да се вземат предвид специфичните 

особености на държавите членки, 

като например зрелостта на 

финансовите пазари, ограничения 

опит в използването на сложни 

финансови инструменти, както и 

конкретните пречки, свързани с 

разработването и осъществяването 

на проектите. ЕКЦИВ  следва също 

така активно да си сътрудничи с 

утвърдени национални насърчителни 

банки или институции, да работи с 

Комисията, за да улесни държавите 

членки при създаването на национални 

насърчителни банки (ННБ), да 

допринася за създаване на секторни, 

тематични или регионални 

инвестиционни платформи и да 

предоставя съвети относно 

комбинирането на други източници на 
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финансиране от Съюза с ЕФСИ, както 

и да предоставя информация относно 

съответните критерии за 

допустимост, които трябва да се 

спазват от тези фондове. 

Изменение  21 

Предложение за регламент 

Съображение 21 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (21a) Следва да се погледне 

положително на възможността за 

предлагане на част от 

финансирането от ЕФСИ под 

формата на участие във 

финансираните проекти; С оглед 

възможността някои видове 

финансиране да се предлагат под тази 

форма,  целесъобразно е да се включи 

такава система в публични проекти, 

предложени за финансиране. 

Изменение  22 

Предложение за регламент 

Съображение 22 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(22) Регламент (ЕС) № 1316/2013 и 

Регламент (ЕС) 2015/1017 следва да 

бъдат съответно изменени, 

(22) Регламент (ЕС) 2015/1017 следва 

да бъде съответно изменен, 

Изменение  23 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 

Регламент (ЕС) № 2015/1017 

Член 5 – параграф 1 – алинея 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

„За по-добро преодоляване на 

неефективността на пазара или на 

неоптималните инвестиционни 

ситуации, специалните дейности на 

Специалните дейности на ЕИБ, 

подкрепяни от ЕФСИ преодоляват 

по-добре икономическата и 

финансовата неефективност, 
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ЕИБ, подкрепяни от ЕФСИ, 

обикновено се характеризират с 

подчиненост, участие в инструменти 

за споделяне на риска, трансграничен 

обхват, излагане на специфични 

рискове или други установими 

аспекти, както е описано по-подробно 

в приложение II. 

неефективността на пазара и 

неоптималните инвестиционни 

ситуации, включително 

несъответствията в инвестиционния 

капацитет на държавите членки и 

техните различни рискови премии, 

ливъриджа на търканията, слабите 

мултиплициращи ефекти на 

инвестициите, сложните 

многонационални и трансгранични 

проекти и нежеланието за поемане на 

рискови инвестиции, по-специално в 

областта на научните изследвания, 

иновациите, новите технологии, 

както и съществуващите и новите 

инфраструктури. 

 За тази цел тези специални дейности, 

обикновено се характеризират с 

подчиненост, участие в инструменти 

за споделяне на риска, гаранционни 

схеми за първа по ред загуба в случай, 

че ЕФСИ е съчетано с правото на Съюза 

и/или национални бюджетни ресурси, 

трансграничен обхват, излагане на 

специфични рискове или други 

установими аспекти, както е описано 

по-подробно в приложение II. ЕФСИ 

трябва да увеличи максимално броя 

на проектите и броят на крайните 

бенефициери и потенциалния 

ливиръдж ефект. 

Проектите на ЕИБ, характеризиращи се 

с риск, който е по-нисък от минималния 

риск по специалните дейности на ЕИБ, 

също могат да получат подкрепа от 

ЕФСИ, ако се изисква да се използва 

гаранцията на ЕС с цел осигуряване на 

допълняемост по смисъла на 

определението в първа алинея от 

настоящия параграф. 

Проектите на ЕИБ, характеризиращи се 

с риск, който е по-нисък от минималния 

риск по специалните дейности на ЕИБ, 

не могат да получат подкрепа от 

ЕФСИ, освен ако се налага да се 

използва гаранцията на ЕС с цел 

осигуряване на допълняемост по 

смисъла на определението в първа 

алинея от настоящия параграф и ако 

тези проекти не могат да бъдат 

финансирани при по-добри условия 

чрез други източници на финансиране. 

Проектите, подкрепяни от ЕФСИ, 

които представляват физическа 

инфраструктура, свързваща две или 

повече държави членки, или 

разширяване на физическа 

ЕФСИ може да подкрепя проекти, 

които представляват физическа 

инфраструктура, свързваща две или 

повече държави членки, или 

разширяване на физическа 
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инфраструктура или услуги, свързани с 

физическата инфраструктура, от една 

държава членка в една или повече 

държави членки, също се считат за 

осигуряващи допълняемост.“; 

инфраструктура или услуги, свързани с 

физическата инфраструктура, от една 

държава членка в една или повече 

държави членки, доколкото тези 

проекти осигуряват допълняемост. 

 Допълняемостта е също така 

свързана с иновативния характер и 

дългосрочните ползи от проектите за 

обществото и за околната среда, 

както и евентуално по-дългосрочните 

нужди от финансиране и нуждите от 

по-рисково финансиране. 

 Освен това, с цел по-добро достигане 

до сектори, в които търсенето на 

финансиране не може да бъде 

удовлетворено в достатъчна степен 

от частния пазар и където 

естеството и мащаба на операциите 

и изискванията за отпускане на заеми 

сочат, че е невъзможно да се получи 

достъп до финансиране чрез 

традиционните дейности на ЕИБ, 

ЕФСИ следва също да подкрепя 

специфични за съответните сектори 

финансови механизми, по-специално 

за секторите в областта на 

културата и творчеството, 

предвидени по рамковите програми на 

Съюза, като например Механизма за 

гарантиране в рамките на програма 

„Творческа Европа“, посредством 

предоставяне на гаранции за 

допълване и предварително попълване 

на тези механизми. 

 Освен това, когато ЕФСИ се 

съчетава с други фондове, например 

механизма за свързване на Европа, 

„Хоризонт 2020“ и европейските 

структурни и инвестиционни 

фондове, се прилагат критериите за 

допълняемост и най-високата степен 

на риск се поема от ЕФСИ. Въпреки 

това финансирането чрез ЕФСИ не 

замества отпускането на 

безвъзмездни средства чрез 

финансиране от Съюза, като 

например ЕСИФ, МСЕ и „Хоризонт 
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2020“. 

 

Изменение  24 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 a (нова) 

Регламент (ЕС) № 2015/1017 

Член 5 – параграф 2 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (2a) В член 5 се вмъква следният 

параграф: 

 „2а. За тази цел, както и за да се 

гарантира, че критериите за 

допълняемост, включват не само 

финансови или отразяващите риска 

променливи величини, структурата 

на управление на ЕФСИ включва 

оценка на екологичните и социалните 

показатели на всеки получил подкрепа 

проект.“ 

 

Изменение  25 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 a (нова) 

Регламент (ЕС) № 2015/1017 

Член 6 – параграф 1 – алинея 1 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (3a) В член 6, параграф 1 се добавя 

следната алинея: 

 ,,Инвестиционният комитет носи 

отговорност за гарантирането на 

това, че като цяло проектите в 

рамките на гаранцията от ЕС 

насърчават европейското социално и 

регионално сближаване в рамките на 

Съюза.“ 
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Изменение  26 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква а – подточка -i (нова) 

Регламент (ЕС) № 2015/1017 

Член 7 – параграф 8 – буква г 

 

Текст в сила Изменение 

 (-i)  буква г) се заменя със следното: 

г)  инфраструктури за 

информационни и комуникационни 

технологии; 

,,г) инфраструктури за кибернетична 

сигурност, мрежи, блок верига и 
комуникационни технологии;“ 

 

Изменение  27 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква а – подточка i (нова) 

Регламент (ЕС) № 2015/1017 

Член 7 – параграф 8 – буква е 

 

Текст в сила Изменение 

 иa) буква е) се заменя със следното: 

„е) образование и обучение; ,,е) развитие на човешкия капитал, 

образование и обучение;“ 

 

Изменение  28 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква а – подточка -ii (нова) 

Регламент (ЕС) № 2015/1017 

Член 7 – параграф 8 – буква з 

 

Текст в сила Изменение 

 (-ii) буква з) се заменя със следното: 

з) МСП;“ з) стартиращи предприятия и 

МСП;“ 

 

Изменение  29 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква а – подточка ii а (нова) 
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Регламент (ЕС) № 2015/1017 

Член 7 – параграф 8 – точка 1 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 iiа) добавя се следната точка: 

 „ла)  отбрана.“ 

 

Изменение  30 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква г 

Регламент (ЕС) № 2015/1017 

 Член 7 – параграф 12 – алинея 2 – второ изречение 

 

Текст в сила Изменение 

Решенията за одобряване на 

използването на гаранцията на ЕС са 

публични и достъпни и включват 

обосновката за решението, с особен 

акцент върху спазването на критерия за 

допълняемост. Публикацията не 

съдържа поверителна търговска 

информация. Когато взема решение, 

инвестиционният комитет е подкрепен 

от документацията, предоставена от 

ЕИБ.; 

Решенията за одобряване на 

използването на гаранцията на ЕС се 

предоставят публично и достъпно, 

придружени с подробни протоколи и 

включват обосновката за решението, с 

особен акцент върху спазването на 

критерия за допълняемост. В 

предложението си, инвестиционният 

комитет предоставя повече тежест 

на заетостта и устойчивостта. 

Публикациите не съдържат 

поверителна търговска информация. 
Когато взема решение, 

инвестиционният комитет е подкрепен 

от документацията, предоставена от 

ЕИБ.; Всеки проект, одобрен по 

ЕФСИ, следва да се придружава от 

обосновка, подкрепена с 

доказателства и подлежаща на 

проверка от Управителния комитет 

относно допълняемостта. Оценката 

на допълняемостта на отделните 

проекти е подробна, особено що се 

отнася до пазарната неефективност, 

която ЕФСИ се стреми да преодолее. 

 Наборът от показатели действа 

като средство за определяне на 

приоритетите за всеки от 

проектите по ЕФСИ и също се 

публикува след оценяването на 
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проектите, кандидатстващи за 

използване на гаранцията от ЕС. 

Наборът от показатели се използва 

от инвестиционния комитет за 

осигуряване на независима и 

прозрачна оценка на потенциалното 

и реалното използване на гаранцията 

на ЕС и за приоритетно използване на 

тази гаранция за операции, 

демонстриращи по-високи резултати 

и допълняемост. 

 

Изменение  31 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква -a (нова) 

Регламент (ЕС) № 2015/1017 

Член 9 – параграф 2 – буква д – точки иа до ив (нови) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 аа) в параграф 9 (2) (д) се вмъкват 

следните точки: 

 „иа) технология за блок вериги;“ 

 иб) интернет на нещата; 

 ив) инфраструктури за кибернетична 

сигурност и защита на мрежите.“ 

 

Изменение  32 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква а (нова) 

Регламент (ЕС) № 2015/1017 

Член 9 – параграф 2 – буква и а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 аа) в параграф 2 се добавя следната 

точка: 

 ‘(ia) подкрепа за инициативите на 

Съюза в сектора на отбраната, 

особено посредством:  

 (i) научноизследователска и 

развойна дейност на равнището на 
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Съюза; 

 (ii) развитие на капацитета за 

отбрана на Съюза; 

 iii) МСП и дружества със средна 

пазарна капитализация в областта 

на отбраната.“ 

 

Изменение  33 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква б 

Регламент (ЕС) № 2015/1017 

Член 9 – параграф 2 – алинея 1 а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

„ЕИБ има за цел поне 40% от 

финансирането на ЕФСИ в рамките на 

инфраструктурния и иновационен 

прозорец да подкрепя проекти с 

компоненти, които допринасят за 

действията в областта на климата, в 

съответствие с ангажиментите от 

COP21. Управителният съвет 

предоставя подробни насоки за тази 

цел; 

Управителният съвет и 

Инвестиционният комитет на 

ЕФСИ се уверяват, че всеки 

подпомаган проект съответства на 

критериите, посочени в настоящия 

регламент, и че всеки проект помага 

за постигане на целите на Съюза по 

отношение на климата и за 

стимулиране на прехода към 

устойчивост. Поне 40 % от 

финансирането на ЕФСИ в рамките на 

инфраструктурния и иновационен 

прозорец се отпускат за проекти, 

които пряко изпълняват 

ангажиментите от COP21, както и 

ангажиментите на стратегията 

„Европа 2050“ за намаляване на 

емисиите на парникови газове с 80 – 

95 %. Освен това, поне 20% от 

финансирането на ЕФСИ подкрепя 

проекти за енергийна ефективност, 

отдавайки приоритет на 

дребномащабни иновативни проекти 
в строителния сектор, като се 

обръща специално внимание на 

проектите, които премахват 

социалните неравенства и се борят с 

енергийната бедност; 
Финансирането на ЕФСИ за МСП и 

дружествата със средна пазарна 

капитализация не се включва в това 
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изчисление. 

Изменение  34 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква г а (нова) 

Регламент (ЕС) № 2015/1017 

Член 9 – параграф 7 – алинея 2 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Правилата за гъвкавост и 

прилагането на Пакта за стабилност 

и растеж в рамките на предпазната и 

корективната част на Пакта не 

ограничават участието на 

държавите членки в ЕФСИ. 

Следователно, за да обслужва целите 

на ЕФСИ за създаване на работни 

места и растеж, когато държавите 

членки и регионалните и местните 

администрации съфинансират 

отделни проекти, подкрепяни от 

ЕФСИ, тяхното участие се счита за 

еднократни вноски в съответствие с 

Пакта за стабилност и растеж. 

 

Изменение  35 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 8 – буква а 

Регламент (ЕС) № 2015/1017 

Член 12 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Постъпленията в гаранционния 

фонд, посочени в параграф 2, се 

използват за постигане на подходящо 

равнище на средствата (наричано по-

долу „целевият размер“), отразяващо 

съвкупните задължения по гаранцията 

на ЕС. Целевият размер представлява 35 

% от съвкупните задължения по 

гаранцията на ЕС.“; 

5. Постъпленията в гаранционния 

фонд, посочени в параграф 2, се 

използват за постигане на подходящо 

равнище на средствата (наричано по-

долу „целевият размер“), отразяващо 

съвкупните задължения по гаранцията 

на ЕС. Целевият размер представлява 32 

% от съвкупните задължения по 

гаранцията на ЕС.“; 
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Изменение  36 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква а – подточка ii 

Регламент (ЕС) № 2015/1017 

Член 14 – параграф 1 – алинея 2 – второ изречение  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Той подкрепя и подготовката на 

проекти за действия по климата и 

кръговата икономика или части от тях, 

по-специално в контекста на COP21, 

подготовката на проекти в цифровия 

сектор, както и подготовката на 

проектите, посочени в пета алинея на 

член 5, параграф 1.“; 

Той подкрепя и подготовката на 

проекти за действия по климата и 

кръговата икономика или части от тях, 

по-специално в контекста на COP21, 

подготовката на амбициозни 

трансгранични проекти, проекти в 

сектора на научните изследвания и 

иновациите, например в цифровия и 

телекомуникационния сектор, както и 

подготовката на проектите, посочени в 

пета алинея на член 5, параграф 1;  

 

Изменение  37 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 –  точка 9 – буква б – подточка i 

Регламент (ЕС) № 2015/1017 

Член 14 – параграф 2 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

  

в) привличане на местния опит, за 

да се улесни предоставянето на 

подкрепата от ЕФСИ в целия Съюз, и 

допринасяне, когато е възможно, за 

целта за секторна и географска 

диверсификация на ЕФСИ, посочена в 

точка 8 от приложение II, като подкрепя 

ЕИБ да инициира операции; 

в) привличане на местния и 

регионален опит, за да се улесни 

предоставянето на подкрепата от ЕФСИ 

в целия Съюз, и допринасяне за целта за 

секторна и географска диверсификация 

на ЕФСИ, посочена в точка 8 от 

приложение II, като подкрепя ЕИБ, 

както и ръководителите на проекти, 
да инициират и обединяват операции; 

 

Изменение  38 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 –  точка 9 – буква б – подточка ii 
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Регламент (ЕС) № 2015/1017 

Член 14 – параграф 2 – буква д 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) предоставяне на активна 

подкрепа за създаването на 

инвестиционни платформи; 

д) предоставяне на активна 

подкрепа за създаването на 

инвестиционни платформи, когато е 

необходимо. Инвестиционните 

платформи са важен инструмент за 

справяне с неефективността на 

пазара, особено при финансирането на 

многостранни, регионални или 

тематични проекти, включително на 

проекти, свързани с енергийната 

ефективност и трансгранични 

проекти. Тъй като създаването на 

инвестиционни платформи в Съюза 

не е съразмерно на действителните 

нужди на пазара, допълнително 

внимание следва да се обърне на 

разширяването на обхвата и 

използването на платформи за 

инвестиции, за да се създаде 

възможност за групиране на малки 

проекти; 

 

Изменение  39 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква б – подточка iii 

Регламент (ЕС) № 2015/1017 

Член 14 – параграф 2 – буква е 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

  

е) предоставяне на консултации 

относно комбинирането на други 

източници на финансиране от Съюза 

(като европейските структурни и 

инвестиционни фондове, „Хоризонт 

2020“ и Механизма за свързване на 

Европа) с ЕФСИ.“; с ЕФСИ.“; 

е) предоставяне на консултации 

относно комбинирането на ЕФСИ с 

други източници на финансиране от 

Съюза, като например ЕСИФ, 

„Хоризонт 2020“ (включително, наред 

с другото, Европейския институт за 

иновации и технологии) и Механизма 

за свързване на Европа, като по този 

начин се улеснява оптималното 

съчетаване на различните ресурси на 
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Съюза. Това се извършва по начин, 

който не обезкуражава 

изтласкването или мобилизирането 

на нови средства или неизползван 

капитал; 

  

  

  

  

 

Изменение  40 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква б) – подточка iii а) (нова) 

Регламент (ЕС) № 2015/1017 

Член 14 – параграф 2 – буква еа) (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 iii a) добавя се следната точка: 

„ еа) осигуряване на консултации за 

проекти, включващи две или повече 

държави членки и предоставяне на 

помощ за започване на дейност от 

дружества със специална цел или 

други ad hoc органи, включително 

децентрализирани регионални 

клъстери за техническа помощ с цел 

да се отговори по-добре на нуждите 

на специфичен сектор и/или регион, 

като например проекти за енергийна 

ефективност в югоизточните 

държави членки. Предоставят се 

също консултации за 

многонационалните, 

междурегионалните проекти, 

проектите, обхващащи много региони 

и трансграничните проекти, както и 

за възможното комбиниране с други 

източници на финансиране от Съюза, 

включително фондовете, включващи 

териториалното сътрудничество на 

Съюза;“ 
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Изменение  41 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква б – подточка iii б (нова) 

Регламент (ЕС) № 2015/1017 

Член 14 – параграф 2 – буква еа) (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 iiiб) добавя се следната точка: 

 „еб) предоставяне на допълнителна 

подкрепа на държавите членки, 

чиито финансови и капиталови 

пазари са били тежко засегнати от 

неотдавнашната финансова криза и 

които следователно са изправени пред 

значителен недостиг на инвестиции в 

стратегически сектори, които 

предоставят конкурентни 

предимства в дългосрочен план, 

включително в рискови и по-малко 

разработени проекти за научни 

изследвания и иновации.“ 

 

Изменение  42 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква в 

Регламент (ЕС) № 2015/1017 

Член 14 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. За да се постигне посочената в 

параграф 1 цел и да се улесни 

предоставянето на консултативна 

помощ на местно равнище, ЕКЦИВ се 

стреми да използва експертния опит на 

ЕИБ, Комисията, националните 

насърчителни банки или институции и 

управляващите органи на европейските 

структурни и инвестиционни фондове. 

5. За да се постигне посочената в 

параграф 1 цел и да се улесни 

предоставянето на консултативна 

помощ на местно равнище, ЕКЦИВ се 

стреми да си сътрудничи и да използва 

експертния опит на Комисията, 

националните насърчителни банки или 

институции и управляващите органи на 

европейските структурни и 

инвестиционни фондове. 
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Изменение  43 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква г а (нова) 

Регламент (ЕС) № 2015/1017 

Член 14 – параграф 7 

 

Текст в сила Изменение 

 га) параграф 7 се заменя със 

следното: 

„7. Съюзът участва с до 

20 000 000 EUR годишно в покриването 

на разходите по операциите на ЕКЦИВ 

до 31 декември 2020 г. във връзка с 

услугите, предоставяни от ЕКЦИВ по 

параграф 2, които са в допълнение към 

вече предлаганите по други програми на 

Съюза, доколкото тези разходи не са 

покрити от оставащата сума от таксите, 

посочени в параграф 4.“ 

„7. Съюзът участва с необходимата 

сума, но с най-малко 20 000 000 EUR 

годишно в покриването на разходите по 

операциите на ЕКЦИВ до 31 декември 

2020 г., така че той да може да 

изпълнява своите увеличени 

отговорности и да засили услугите, 

предоставяни от ЕКЦИВ по параграф 2, 

които са в допълнение към вече 

предлаганите по други програми на 

Съюза, доколкото тези разходи не са 

покрити от оставащата сума от таксите, 

посочени в параграф 4.“ 

 

Изменение  44 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 10 – буква б 

Регламент (ЕС) № 2015/1017 

Член 18 – параграфи 7 и 8 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) параграфи 7 и 8 се заличават; заличава се 

 

Изменение  45 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 11 

Регламент (ЕС) № 2015/1017 

Член 19 – параграф 1 а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

ЕИБ и ЕИФ информират или 

задължават финансовите посредници да 

ЕИБ и ЕИФ информират или 

задължават финансовите посредници да 



 

RR\1126064BG.docx 65/171 PE597.638v02-00 

 BG 

информират крайните бенефициери, 

включително МСП, за съществуването 

на подкрепа по ЕФСИ.“; 

информират крайните бенефициери, 

включително МСП, за съществуването 

на подкрепа по ЕФСИ и осигуряват 

видимост за тази информация, 

особено в случая на МСП, в 

споразумението за финансиране и за 

всяка поръчка, която включва 

подкрепата на ЕФСИ, като по този 

начин повишават обществената 

осведоменост и подобряват 

видимостта; 

 

Изменение  46 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 12 

Регламент (ЕС) № 2015/1017 

Член 22 – параграф 1 – алинея 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Комисията предоставя подробни насоки, 

когато това е необходимо.“; 

Комисията предоставя подробни насоки, 

когато това е необходимо. Освен това 

Комисията е отговорна за 

определянето на стандартни 

критерии и определения, за да се 

осигури прозрачност по въпросите, 

свързани с управлението на данъците. 

Освен това, Комисията представя 

годишен доклад, в който се описват 

подробностите за всички проекти по 

области на политиката, които са 

получили подкрепа от Съюза чрез 

ЕФСИ, включително общия размер на 

участието на всеки източник, както 

и рисковия профил. Също така ЕИБ, 

по отношение на финансовите си 

операции и инвестиции прилага 

принципите и стандартите, 

предвидени в правото на Съюза 

относно предотвратяването на 

използването на финансовата 

система за целите на изпирането на 

пари и финансирането на тероризъм, 

включително изискване да се 

предприемат разумни мерки за 

установяване на действителните 
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собственици, когато е приложимо. 

 

Изменение  47 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 1 

Регламент (ЕС) № 1316/2013 

Член 5 – параграф 1 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) сектора на телекомуникациите: 1 

091 602 000 EUR; 

б) сектора на телекомуникациите: 

1 141 602 000 EUR; 

 

Изменение  48 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 1 

Регламент (ЕС) № 1316/2013 

Член 5 – параграф 1 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) сектора на енергетиката: 5 005 

075 000 EUR. 

в) сектора на енергетиката: 

5 350 075 000 EUR. 
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СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ И ТУРИЗЪМ 

на вниманието на комисията по бюджети и на комисията по икономически и парични 

въпроси 

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 

изменение на регламенти (ЕС) № 1316/2013 и (ЕС) 2015/1017 по отношение на 

удължаването на срока на действие на Европейския фонд за стратегически инвестиции, 

както и въвеждането на технически подобрения за този фонд и за Европейския 

консултантски център по инвестиционни въпроси 

(COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD)) 

Докладчик по становище: Инес Аяла Сендер (*) 

(*) Процедура с асоциирани комисии – член 54 от Правилника за дейността 

 

КРАТКА ОБОСНОВКА 

С предложението за ЕФСИ II Комисията има за цел удължаване на срока на действие 

на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) и постигане на технически 

подобрения за този фонд и за Европейския консултантски център по инвестиционни 

въпроси (ЕКЦИВ). Предложението е придружено от оценка на Комисията относно 

използването на гаранцията от бюджета на ЕС от началото на ЕФСИ през юли 2015 г. 

Европейската сметна палата изготви становище, озаглавено „ЕФСИ: предложението за 

удължаване на срока на действие и увеличаване на капацитета е преждевременно“ 

(Становище № 2/2016 на ЕСП). 

По отношение на установените цели на транспортната политика на ЕС и на приноса на 

ЕФСИ за постигането им, докладчикът счита, че следните елементи от предложението 

са от особено значение и следва да бъдат в центъра на вниманието на настоящото 

становище: 

 удължаване на срока на действие на ЕФСИ до края на текущата многогодишна 

финансова рамка (МФР) и повишаване на целта за инвестиции на 500 млрд. евро 

(ЕФСИ I: 315 млрд. евро), включително 

 увеличаване на гаранцията от ЕС на 26 млрд. евро (ЕФСИ I: 16 млрд.) и коригиране 

на целевата ставка на гаранционния фонд на ЕС на 35% от общия размер на 

гаранционните задължения на ЕС (ЕФСИ I: 50%), частично финансирана от  
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 допълнителен трансфер от Механизма за свързване на Европа (МСЕ) чрез 

намаляване в размер на 155 млн. евро в областта на транспорта и 345 млн. евро в 

енергийния сектор, 

 разпоредби за по-голяма допълняемост за проектите (чрез които трябва да се 

преодолеят неефективността на пазара или неоптималните инвестиционни 

ситуации), обхващащи проекти в рамките на инфраструктурния и иновационен 

прозорец, свързващи две или повече държави членки, 

 допълнителен акцент върху проекти, които допринасят за постигане на целите на 

политиката в областта на климата в рамките на COP 21, които да бъдат предмет на 

поне 40% от финансирането на ЕФСИ в рамките на инфраструктурния и 

иновационен прозорец,  

 изключване на подкрепата за автомагистрали, освен за частни инвестиции в 

държавите — бенефициери на Кохезионния фонд, или в трансгранични проекти с 

поне една държава — бенефициер на Кохезионния фонд, 

 по-добра техническа помощ за проекти, включващи няколко държави членки, 

комбиниране на ЕФСИ с други източници на финансиране от ЕС, като например 

европейските структурни и инвестиционни фондове, „Хоризонт 2020“ и Механизма 

за свързване на Европа, и улесняване на географската и секторната 

диверсификация на ЕФСИ. 

 

Докладчикът счита, че ЕФСИ следва да служи като ефективен инструмент за 

генериране на допълнителни инвестиции и работни места в областта на транспортната 

инфраструктура и мобилността. Досегашният (ограничен) опит показва обаче, че са 

необходими допълнителни мерки за по-добро управление на потенциала на фонда в 

транспортния сектор. Всъщност, предвид факта, че проектите в областта на транспорта 

са едва 8% или 11 млрд. евро от общите проекти, финансирани от ЕФСИ, съществува 

значителен потенциал за подобряване на привлекателността на фонда за държавите 

членки, регионалните и местните органи и организаторите на проекти по отношение на 

финансирането, критериите за допустимост и техническата помощ. 

ЕФСИ може да внесе добавена стойност в областта на транспорта, ако работи като 

инструмент, който следва да допълва, а не да конкурира, успешния и надхвърлил 

очакванията МСЕ. Механизмът за свързване на Европа финансира трансевропейската 

транспортна мрежа в рамките на съгласувани дългосрочни приоритети, които бяха 

договорени и се анализират внимателно от съзаконодателите в цялостен процес. 

Докладчикът се противопоставя на допълнително преразпределение на средствата за 

финансиране на ЕФСИ II и припомня, че 4 млрд. евро вече бяха извадени от Механизма 

за свързване на Европа и „Хоризонт 2020“ за ЕФСИ I. В действителност не са 

необходими нови съкращения: напротив, оценката на Комисията на ЕФСИ показва, че 

целевата ставка на гаранционния фонд на ЕС може да бъде незначително коригирана. 

На практика, ако целевата ставка на ЕФСИ I не беше на в размер на 50%, още от самото 

начало щяха да бъдат необходими по-малко намалявания в Механизма за свързване на 

Европа. Накрая, преди да се вземе решение относно евентуално бъдещо продължаване 

или промяна на ЕФСИ, Комисията следва не само да направи пълна оценка на ЕФСИ, 

но също така да изпълни всички правни задължения по отношение на заключенията от 
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оценката, както е определено от съзаконодателите в регламента за ЕФСИ I. 

В този контекст докладчикът предлага да се измени предложението на Комисията за 

ЕФСИ II, както следва: 

 запазване на сегашния финансов пакет за МСЕ и неговия раздел относно 

транспорта,  

 коригиране на целевата ставка на гаранционния фонд на ЕС на 32% от общия 

размер на гаранционните задължения на ЕС, 

 разпоредбите за допълняемост следва да включват сложни многонационални и 

трансгранични проекти, в това число основните коридори и други части на 

основната мрежа, определени от МСЕ, SESAR и Европейската система за 

управление на железопътното движение (ERTMS), с цел да се даде тласък на 

изграждането на проекти във връзка с мрежата TEN-T, което иначе не би било 

направено, като се имат предвид ограничените ресурси, останали в Механизма за 

свързване на Европа,  

 използването на гаранцията на ЕС следва да включва специална цел за дял от 20% в 

транспорта, като същевременно се допринася и за целите на политиката в областта 

на климата, 

 участието на всички държави членки, регионални и местни администрации в 

проекти или инструменти по линия на ЕФСИ следва да се разглежда като 

еднократни вноски, които да бъдат приспадани от структурното бюджетно салдо, 

което се очаква да бъде постигнато от държавите членки, 

 европейските групи за териториално сътрудничество следва да отговарят на 

условията за допустими партньори за гаранцията на ЕС с цел улесняване на 

трансграничните/многонационалните проекти, 

 подкрепата на ЕФСИ за автомагистрали следва да бъде възможна за проекти в 

съответствие с целите на политиката в областта на трансевропейската транспортна 

мрежа (TEN-T) и транспорта (напр. за безопасността по пътищата, разработването 

на ИТС, поддържането на пътища от трансевропейската транспортна мрежа), 

 ролята на Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси в 

предоставянето на консултации на регионалните органи и организаторите на 

проекти, включително за многонационални и трансгранични проекти, както и за 

насърчаване на съчетаването на ЕФСИ с Механизма за свързване на Европа, следва 

да бъде засилена, 

 запазване на членове 18, параграф 7 и параграф 8, които предвиждат бъдещето на 

ЕФСИ да бъде определено въз основа на независима оценка. 

ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещите комисии по бюджети и по 

икономически и парични въпроси да вземат предвид следните изменения: 

Изменение  1 

Предложение за регламент 
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Съображение 2 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (2a) Необходими са усилия за 

увеличаване на инвестициите чрез 

осигуряване на по-голяма прозрачност 

и по-добро медийно отразяване, чрез 

предоставяне на техническа помощ 

на всички етапи от проекта и 

насърчаване на по-интелигентното 

използване на финансовите ресурси 

 

Изменение  2 

Предложение за регламент 

Съображение 8 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(8) Удълженият ЕФСИ следва да се 

насочи към останалата неефективност 

на пазара и неоптимални 

инвестиционни ситуации, както и да 

продължи да мобилизира финансиране 

от частния сектор в инвестиции от 

решаващо значение за бъдещето на 

Европа за създаване на работни места — 

включително за младите хора, растеж и 

конкурентоспособност чрез засилване 

на допълняемостта. Тук се включват 

инвестиции в областта на енергетиката, 

околната среда и действия в областта на 

климата, социалния и човешкия капитал 

и свързаната с тях инфраструктура, 

здравеопазване, научни изследвания и 

иновации, трансграничен и устойчив 

транспорт, както и цифровата 

трансформация. По-специално, 

приносът на подпомаганите от ЕФСИ 

операции за постигането на 

амбициозните цели на Съюза от 

Парижката конференция по въпросите 

на климата (COP21) следва да бъде 

засилен. Приоритетните проекти за 

енергийна взаимосвързаност и 

проектите за енергийна ефективност 

също следва да бъдат все по-често обект 

(8) Удълженият ЕФСИ следва да се 

насочи към останалата неефективност 

на пазара и неоптимални 

инвестиционни ситуации, както и да 

продължи да мобилизира финансиране 

от частния сектор в инвестиции от 

решаващо значение за бъдещето на 

Европа за създаване на работни места — 

включително за младите хора, растеж и 

конкурентоспособност чрез засилване 

на допълняемостта. Тук се включват 

инвестиции в областта на енергетиката, 

околната среда и действия в областта на 

климата, социалния и човешкия капитал 

и свързаната с тях инфраструктура, 

здравеопазване, научни изследвания и 

иновации, трансграничен и устойчив 

транспорт, туризъм, както и цифровата 

трансформация. В допълнение, следва 

също да се преодолее прекомерната 

концентрация в някои сектори на 

политиката, както и географските 

дисбаланси на инвестициите с цел да 

се допринесе за икономическото, 

социалното и териториалното 

сближаване в Съюза и да се избегнат 

нарастващите различия в отделните 

региони и държави членки. По-
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на интерес. Освен това следва да се 

избягва подкрепата на ЕФСИ за 

автомагистрали, освен ако това е 

необходимо за подкрепа на частните 

инвестиции в транспорта в държавите 

— бенефициери на Кохезионния фонд, 

или в трансграничните транспортни 

проекти, в които участва поне една — 

държава бенефициер на Кохезионния 

фонд. От съображения за яснота следва 

да се посочи изрично, че макар и вече 

допустими, проектите в областта на 

селското стопанство, рибарството и 

аквакултурите попадат в общите цели, 

подлежащи на подкрепа от ЕФСИ. 

специално, приносът на подпомаганите 

от ЕФСИ операции за постигането на 

амбициозните цели на Съюза от 

Парижката конференция по въпросите 

на климата (COP21) следва да бъде 

засилен. Приоритетните проекти за 

енергийна взаимосвързаност и 

проектите за енергийна ефективност 

също следва да бъдат все по-често обект 

на интерес. Освен това следва да се 

ограничава подкрепата на ЕФСИ за 

автомагистрали за подкрепа на частните 

и/или публичните инвестиции в 

транспорта в държавите — бенефициери 

на Кохезионния фонд, по-слабо 

развитите региони или в 

трансграничните транспортни проекти 

или ако е необходимо за 

актуализиране и поддържане, 

подобряване на пътната безопасност, 

разработване на устройства за 

интелигентни транспортни системи 

(ИТС) или гарантиране на целостта и 

стандартите на съществуващите 

магистрали в трансевропейската 

транспортна мрежа, по-специално 

безопасни зони за паркиране, станции 

за зареждане с алтернативни чисти 

горива и системи за 

електрозареждане. От съображения за 

яснота следва да се посочи изрично, че 

макар и вече допустими, проектите в 

областта на селското стопанство, 

рибарството и аквакултурите попадат в 

общите цели, подлежащи на подкрепа 

от ЕФСИ. 

 

Изменение  3 

Предложение за регламент 

Съображение 8 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (8a) Европейският парламент 

констатира, че в специалните 

дейности на ЕИБ, подлежащи на 

подкрепа от ЕФСИ, банката 
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системно използва участието в 

инструменти за споделяне на риска 

със своите съинвеститори. Поради 

това Парламентът призовава ЕИБ, 

ако е необходимо и целесъобразно, да 

се намесва, предоставяйки гаранция за 

първа загуба в рамките на посочените 

дейности, с цел да се оптимизира 

допълняемостта на механизма на 

ЕФСИ и да се мобилизират повече 

частни финансови средства. 

 

Изменение  4 

Предложение за регламент 

Съображение 9 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(9) Допълняемостта, която е основна 

характеристика на ЕФСИ, следва да 

бъде засилена при подбора на проекти. 

По-специално операциите следва да 

бъдат допустими за подкрепа от ЕФСИ, 

ако са насочени към ясно установена 

неефективност на пазара или 

разрешават неоптимални 

инвестиционни ситуации. Операции в 

областта на инфраструктурата в рамките 

на инфраструктурния и иновационен 

прозорец, свързващи две или повече 

държави членки, включително 

електронната инфраструктура, следва да 

се смятат за допълнителни с оглед на 

тяхната присъща сложност и висока 

добавена стойност за Съюза. 

(9) Допълняемостта, която е основна 

характеристика на ЕФСИ, следва да 

бъде засилена при подбора на проекти. 

С цел да се гарантира по-добро 

представителство на субектите, 

които имат нужда да използват 

гаранционния фонд на ЕФСИ, е 

препоръчително да се въведе 

ротационен принцип в рамките на 

управителния съвет и да се включат 

членове на различни служби на 

Европейската комисия, като 

например отговарящите за 

транспорт и околна среда. В 

съответствие с принципа на 

допълняемост операциите следва да 

бъдат допустими само ако са насочени 

към ясно установена неефективност на 

пазара или разрешават неоптимални 

инвестиционни ситуации. Операции в 

областта на инфраструктурата в рамките 

на инфраструктурния и иновационен 

прозорец, свързващи две или повече 

държави членки, включително 

електронната инфраструктура, като 

например Европейската система за 

управление на железопътното 

движение (ERTMS), следва да се 

смятат за допълнителни с оглед на 
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тяхната присъща сложност и висока 

добавена стойност за Съюза. 

 

Изменение  5 

Предложение за регламент 

Съображение 10 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(10) Поради потенциала им за 

повишаване на ефективността от 

намесата на ЕФСИ, операции за смесено 

финансиране, съчетаващи безвъзмездни 

форми на подкрепа и/или финансови 

инструменти от бюджета на Съюза, като 

например тези, предоставени в рамките 

на Механизма за свързване на Европа, 

както и финансиране от групата на ЕИБ, 

включително финансиране от ЕИБ в 

рамките на ЕФСИ, както и други 

инвеститори, следва да бъдат 

насърчавани. Смесеното финансиране се 

стреми да повиши добавената стойност 

на разходите на Съюза чрез привличане 

на допълнителни ресурси от частни 

инвеститори и гарантира, че 

подпомаганите дейности са 

икономически и финансово 

жизнеспособни. 

(10) Поради потенциала им за 

повишаване на ефективността от 

намесата на ЕФСИ, операции за смесено 

финансиране, съчетаващи безвъзмездни 

форми на подкрепа и/или финансови 

инструменти от бюджета на Съюза, като 

например тези, предоставени в рамките 

на Механизма за свързване на Европа, 

европейските структурни и 

инвестиционни фондове, както и 

финансиране от групата на ЕИБ, 

включително финансиране от ЕИБ в 

рамките на ЕФСИ, както и други 

инвеститори, следва да бъдат 

насърчавани. Смесеното финансиране се 

стреми да повиши добавената стойност 

на разходите на Съюза чрез привличане 

на допълнителни ресурси от частни 

инвеститори и гарантира, че 

подпомаганите дейности са 

икономически и финансово 

жизнеспособни. Следва да се 

гарантира съгласуваност и синергия 

между всички форми на подкрепа от 

ЕС. 

 

Изменение  6 

Предложение за регламент 

Съображение 10 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (10a) С цел да се повиши 

ефективността на ЕФСИ както в 

национален, така и в регионален 

мащаб, Парламентът подчертава 
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необходимостта от укрепване на 

сътрудничеството между ЕИБ, 

която оперира със средствата от 

ЕФСИ, и националните 

насърчителни банки. 

 

Изменение  7 

Предложение за регламент 

Съображение 11 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(11) За да се засили използването на 

ЕФСИ в по-слабо развитите региони и 

регионите в преход, обхватът на общите 

цели, допустими за подкрепа от ЕФСИ, 

следва да се разшири. 

(11) За да се засили използването на 

ЕФСИ в по-слабо развитите и най-

отдалечените региони, както и в 

регионите в преход, и да се коригират 

географските дисбаланси, обхватът на 

общите цели, допустими за подкрепа от 

ЕФСИ, следва да се разшири. 

 

Изменение  8 

Предложение за регламент 

Съображение 11 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (11a) Проектите следва да имат 

подкрепа на местно и регионално 

равнище и да се изпълняват 

съвместно с местните и 

регионалните структури, за да се 

гарантират оптимални условия за 

устойчивост и успех.  

Изменение  9 

Предложение за регламент 

Съображение 13 a (ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (13a) Настоящата индикативна цел 

на ЕФСИ относно инфраструктурния 

и инвестиционен прозорец (ИИП) 
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следва да бъде адаптирана съответно 

и пропорционално на увеличението на 

целта за мобилизиране на най-малко 

500 млрд. евро под формата на частни 

и публични инвестиции, установено в 

настоящия регламент. 

 

Изменение  10 

Предложение за регламент 

Съображение 14 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(14) С оглед на частичното 

финансиране на вноската от общия 

бюджет на Съюза за гаранционния фонд 

на ЕС за допълнителни инвестиции, 

които трябва да бъдат направени, следва 

да се извърши трансфер от наличния 

пакет на Механизма за свързване на 

Европа (МСЕ), предвиден в Регламент 

(ЕС) № 1316/2013 на Европейския 

парламент и на Съвета4. Освен това 

бюджетни кредити в размер на 1 145 797 

000 EUR следва да бъдат прехвърлени 

от финансовите инструменти на МСЕ 

към безвъзмездните средства на МСЕ с 

цел да се улесни съчетаването с ЕФСИ 

или с други подходящи инструменти, 

по-специално тези, свързани с 

енергийната ефективност. 

(14) С оглед на частичното 

финансиране на вноската от общия 

бюджет на Съюза за гаранционния фонд 

на ЕС за допълнителни инвестиции, 

които трябва да бъдат направени, една 

подходяща корекция на целевата 

ставка на гаранционния фонд на ЕС 

следва да позволи увеличение на 

финансирането без да е необходимо 

допълнително намаляване на 

оскъдните ресурси от наличния пакет 

на Механизма за свързване на Европа 

(МСЕ) и „Хоризонт 2020“, предвиден в 

Регламент (ЕС) № 1316/2013 и 

Регламент (ЕС) № 1291/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета4, 

както е посочено в оценката, 

изготвена от Комисията. Освен това 

бюджетни кредити в размер на 1 145 797 

000 EUR следва да бъдат прехвърлени 

от финансовите инструменти на МСЕ 

към безвъзмездните средства на МСЕ с 

цел да се улесни съчетаването с ЕФСИ 

или с други подходящи инструменти, 

по-специално тези, свързани с 

енергийната ефективност. 

__________________ __________________ 

4 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 

4 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 
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(ЕО) № 680/2007 и (ЕО) № 67/2010 (ОВ 

L 348, 20.12.2013 г., стр. 129). 

(ЕО) № 680/2007 и (ЕО) № 67/2010 (ОВ 

L 348, 20.12.2013 г., стр. 129). 

 

Изменение  11 

Предложение за регламент 

Съображение 16 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (16a) ЕФСИ е бил ефективен по 

отношение на увеличаването на 

обема на специалните дейности на 

ЕИБ в полза на МСП, но не е 

постигнал достатъчен успех за 

увеличаване на обема на 

транспортните проекти, по-

специално в държавите — 

бенефициери на Кохезионния фонд. 

Следователно предвид високата 

добавена стойност на 

транспортните проекти за Съюза и 

значителните нужди от инвестиции, 

е необходимо да се приемат 

допълнителни мерки за преодоляване 

в по-голяма степен на трудностите, 

пред които са изправени държавите 

членки и организаторите на проекти 

при предлагането на 

инфраструктурни проекти. 

 

Изменение  12 

Предложение за регламент 

Съображение 16 б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (16б) Проектите в областта на 

транспорта и мобилността 

обикновено са трудни за финансиране 

поради ниската степен на 

възвращаемост, дългосрочната 

перспектива на инвестициите и по-

високите нива на риск и несигурност. 

С цел да се намали съществуващото 

секторно неравновесие по отношение 
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на проектите, финансирани от 

ЕФСИ, и да се реши проблемът с 

неоптималните инвестиции в 

транспортна инфраструктура в 

Съюза, ЕКЦИВ, заедно с Комисията, 

следва да приеме специфични мерки, 

които да улеснят съчетаването по 

опростен и по-малко бюрократичен 

начин на ЕФСИ с безвъзмездни 

средства или друго публично 

финансиране, предоставяно от 

бюджета на Съюза или националните 

бюджети. 

 

Изменение  13 

Предложение за регламент 

Съображение 17 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(17) ЕИБ и ЕИФ следва да 

гарантират, че крайните бенефициери, 

включително МСП, са информирани за 

съществуването на подкрепа от ЕФСИ с 

цел популяризиране на гаранцията на 

ЕС, предоставена по Регламент (ЕС) 

2015/1017. 

(17) ЕИБ и ЕИФ следва да 

популяризират ЕФСИ с цел 

насърчаване на видимостта на този 

важен инструмент. Освен това те 

следва да гарантират, че крайните 

бенефициери, включително МСП, са 

информирани за съществуването на 

подкрепа от ЕФСИ с цел 

популяризиране на гаранцията на ЕС, 

предоставена по Регламент (ЕС) 

2015/1017. 

 

Изменение  14 

Предложение за регламент 

Съображение 19 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(19) Операциите, подкрепяни от 

ЕФСИ, следва да се придържат към 

принципите на Съюза за добро 

управление в областта на данъчното 

облагане. 

(19) Операциите, подкрепяни от 

ЕФСИ, следва да се придържат към 

принципите на Съюза за добро 

управление в областта на данъчното 

облагане предвид необходимостта от 

по-сигурен подход с цел 

предотвратяване на неправомерното 
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използване на тези средства. 

 

Изменение   15 

Предложение за регламент 

Съображение 21 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(21) Ролята на Европейския 

консултантски център по 

инвестиционни въпроси (ЕКЦИВ) 

следва да бъде засилена и неговите 

дейности следва да се съсредоточат 

върху потребностите, които не са 

обхванати в достатъчна степен от 

сегашните разпоредби. Особено 

внимание следва да се обърне на 

подкрепата за изготвяне на проекти, 

включващи две или повече държави 

членки, и проекти, които допринасят за 

постигането на целите от COP21. 

Независимо че ЕКЦИВ има за цел да се 

базира на съществуващите 

консултантски услуги на ЕИБ и на 

Комисията, така че да функционира 

като единен технически консултантски 

център за финансирането на проекти в 

рамките на Съюза, ЕКЦИВ следва също 

така да допринася активно за целта за 

секторна и географска диверсификация 

на ЕФСИ и при необходимост ще 

подкрепя ЕИБ в инициирането на 

проекти. ЕКЦИВ следва също така да 

допринася активно за създаването на 

инвестиционни платформи и да 

предоставя съвети относно 

комбинирането на други източници на 

финансиране от Съюза с ЕФСИ. 

(21) Ролята на Европейския 

консултантски център по 

инвестиционни въпроси (ЕКЦИВ) 

следва да бъде засилена и неговите 

дейности следва да се съсредоточат 

върху потребностите, секторите и 

регионите, които не са обхванати в 

достатъчна степен от сегашните 

разпоредби. Особено внимание следва 

да се обърне на подкрепата за изготвяне 

на проекти, включващи две или повече 

държави членки, проекти, които 

допринасят за постигането на целите от 

COP21, а също и проекти в областта 

на устойчивия транспорт. 

Независимо че ЕКЦИВ има за цел да се 

базира на съществуващите 

консултантски услуги на ЕИБ и на 

Комисията, така че да функционира 

като единен технически консултантски 

център за финансирането на проекти в 

рамките на Съюза, ЕКЦИВ следва също 

така да допринася активно за целта за 

секторна и географска диверсификация 

на ЕФСИ и при необходимост ще 

подкрепя ЕИБ в инициирането на 

проекти. ЕКЦИВ следва също така да 

допринася активно за създаването на 

инвестиционни платформи и да 

предоставя съвети относно 

съчетаването на други източници на 

финансиране от Съюза (като например 

европейските структурни и 

инвестиционни фондове, програмата 

„Хоризонт 2020“ и Механизма за 

свързване на Европа) с ЕФСИ с цел 

постигане на синергия между 

различните източници на подкрепа 

от Съюза. ЕКЦИВ следва да бъде 
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леснодостъпен и прозрачен при 

предоставянето на подкрепа и 

неговата видимост следва да бъде 

допълнително популяризирана сред 

потенциални организатори на 

проекти.  

 

Изменение  16 

Предложение за регламент 

Съображение 21 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (21a) Европейският семестър за 

координация на икономическите 

политики се основава на подробен 

анализ на плановете на държавите 

членки за бюджетни, 

макроикономически и структурни 

реформи и в неговите рамки към 

държавите членки се отправят 

специфични препоръки за всяка една 

от тях. В този контекст ЕИБ следва 

да информира Комисията за своите 

констатации относно пречките и 

препятствията пред инвестициите в 

държавите членки, установени при 

извършването на инвестиционните 

операции, обхванати от настоящия 

регламент. Комисията следва да 

взема предвид тези констатации, 

наред с друго, за работата си в 

контекста на подобряване на 

инвестиционната среда чрез 

премахване на секторните и други 

видове пречки пред инвестициите. 

 

Изменение  17 

Предложение за регламент 

Съображение 21 б (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (21б) Тъй като непроведените 

структурни реформи представляват 
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най-сериозната пречка пред 

инвестициите, финансирането от 

ЕФСИ следва да бъде обвързано също 

и с успешно развитие на 

икономическата и фискалната 

политика в рамките на европейския 

семестър и с изпълнението на 

препоръките за държавите с 

дисбаланси както по отношение на 

дефицита, така и по отношение на 

излишъка, които имат с 

трансгранично значение. 

 

Изменение  18 

Предложение за регламент 

Съображение 22 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(22) Поради това Регламент (ЕС) № 

1316/2013 и Регламент (ЕС) 2015/1017 

следва да бъдат съответно изменени, 

(22) Поради това Регламент (ЕС) 

2015/1017 следва да бъде съответно 

изменен, 

 

Изменение  19 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 

Регламент (ЕС) № 2015/1017 

Член 5 – параграф 1 – алинея 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

„За по-добро преодоляване на 

неефективността на пазара или на 

неоптималните инвестиционни 

ситуации, специалните дейности на 

ЕИБ, подкрепяни от ЕФСИ, обикновено 

се характеризират с подчиненост, 

участие в инструменти за споделяне на 

риска, трансграничен обхват, излагане 

на специфични рискове или други 

установими аспекти, както е описано 

по-подробно в приложение II.“ 

„За по-добро преодоляване на 

неефективността на пазара, на сложни 

многонационални, трансгранични 

проекти или на неоптималните 

инвестиционни ситуации, специалните 

дейности на ЕИБ, подкрепяни от ЕФСИ, 

обикновено се характеризират с 

подчиненост, участие в инструменти за 

споделяне на риска, трансграничен 

обхват, излагане на специфични рискове 

или други установими аспекти, както е 

описано по-подробно в приложение II.“; 
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Изменение  20 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 

Регламент (ЕС) № 2015/1017 

Член 5 – параграф 1 – алинея 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Проектите, подкрепяни от ЕФСИ, които 

представляват физическа 

инфраструктура, свързваща две или 

повече държави членки, или 

разширяване на физическа 

инфраструктура или услуги, свързани с 

физическата инфраструктура, от една 

държава членка в една или повече 

държави членки, също се считат за 

осигуряващи допълняемост.“; 

Проектите, подкрепяни от ЕФСИ, които 

представляват физическа 

инфраструктура, свързваща две или 

повече държави членки, проектите, 

включени в Приложение 1 към 

Регламент (ЕС) № 1316/2013 за 

създаване на Механизъм за свързване 

на Европа, проектите за изпълнение 

на SESAR и Европейската система за 

управление на железопътното 

движение (ERTMS) и проектите, 

включващи разширяване на физическа 

инфраструктура или услуги, свързани с 

физическата инфраструктура, от една 

държава членка в една или повече други 

държави членки, също се считат за 

осигуряващи допълняемост. 

Инвестиционният комитет 

проверява дали проектите отговарят 

на изискванията, определени в 

настоящия параграф, по време на 

процедурата за подбор. 

Инвестиционният комитет 

осигурява в своята процедура на 

подбор проверка на допълняемостта. 

 

Изменение  21 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 a (нова) 

Регламент (ЕС) № 2015/1017 

Член 6 – параграф 1 – буква д a (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (3a) в член 6, параграф 1 се добавя 

следната буква: 

 „дa) по-трудно могат да бъдат 

финансирани от други източници, но 
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в същото време имат значимо 

социално въздействие.“ 

 

Изменение  22 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 б (нова) 

Регламент (ЕС) № 2015/1017 

Член 6 – параграф 2 – алинея 1 а (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (3б) В член 6, параграф 2 се добавя 

следната алинея: 

 По-малките проекти и инвестиции 

следва да получават подкрепа от 

ЕФСИ, при съблюдаване на 

допълняемостта и в тясно 

сътрудничество с националните 

насърчителни банки.“ 

 

Изменение  23 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква -а (нова) 

Регламент (ЕС) № 2015/1017 

Член 7 – параграф 3 – алинея 1 

 
Текст в сила Изменение 

 -а) Член 7, параграф 3 се изменя, 

както следва: 

Управителният съвет се състои от 

четирима членове: трима, назначени от 

Комисията, и един – от ЕИБ. 

Управителният съвет избира 

председател измежду своите членове с 

тригодишен мандат, с възможност за 

еднократно подновяване. 

Управителният съвет взема решенията 

си с консенсус. 

Управителният съвет се състои от 

четирима членове: трима, назначени от 

Комисията, и един – от ЕИБ. 

Управителният съвет избира 

председател измежду своите членове с 

тригодишен мандат, с възможност за 

еднократно подновяване. 

Управителният съвет взема решенията 

си с консенсус въз основа на солиден 

анализ на всяка подложена на 

обсъждане ситуация.“  

 

Изменение  24 
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Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква -а а (нова) 

Регламент (ЕС) № 2015/1017 

Член 7 – параграф 4 

 
Текст в сила Изменение 

 -aa) Член 7, параграф 4 се изменя, 

както следва: 

4. Държавите членки и други трети 

страни могат – като за други трети 

страни е необходимо съгласието на 

управителния съвет, да участват в 

ЕФСИ под формата на гаранции или на 

парични средства, когато става въпрос 

за държавите членки, и само под 

формата на парични средства, когато 

става въпрос за други трети страни. 

Държавите членки и другите трети 

страни нямат право нито на членство в 

управителния съвет, нито на участие 

при назначаването на други членове на 

персонала на ЕФСИ, включително 

членове на инвестиционния комитет, 

нито имат права във връзка с други 

аспекти на управлението на ЕФСИ, 

както е предвидено в настоящия 

регламент. 

„4. Държавите членки и други трети 

страни могат – като за други трети 

страни е необходимо съгласието на 

управителния съвет, да участват в 

ЕФСИ под формата на гаранции или на 

парични средства, когато става въпрос 

за държавите членки, и по същия 

начин, когато става въпрос за други 

трети страни. Държавите членки и 

другите трети страни нямат право нито 

на членство в управителния съвет, нито 

на участие при назначаването на други 

членове на персонала на ЕФСИ, 

включително членове на 

инвестиционния комитет, нито имат 

права във връзка с други аспекти на 

управлението на ЕФСИ, както е 

предвидено в настоящия регламент.“ 

 

Изменение  25 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква -а б (нова) 

Регламент (ЕС) № 2015/1017 

Член 7 – параграф 5 – алинея 1 

 
Текст в сила Изменение 

 -aб) Член 7, параграф 5 се изменя, 

както следва: 

В Споразумението за ЕФСИ се 

предвижда ЕФСИ да има изпълнителен 

директор, който да отговаря за 

оперативното управление на ЕФСИ и 

за подготовката и председателството на 

заседанията на инвестиционния 

комитет, посочен в параграф 6. 

„В Споразумението за ЕФСИ се 

предвижда ЕФСИ да има изпълнителен 

директор, който да отговаря за 

надлежното оперативно управление 

на ЕФСИ и за подготовката и 

председателството на заседанията на 

инвестиционния комитет, посочен в 
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параграф 6.“ 

 

Изменение  26 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква -а в (нова) 

Регламент (ЕС) № 2015/1017 

Член 7 – параграф 7 – алинея 1 а (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 -aв) В член 7, параграф 7 се добавя 

следният параграф: 

 „Управителният съвет укрепва 

сътрудничеството между 

Европейския фонд за стратегически 

инвестиции и структурните фондове, 

Механизма за свързване на Европа и 

програмата „Хоризонт 2020“, с цел 

насърчаване на комбинираното 

финансиране и засилване на ефекта 

на лоста от европейските 

инвестиции, особено в областта на 

транспорта.“ 

 

Изменение  27 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква а – подточка ii а (нова) 

Регламент (ЕС) № 2015/1017 

Член 7 – параграф 8 – буква к а (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 iiа) добавя се следната буква ка): 

 „кa)  отбрана.“ 

 

Изменение  28 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква а а (нова) 

Регламент (ЕС) № 2015/1017 

Член 9 – параграф 2 – буква и а (нова) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 аа) в параграф 2 се добавя следната 

буква иа): 

 „иa)  подкрепа за инициативите на 

Съюза в сектора на отбраната, 

особено посредством 

 i) научноизследователска и 

развойна дейност на равнището на 

Съюза; 

 ii) развитие на капацитета за 

отбрана на Съюза; 

 iii) МСП и дружества със средна 

пазарна капитализация в областта 

на отбраната.“ 

 

Изменение  29 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква б 

Регламент (ЕС) № 2015/1017 

Член 9 – параграф 2 – алинея 1 а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

„ЕИБ има за цел поне 40% от 

финансирането на ЕФСИ в рамките на 

инфраструктурния и иновационен 

прозорец да подкрепя проекти с 

компоненти, които допринасят за 

действията в областта на климата, в 

съответствие с ангажиментите от 

COP21. Управителния съвет предоставя 

подробни насоки за тази цел.“; 

„ЕИБ има за цел поне 40% от 

финансирането на ЕФСИ в рамките на 

инфраструктурния и иновационен 

прозорец да подкрепя проекти, 

съдържащи значителен компонент за 

действията в областта на климата, в 

съответствие с ангажиментите от 

COP21. Управителният съвет 

предоставя подробни насоки за тази цел; 

 ЕИБ се стреми да гарантира, че поне 

20% от финансирането на ЕФСИ 

подкрепя проекти, свързани с 

развитието на транспортна 

инфраструктура, транспортното 

оборудване и иновационни технологии 

в транспорта, попадащи в обхвата на 

буква в). 

 ЕИБ се стреми да постига 

балансирано географско разпределение 

на инвестициите между държавите 
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членки. 

 Независимо от целите, посочени в 

настоящия параграф, се изпълняват 

проектите в областта на човешкия 

капитал и здравеопазването, одобрени 

за финансиране по ЕФСИ, като 

например продуктивни инвестиции в 

болници и училища, попадащи в 

параграф ж)“; 

 

Изменение  30 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква б а (нова) 

Регламент (ЕС) № 2015/1017 

Член 9 – параграф 2 – буква в – подточка iii а (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ба) В параграф 2в се добавя 

следната подточка: 

 „iiia)  железопътна инфраструктура 

и други железопътни проекти; 

 

Изменение  31 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква б – подточка i 

Регламент (ЕС) № 2015/1017 

Член 14 – параграф 2 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

„в) привличане на местния опит, за 

да се улесни предоставянето на 

подкрепата от ЕФСИ в целия Съюз, и 

допринасяне, когато е възможно, за 

целта за секторна и географска 

диверсификация на ЕФСИ, посочена в 

точка 8 от приложение II, като подкрепя 

ЕИБ да инициира операции;“ 

„в) привличане на регионалния и 

местния опит, за да се улесни 

предоставянето на подкрепата от ЕФСИ 

в целия Съюз, и допринасяне за целта за 

секторна и географска диверсификация 

на ЕФСИ, посочена в точка 8 от 

приложение II, като подкрепя ЕИБ и 

организаторите на проекти да 

инициират операции;“ 

 

Изменение  32 



 

RR\1126064BG.docx 89/171 PE597.638v02-00 

 BG 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква б – подточка ii 

Регламент (ЕС) № 2015/1017 

Член 14 – параграф 2 – буква д 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) предоставяне на активна 

подкрепа за създаването на 

инвестиционни платформи; 

д) предоставяне на активна 

подкрепа за създаването на 

инвестиционни платформи, 

включително секторни 

инвестиционни платформи; 

 

Изменение  33 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква б – подточка iii a (нова) 

Регламент (ЕС) № 2015/1017 

Член 14 – параграф 2 – буква e a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 iiiа) добавя се следната буква еа): 

 „еа) осигуряване на консултации за 

проекти, включващи две или повече 

държави членки, и на подкрепа за 

създаването на финансови 

инструменти за многонационални и 

трансгранични проекти;“ 

 

Изменение  34 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква б – подточка iii б (нова) 

Регламент (ЕС) № 2015/1017 

Член 14 – параграф 2 – буква e б (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 iiiб) добавя се следната буква еб): 

 „еб) предоставяне на примери за 

най-добри практики за публично-

частни партньорства (ПЧП) в 

областта на развитието на 

железопътната инфраструктура; 
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Изменение  35 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква б – подточка iii в (нова) 

Регламент (ЕС) № 2015/1017 

Член 14 – параграф 2 – буква e в (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 iiiв) добавя се следната буква ев): 

 „ев) предоставяне на най-добри 

практики и модели за структуриране 

на проекти в ключови сфери за 

областите, посочени в член 9, 

параграф 2, букви б), в), д) и е), като се 

вземат под внимание последните 

насоки на Евростат за отчитане на 

публичните задължения на ПЧП.“; 

 

Изменение  36 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква б a (нова) 

Регламент (ЕС) № 2015/1017 

Член 14 – параграф 3 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ба) добавя се параграф 3а, както 

следва: 

 „3а. ЕКЦИВ следи за това 

Европейският фонд за стратегически 

инвестиции да има допълващ 

характер по отношение на другите 

европейски програми, за да се подобри 

взаимодействието, да се насърчи 

комбинираното финансиране и да се 

засили ефектът на лоста на 

европейските финансови 

инструменти; 

 

Изменение  37 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 10 – буква б 
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Регламент (ЕС) № 2015/1017 

Член 18 – параграф 7 и параграф 8 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) параграфи 7 и 8 се заличават; заличава се 

 

Изменение  38 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 11 a (нова) 

Регламент (ЕС) № 2015/1017 

Член 19 – параграф 1 б (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (11a) към член 19 се добавя следният 

параграф 1б: 

 „ЕИБ представя и публикува на своя 

уебсайт годишен доклад, в който се 

изброяват подробности за всеки 

транспортен проект, получил 

подкрепата от ЕС по линия на ЕФСИ, 

като се посочват съответните суми 

от общия размер на очакваните 

инвестиции.“ 

 

Изменение  39 

Предложение за регламент 

Приложение I – точка 1 – буква а 

Регламент (ЕС) № 2015/1017 

Приложение II – раздел 2 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

„Подкрепата на ЕФСИ за 

автомагистрали се избягва, освен ако 

това е необходимо за подкрепа на 

частните инвестиции в транспорта в 

държавите — бенефициери на 

Кохезионния фонд, или в 

трансграничните транспортни проекти, 

в които участва поне една държава — 

бенефициер на Кохезионния фонд.“; 

„Подкрепата на ЕФСИ за 

автомагистрали се ограничава до 

публични и/или частни инвестиции в 

транспорта в държавите — бенефициери 

на Кохезионния фонд, по-слабо 

развитите региони или в 

трансграничните транспортни проекти 

или ако е необходимо за 

актуализиране и поддържане, 

подобряване на пътната безопасност, 

разработване на устройства за 
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интелигентни транспортни системи 

(ИТС) или гарантиране на целостта и 

стандартите на съществуващите 

магистрали в трансевропейската 

транспортна мрежа, по-специално 

безопасни зони за паркиране, станции 

за зареждане с алтернативни чисти 

горива и системи за 

електрозареждане.“; 

 

Изменение  40 

Предложение за регламент 

Приложение I – точка 1 – буква а 

Регламент (ЕС) № 2015/1017 

Приложение IІ – раздел 2 – буква б – алинея 1 б (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 „Подкрепата от ЕФСИ е абсолютно 

възможна също така за поддръжката 

и модернизирането на 

съществуващата транспортна 

инфраструктура;“ 

 

Изменение  41 

Предложение за регламент 

Приложение – точка 3 

Регламент (ЕС) № 2015/1017 

Приложение II – раздел 5 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

„Наборът от показатели става 

обществено достъпен веднага след като 

дадена операция с гаранция на ЕС бъде 

подписана, с изключение на 

поверителната търговска информация.“ 

„Наборът от показатели става 

обществено достъпен веднага след като 

дадена операция с гаранция на ЕС бъде 

одобрена, с изключение на 

поверителната търговска информация. 

Инвестиционният комитет 

предоставя на Парламента набора от 

показатели за всички проекти по 

линия на ЕФСИ;“ 
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ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ 

Заглавие Удължаването на срока на действие на Европейския фонд за 

стратегически инвестиции, както и въвеждането на технически 

подобрения за този фонд и за Европейския консултантски център 

по инвестиционни въпроси 
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Заместници (чл. 200, пар. 2), 

присъствали на окончателното 

гласуване 

Herbert Dorfmann 
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12.4.2017 

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТЕН КОНТРОЛ 

на вниманието на комисията по икономически и парични въпроси 

относно предложението за регламент на Eвропейския парламент и на Cъвета за 

изменение на регламенти (ЕС) № 1316/2013 и (ЕС) 2015/1017 по отношение на 

удължаването на срока на действие на Европейския фонд за стратегически инвестиции, 

както и въвеждането на технически подобрения за този фонд и за Европейския 

консултантски център по инвестиционни въпроси 

(COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD)) 

Докладчик (по становище): Хану Такула 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по бюджетен контрол приканва комисията по бюджети и комисията по 

икономически и парични въпроси, като водещи комисии, да вземат предвид следните 

изменения: 

Изменение  1 

Предложение за регламент 

Позоваване 5 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 като взе предвид Становище № 2/2016 

на Сметната палата1a , 

 _________________ 

 1a OВ C 465, 13.12.2016 г., стр. 1. 

 

Изменение  2 

Предложение за регламент 

Съображение 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) От представянето на Плана за 

инвестиции за Европа през ноември 

2014 г.3 досега условията за усвояване 

на инвестициите се подобриха, а 

доверието в икономиката и растежа 

в Европа започна да се възобновява. 

Вече четвърта година Съюзът е в 

процес на умерено възстановяване, 

като брутният вътрешен продукт 

нарасна с 2 % през 2015 г. 

Всеобхватните усилия, започнати с 

Плана за инвестиции, вече постигат 

конкретни резултати въпреки факта, 

че макроикономическите ефекти от 

по-големите инвестиционни проекти 

не могат да бъдат незабавни. 

Инвестициите се очаква да 

нарастват постепенно през 2016 г. и 

2017 г., въпреки че остават под 

регистрираните в миналото равнища. 

(1) Въпреки съществуването на 

Европейския фонд за стратегически 

инвестиции (ЕФСИ) проблемът с 

недостига на инвестиции в Съюза 

продължава да съществува. Проблемът 

с недостига на инвестиции произтича 

от сериозна липса на съвкупно 

търсене и от въздействието на 

политиките на строги бюджетни 

ограничения; Необходима е коренна 

промяна на подхода към 

инвестициите в Европа чрез справяне 

с истинските причини за кризата 

посредством преразглеждане на 

рамката за икономическо управление, 

за да се гарантира непрестанно 

стимулиране на производствените 

инвестиции, които могат да създават 

добавена стойност за реалната 

икономика и за обществото във 

всички държави членки. 

_________________  

3 COM(2014) 903 final.  

 

Изменение  3 

Предложение за регламент 

Съображение 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) На 1 юни 2016 г. Комисията 

публикува съобщение, озаглавено 

„Европа инвестира отново — Преглед 

на постигнатото по Плана за инвестиции 

за Европа и следващи мерки“, в което се 

отбелязват постиженията на Плана 

за инвестиции до момента и 

предвидените следващи стъпки, 

включително удължаването на 

Европейския фонд за стратегически 

инвестиции (ЕФСИ) след 

първоначалния тригодишен период, 

увеличаването на прозореца за малките 

(3) На 1 юни 2016 г. Комисията 

публикува съобщение, озаглавено 

„Европа инвестира отново – Преглед на 

постигнатото по Плана за инвестиции за 

Европа и следващи мерки“, в което се 

отбелязва ситуацията до момента, 

както и предвидените следващи стъпки 

като удължаването на Европейския 

фонд за стратегически инвестиции 

(ЕФСИ) след първоначалния 

тригодишен период, увеличаването на 

прозореца за малките и средните 

предприятия (МСП) в рамките на 



 

RR\1126064BG.docx 97/171 PE597.638v02-00 

 BG 

и средните предприятия (МСП) в 

рамките на съществуващата рамка и 

засилването на Европейския 

консултантски център по 

инвестиционни въпроси (ЕКЦИВ). 

съществуващата рамка и засилването на 

Европейския консултантски център по 

инвестиционни въпроси (ЕКЦИВ). 

 

Изменение  4 

Предложение за регламент 

Съображение 4 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4a) ЕФСИ е част от Плана за 

инвестиции – цялостна стратегия за 

справяне с несигурността във връзка с 

публичните и частните инвестиции 

и за намаляване на недостига на 

инвестиции в Съюза. Стратегията се 

основава на три стълба: 

мобилизиране на инвестиционни 

средства, гарантиране, че 

инвестициите достигат до реалната 

икономика и подобряване на 

инвестиционната среда в Съюза. С 

оглед на целта за географска 

диверсификация от съществено 

значение е да се подобри 

инвестиционната среда в Съюза, като 

се премахнат пречките пред 

инвестициите. ЕФСИ е допълнение 

към други действия, необходими за 

намаляване на недостига на 

инвестиции в Съюза, и в рамките на 

дейността му на гаранционен фонд 

функционира като стимул за нови 

инвестиции. 

 

Изменение  5 

Предложение за регламент 

Съображение 6 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) ЕФСИ беше създаден за 

първоначален период от три години и с 

(6) ЕФСИ беше създаден за 

първоначален период от три години и с 
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цел мобилизиране на най-малко 315 

млрд. евро инвестиции. Предвид 

неговия успех, Комисията пое 

ангажимент да удвои ЕФСИ по 

отношение на продължителността и 

финансовия капацитет. Правното 

удължаване обхваща периода на 

настоящата многогодишна 

финансова рамка и следва да осигури 

общо инвестиции от най-малко 

половин трилион евро до 2020 г. С цел 

да се подобри още повече 

капацитетът на ЕФСИ и да се 

постигне удвояване на 

инвестиционната цел, държавите 

членки също следва да дадат 

приоритетно своя принос. 

цел мобилизиране на най-малко 315 

млрд. евро инвестиции. Понастоящем 

недостигът на инвестиции в Съюза 

продължава да съществува и са били 

изразени опасения, че ЕФСИ не е 

достатъчно добре диверсифициран, 

както в секторен, така и в географски 

план, което се дължи на 

неоптималното разпределение на 

инвестициите, финансирането на 

проекти с голямо въздействие върху 

околната среда и въпросите относно 

допълняемостта. Въпреки това, само 

след година работа на ЕФСИ и без 

провеждането на независима оценка, 

с която да бъде обвързано неговото 

преразглеждане, Комисията даде ход 
на предложение да удвои ЕФСИ по 

отношение на продължителността и 

финансовия капацитет. 

 

Изменение  6 

Предложение за регламент 

Съображение 7 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(7) За периода след 2020 г. 

Комисията възнамерява да представи 

необходимите предложения, за да се 

гарантира, че устойчивото равнище 

на стратегическите инвестиции ще се 

запази. 

(7) В Регламент (ЕС) 2015/1017 се 

предвижда, че до 5 юли 2018 г. 

Комисията следва да представи на 

Европейския парламент и на Съвета 

доклад, съдържащ независима оценка 

на прилагането на Регламент.(ЕС) 

2015/1017. Комисията следва да 

представи допълнителен такъв 

докладът до 30 юни 2020 г., който 

следва, когато е целесъобразно, да 

бъде придружен от законодателно 

предложение за изменение на 

Регламент (ЕС) 2015/1017 и, съгласно 

Междуинституционалното 

споразумение от 13 април 2016 г. за 

по-добро законотворчество, от 

оценка на въздействието. Това 

законодателно предложение следва да 

гарантира, насърчава и укрепва 

стратегическите инвестиции в Съюза на 



 

RR\1126064BG.docx 99/171 PE597.638v02-00 

 BG 

устойчиви равнища през целия 

финансов период, обхванат от 

Многогодишната финансова рамка за 

периода след 2020 г., 

 

Изменение  7 

Предложение за регламент 

Съображение 7 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 7a) За да може да изпълнява 

своите задължения, Сметната 

палата се нуждае от достъп до 

годишния доклад на Комисията за 

управлението на гаранционния фонд 

през предходната календарна година 

не по-късно от 31 май всяка година. 

Във връзка с това правомощията на 

Сметната палата за извършване на 

одити, както са определени в член 287 

от ДФЕС, следва да бъдат напълно 

зачитани и докладът на Комисията 

следва да бъде представян 

своевременно на Европейския 

парламент, Съвета и Сметната 

палата. 

 

Изменение  8 

Предложение за регламент 

Съображение 8 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(8) Удълженият ЕФСИ следва да се 

насочи към останалата неефективност 

на пазара и неоптимални 

инвестиционни ситуации, както и да 

продължи да мобилизира финансиране 

от частния сектор в инвестиции от 

решаващо значение за бъдещето на 

Европа за създаване на работни места — 

включително за младите хора, растеж и 

конкурентоспособност чрез засилване 

на допълняемостта. Тук се включват 

(8) Удълженият ЕФСИ следва да се 

насочи към останалата неефективност 

на пазара и неоптимални 

инвестиционни ситуации, както и да 

продължи да мобилизира финансиране 

от частния сектор в инвестиции от 

решаващо значение за бъдещето на 

Европа за създаване на работни места — 

включително за младите хора, растеж и 

конкурентоспособност чрез засилване 

на допълняемостта спрямо другите 
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инвестиции в областта на енергетиката, 

околната среда и действия в областта на 

климата, социалния и човешкия капитал 

и свързаната с тях инфраструктура, 

здравеопазване, научни изследвания и 

иновации, трансграничен и устойчив 

транспорт, както и цифровата 

трансформация. По-специално, 

приносът на подпомаганите от ЕФСИ 

операции за постигането на 

амбициозните цели на Съюза от 

Парижката конференция по въпросите 

на климата (COP21) следва да бъде 

засилен. Приоритетните проекти за 

енергийна взаимосвързаност и 

проектите за енергийна ефективност 

също следва да бъдат все по-често обект 

на интерес. Освен това следва да се 

избягва подкрепата на ЕФСИ за 

автомагистрали, освен ако това е 

необходимо за подкрепа на частните 

инвестиции в транспорта в 

държавите — бенефициери на 

Кохезионния фонд, или в 

трансграничните транспортни 

проекти, в които участва поне една — 

държава бенефициер на Кохезионния 

фонд. От съображения за яснота следва 

да се посочи изрично, че макар и вече 

допустими, проектите в областта на 

селското стопанство, рибарството и 

аквакултурите попадат в общите цели, 

подлежащи на подкрепа от ЕФСИ. 

съществуващи инструменти на 

Съюза и основните операции на ЕИБ. 

Тук се включват инвестиции в областта 

на енергетиката, биоикономиката, 

околната среда и действия в областта на 

климата, социалния и човешкия капитал 

и свързаната с тях инфраструктура, 

здравеопазване, научни изследвания и 

иновации, трансграничен и устойчив 

транспорт и трансгранични мрежи, 

както и цифровата трансформация във 

всички отрасли. По-специално, 

приносът на подпомаганите от ЕФСИ 

операции за постигането на 

амбициозните цели на Съюза от 

Парижката конференция по въпросите 

на климата (COP21) следва да бъде 

засилен. Приоритетните проекти за 

енергийна взаимосвързаност и 

проектите за енергийна ефективност 

също следва да бъдат все по-често обект 

на интерес. Освен това следва да се 

избягва подкрепата на ЕФСИ за 

автомагистрали и транспортни 

проекти с високи въглеродни емисии, 

освен ако това е абсолютно 

необходимо за подкрепа на частните 

инвестиции в транспортни проекти. От 

съображения за яснота следва да се 

посочи изрично, че макар и вече 

допустими, проектите в областта на 

селското стопанство, рибарството и 

аквакултурите попадат в общите цели, 

подлежащи на подкрепа от ЕФСИ. 

 

Изменение  9 

Предложение за регламент 

Съображение 9 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(9) Допълняемостта, която е основна 

характеристика на ЕФСИ, следва да 

бъде засилена при подбора на проекти. 

По-специално операциите следва да 

бъдат допустими за подкрепа от ЕФСИ, 

ако са насочени към ясно установена 

(9) Допълняемостта, която е основна 

характеристика на ЕФСИ, следва да 

бъде засилена при подбора на проекти. 

По-специално операциите следва да 

бъдат допустими за подкрепа от ЕФСИ, 

ако са насочени към ясно установена 
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неефективност на пазара или 

разрешават неоптимални 

инвестиционни ситуации. Операции в 

областта на инфраструктурата в рамките 

на инфраструктурния и иновационен 

прозорец, свързващи две или повече 

държави членки, включително 

електронната инфраструктура, следва да 

се смятат за допълнителни с оглед на 

тяхната присъща сложност и висока 

добавена стойност за Съюза. 

неефективност на пазара или 

разрешават неоптимални 

инвестиционни ситуации. Целта на 

допълняемостта следва да бъде 

ограничена до гарантиране че 

избраните проекти са тези, които в 

противен случай не биха получили 

финансиране на пазара поради по-

висок рисков профил. 

Допълняемостта трябва да остане 

опростена като понятие и да се 

създаде друг по-лесно измерим 

критерий за финансирането. 

Операции в областта на 

инфраструктурата в рамките на 

инфраструктурния и иновационен 

прозорец, свързващи две или повече 

държави членки, включително 

електронната инфраструктура, следва да 

се смятат за допълнителни с оглед на 

тяхната присъща сложност и висока 

добавена стойност за Съюза. 

 

Изменение  10 

Предложение за регламент 

Съображение 11 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(11) За да се засили използването на 

ЕФСИ в по-слабо развитите региони и 

регионите в преход, обхватът на общите 

цели, допустими за подкрепа от ЕФСИ, 

следва да се разшири. 

(11) За да се засили използването на 

ЕФСИ във всички региони, 

включително в по-слабо развитите 

региони, най-отдалечените региони и 

регионите в преход, и за да бъдат 

премахнати географските и 

секторните дисбаланси на 

подкрепата от ЕФСИ, обхватът на 

общите цели и на условията, които ги 

правят допустими за подкрепа от 

ЕФСИ, следва да се разшири чрез по-

широко използване на Европейския 

консултантски център, което да 

осигурява техническа помощ за 

създаването на проекти на 

регионално и местно равнище в целия 

Съюз и също така да гарантира по-
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добра комуникация и видимост. 

 

Изменение  11 

Предложение за регламент 

Съображение 15 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(15) Въз основа на опита, придобит с 

инвестициите, подкрепяни от ЕФСИ, 

целевият размер на гаранционния фонд 

следва да бъде сведен до 35 % от 

общите гаранционни задължения на ЕС, 

за да се осигури достатъчна степен на 

защита. 

(15) Въз основа на опита, придобит с 

инвестициите, подкрепяни от ЕФСИ, и 

отсъствието на призиви за 

гаранцията на ЕС, целевият размер на 

гаранционния фонд следва да бъде 

сведен до 35 % от общите гаранционни 

задължения на ЕС, за да се осигури 

достатъчна степен на защита. 

 

Изменение  12 

Предложение за регламент 

Съображение 16 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 16a) Необходимо е опростяване на 

процедурите за операциите по 

обработване, така че информацията, 

която крайните бенефициенти, по-

специално МСП, трябва да 

предоставят, е минималната 

необходима информация, за да се 

гарантира успехът на операциите, без 

да се налага прекомерна 

бюрократична тежест върху МСП. В 

същото време прозрачността на 

процедурите следва да се превърне в 

приоритет. 
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Изменение  13 

Предложение за регламент 

Съображение 17 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(17) ЕИБ и ЕИФ следва да 

гарантират, че крайните бенефициери, 

включително МСП, са информирани за 

съществуването на подкрепа от ЕФСИ с 

цел популяризиране на гаранцията на 

ЕС, предоставена по Регламент (ЕС) 

2015/1017. 

(17) ЕИБ и ЕИФ следва да 

гарантират, че крайните бенефициери и 

потенциалните инвеститори от 

частния сектор, включително МСП, са 

информирани за съществуването на 

подкрепа от ЕФСИ с цел 

популяризиране на гаранцията на ЕС, 

предоставена по Регламент (ЕС) 

2015/1017. 

 

Изменение  14 

Предложение за регламент 

Съображение 19 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(19) Операциите, подкрепяни от 

ЕФСИ, следва да се придържат към 

принципите на Съюза за добро 

управление в областта на данъчното 

облагане. 

(19) Операциите, подкрепяни от 

ЕФСИ, следва да се придържат във 

всеки един аспект към принципите на 

Съюза за добро управление в областта 

на данъчното облагане. 

 

Изменение  15 

Предложение за регламент 

Съображение 21 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(21) Ролята на Европейския 

консултантски център по 

инвестиционни въпроси (ЕКЦИВ) 

следва да бъде засилена и неговите 

дейности следва да се съсредоточат 

върху потребностите, които не са 

обхванати в достатъчна степен от 

сегашните разпоредби. Особено 

внимание следва да се обърне на 

подкрепата за изготвяне на проекти, 

(21) Ролята на Европейския 

консултантски център по 

инвестиционни въпроси (ЕКЦИВ) 

следва да бъде засилена, включително 

възможността за увеличаване на 

неговия бюджет, ако и когато това е 

оправдано, и неговите дейности следва 

да се съсредоточат върху 

потребностите, които не са обхванати в 

достатъчна степен от сегашните 
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включващи две или повече държави 

членки, и проекти, които допринасят за 

постигането на целите от COP21. 

Независимо че ЕКЦИВ има за цел да се 

базира на съществуващите 

консултантски услуги на ЕИБ и на 

Комисията, така че да функционира 

като единен технически консултантски 

център за финансирането на проекти в 

рамките на Съюза, ЕКЦИВ следва също 

така да допринася активно за целта за 

секторна и географска диверсификация 

на ЕФСИ и при необходимост ще 

подкрепя ЕИБ в инициирането на 

проекти. ЕКЦИВ следва също така да 

допринася активно за създаването на 

инвестиционни платформи и да 

предоставя съвети относно 

комбинирането на други източници на 

финансиране от Съюза с ЕФСИ. 

разпоредби. Особено внимание следва 

да се обърне на подкрепата за изготвяне 

на проекти, включващи две или повече 

държави членки, и проекти, които 

допринасят за постигането на целите на 

стратегията „Европа 2020“ и на 
COP21. Независимо че ЕКЦИВ има за 

цел да се базира на съществуващите 

консултантски услуги на ЕИБ и на 

Комисията, така че да функционира 

като единен технически консултантски 

център за финансирането на проекти в 

рамките на Съюза, ЕКЦИВ следва също 

така да допринася активно за целта за 

секторна и географска диверсификация 

на ЕФСИ и при необходимост ще 

подкрепя ЕИБ в инициирането на 

проекти. ЕКЦИВ следва също така да 

допринася активно за създаването на 

инвестиционни платформи и да 

предоставя съвети относно 

комбинирането на други източници на 

финансиране от Съюза с ЕФСИ. 

 

Изменение  16 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 

Регламент (ЕС) 2015/1017. 

Член 5 - параграф 1 - алинеи 3, 4 и 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

“За по-добро преодоляване на 

неефективността на пазара или на 

неоптималните инвестиционни 

ситуации, специалните дейности на 

ЕИБ, подкрепяни от ЕФСИ, обикновено 

се характеризират с подчиненост, 

участие в инструменти за споделяне на 

риска, трансграничен обхват, излагане 

на специфични рискове или други 

установими аспекти, както е описано 

по-подробно в приложение II.  

За по-добро преодоляване на 

неефективността на пазара или на 

неоптималните инвестиционни 

ситуации, специалните дейности на 

ЕИБ, подкрепяни от ЕФСИ, се считат 

за вектори на допълняемост в 

сравнение с другите финансови 

инструменти на ЕИБ, ЕИФ и Съюза и 

обикновено се характеризират с 

подчиненост, участие в инструменти за 

споделяне на риска, трансграничен 

обхват, излагане на специфични рискове 

или други установими аспекти, както е 

описано по-подробно в приложение II. 
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Проектите на ЕИБ, характеризиращи се 

с риск, който е по-нисък от минималния 

риск по специалните дейности на ЕИБ, 

също могат да получат подкрепа от 

ЕФСИ, ако се изисква да се използва 

гаранцията на ЕС с цел осигуряване на 

допълняемост по смисъла на 

определението в първа алинея от 

настоящия параграф. 

Проектите на ЕИБ, характеризиращи се 

с риск, който е по-нисък от минималния 

риск по специалните дейности на ЕИБ, 

също могат да получат подкрепа от 

ЕФСИ, ако се изисква да се използва 

гаранцията на ЕС с цел осигуряване на 

допълняемост по смисъла на 

определението в първа алинея от 

настоящия параграф. 

Проектите, подкрепяни от ЕФСИ, 

които представляват физическа 

инфраструктура, свързваща две или 

повече държави членки, или 

разширяване на физическа 

инфраструктура или услуги, свързани 

с физическата инфраструктура, от 

една държава членка в една или повече 

държави членки, също се считат за 

осигуряващи допълняемост. 

 

 

Изменение  17 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 

Регламент (ЕС) 2015/1017. 

Член 6 – параграф 1 – уводна част 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Споразумението за ЕФСИ предвижда, 

че ЕФСИ ще подкрепя проекти за 

преодоляване на неефективността на 

пазара или на неоптималните 

инвестиционни ситуации и проекти, 

които:; 

Споразумението за ЕФСИ предвижда, 

че ЕФСИ ще подкрепя проекти за 

преодоляване на неефективността на 

пазара или на неоптималните 

инвестиционни ситуации, включително 

за целите на постигането на по-

балансирано географско разпределение 

на инвестициите, и които:; 

 

Изменение  18 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква г 

Регламент (ЕС) 2015/1017. 

Член 7 – параграф 12 – алинея 2 – второ изречение 



 

PE597.638v02-00 106/171 RR\1126064BG.docx 

BG 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Решенията за одобряване на 

използването на гаранцията на ЕС са 

публични и достъпни и включват 

обосновката за решението, с особен 

акцент върху спазването на критерия за 

допълняемост. Публикацията не 

съдържа поверителна търговска 

информация. Когато взема решение, 

инвестиционният комитет е подкрепен 

от документацията, предоставена от 

ЕИБ. 

Решенията за одобряване на 

използването на гаранцията на ЕС са 

публични и достъпни и включват 

обосновката за решението, с особен 

акцент върху спазването на критерия за 

допълняемост и на целите на 

политиките на Съюза. Тези решения 

включват и информация относно 

изпълнението на критериите за 

допустимост, посочени в член 6, и 

относно използването на набора от 

показатели, посочен в параграф 14 от 

настоящия член. Публикацията не 

съдържа поверителна търговска 

информация. Когато взема решение, 

инвестиционният комитет е подкрепен 

от документацията, предоставена от 

ЕИБ. 

 

Изменение  19 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква в 

Регламент (ЕС) 2015/1017. 

Член 9 – параграф 3 – буква а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) 31 декември 2020 г. за 

операциите на ЕИБ, за които до 31 

декември 2022 г. е подписан договор 

между ЕИБ и бенефициера или 

финансовия посредник; 

a) 31 декември 2020 г. за 

операциите на ЕИБ, за които до 31 

декември 2021 г. е подписан договор 

между ЕИБ и бенефициера или 

финансовия посредник; 

 

Изменение  20 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква в) 

Регламент (ЕС) 2015/1017. 

Член 9 – параграф 3 – буква б 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) 31 декември 2020 г. за б) 31 декември 2020 г. за 



 

RR\1126064BG.docx 107/171 PE597.638v02-00 

 BG 

операциите на ЕИФ, за които до 31 

декември 2022 г. е подписан договор 

между ЕИФ и финансовия посредник.; 

операциите на ЕИФ, за които до 31 

декември 2021 г. е подписан договор 

между ЕИФ и финансовия посредник.; 

 

Изменение  21 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква г 

Регламент (ЕС) 2015/1017. 

Член 9 – параграф 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) В член 10, параграф 2 буква а) се 

заменя със следното: 

заличава се 

 

Изменение  22 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква б – подточка i) 

Регламент (ЕС) 2015/1017. 

Член 14 – параграф 2 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) привличане на местния опит, за 

да се улесни предоставянето на 

подкрепата от ЕФСИ в целия Съюз, и 

допринасяне, когато е възможно, за 

целта за секторна и географска 

диверсификация на ЕФСИ, посочена в 

точка 8 от приложение II, като подкрепя 

ЕИБ да инициира операции; 

в) привличане на местния, 

регионалния и националния опит, по-

тясно сътрудничество с органите на 

държавите членки и акцент върху 

изграждането на капацитет, за да се 

улесни използването на подкрепата от 

ЕФСИ в целия Съюз, и допринасяне, 

когато е възможно, за целта за секторна 

и географска диверсификация на ЕФСИ, 

посочена в точка 8 от приложение II, 

като подкрепя ЕИБ да инициира 

операции; 

 

Изменение  23 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква б – подточка ii 

Регламент (ЕС) 2015/2017. 

Член 14 – параграф 2 – буква д 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) предоставяне на активна 

подкрепа за създаването на 

инвестиционни платформи; 

д) предоставяне на активна 

подкрепа за създаването на 

инвестиционни платформи с оглед на 

едновременната подкрепа за проекти 

с по-малък мащаб, като се има 

предвид, че трябва да е изпълнено 

изискването за новаторство; 

 

Изменение  24 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква б – подточка iii 

Регламент (ЕС) 2015/1017. 

Член 14 – параграф 2 – буква е 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

е) предоставяне на консултации 

относно комбинирането на други 

източници на финансиране от Съюза 

(като европейските структурни и 

инвестиционни фондове, „Хоризонт 

2020“ и Механизма за свързване на 

Европа) с ЕФСИ.“; 

е) предоставяне на консултации 

относно допълняемостта на други 

източници и на потенциални полезни 

взаимодействия на финансиране от 

Съюза и инвестиции (като 

европейските структурни и 

инвестиционни фондове, „Хоризонт 

2020“ и Механизма за свързване на 

Европа) с ЕФСИ. 

 

Изменение  25 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква в 

Регламент (ЕС) 2015/1017. 

Член 14 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. За да се постигне посочената в 

параграф 1 цел и да се улесни 

предоставянето на консултативна 

помощ на местно равнище, ЕКЦИВ се 

стреми да използва експертния опит на 

ЕИБ, Комисията, националните 

насърчителни банки или институции и 

управляващите органи на европейските 

5. За да се постигне посочената в 

параграф 1 цел и да се улесни 

предоставянето на консултативна 

помощ на местно, регионално и 

национално равнище, ЕКЦИВ се 

стреми да използва експертния опит на 

ЕИБ, Комисията, националните 

насърчителни банки или институции и 

управляващите органи на европейските 
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структурни и инвестиционни фондове. структурни и инвестиционни фондове. 

 

Изменение  26 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква г а) (нова) 

Регламент (ЕС) 2015/1017. 

Член 14 – параграф 9 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 гa) добавя се следният параграф 

9а: 

 “9a. С цел да се гарантира, че ЕКЦИВ 

може да изпълнява своята дейност и 

да допринася за постигането на 

целта за секторна и географска 

диверсификация на ЕФСИ, ЕИБ може 

да представи на Комисията 

обосновано искане за увеличаване на 

бюджета на ЕКЦИВ.“ 

 

Изменение  27 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 9 a (нова) 

Регламент (ЕС) 2015/1017. 

Член 16 – параграф 2 

 
Текст в сила Изменение 

 “9a) член 16, параграф 2 се заменя 

със следното: 

"2. ЕИБ, когато е целесъобразно — 

в сътрудничество с ЕИФ, представя на 

Европейския парламент и на Съвета 

годишен доклад относно операциите 

по финансиране и инвестиране на 

ЕИБ, обхванати от настоящия 

регламент. Докладът се оповестява 

публично и включва: 

‘2. ЕИБ представя на Европейския 

парламент и на Съвета два пъти 

годишно доклад относно одобрените 

операции по финансиране. След това 

докладът се оповестява публично и 

става обществено достъпен. 

 Докладът включва: 

a) оценка на операциите по 

финансиране и инвестиране на ЕИБ на 

оперативно, секторно, държавно и 

a) оценка на операциите по 

финансиране и инвестиране на ЕИБ на 

секторно, държавно и регионално 
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регионално равнище и тяхното 

съответствие с настоящия регламент, и 

по-специално с критерия за 

осигуряване на допълняемост, заедно с 

оценка на разпределението на 

операциите по финансиране и 

инвестиране на ЕИБ между общите 

цели, установени в член 9, параграф 2; 

равнище и тяхното съответствие с 

настоящия регламент, и по-специално 

по отношение на спазването на 

критерия за допълняемост; 

б) оценка на добавената 

стойност, мобилизирането на ресурси 

от частния сектор, прогнозните и 

действителните крайни 

постижения, резултатите и 

въздействието на операциите по 

финансиране и инвестиране на ЕИБ 

на обобщено равнище, включително 

въздействието върху създаването на 

работни места; 

 

в) оценка на степента, в която 

операциите, обхванати от настоящия 

регламент, допринасят за постигането 

на общите цели, установени в член 9, 

параграф 2, включително оценка на 

равнището на инвестициите на ЕФСИ в 

областта на научните изследвания, 

развойната дейност и иновациите, 

транспорта (включително 

трансевропейската транспортна 

мрежа и градската мобилност), 

телекомуникациите, енергийната 

инфраструктура и енергийната 

ефективност; 

в) оценка на степента, в която 

операциите, обхванати от настоящия 

регламент, допринасят за постигането 

на общите цели на ЕС, включително 

оценка на равнището на инвестициите 

на ЕФСИ в областта на научните 

изследвания, развойната дейност и 

иновациите, транспорта, 

телекомуникациите, енергийната 

инфраструктура и енергийната 

ефективност; 

г) оценка на съответствието с 

изискванията относно използването 

на гаранцията на ЕС, както и с 

основните показатели за 

резултатите от изпълнението, 

посочени в член 4, параграф 2, буква е), 

подточка iv); 

 

д) оценка на ефекта на ливъридж, 

постигнат чрез подкрепените от ЕФСИ 

проекти; 

д) оценка на реалния ефект на 

ливъридж, постигнат чрез подкрепените 

от ЕФСИ проекти; 

е) описание на проектите, в рамките 

на които подкрепата от европейските 

структурни и инвестиционни фондове се 

съчетава с подкрепата от ЕФСИ, както и 

пълния размер на участието на всеки 

е) описание на проектите, в рамките 

на които подкрепата от европейските 

структурни и инвестиционни фондове се 

съчетава с подкрепата от ЕФСИ, както и 

пълния размер на участието на всеки 
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източник; източник; 

ж) размер на финансовите средства, 

прехвърлени на бенефициерите, и 

оценка на операциите по финансиране и 

инвестиране на ЕИБ на обобщено 

равнище; 

ж) размер на финансовите средства, 

прехвърлени на финансовите 

посредници и на крайните 

бенефициенти, аналитични данни за 

всеки финансиран проект, 

включително отпускането на заеми 

от ЕФСИ чрез финансови посредници, 

и оценка на операциите по финансиране 

и инвестиране на ЕИБ на аналитично 

равнище; 

 жa) независими предварителни и 

последващи оценки за всеки проект, с 

подробно обяснение на показателите 

и критериите, използвани за подбор и 

оценка; 

 жб) оценка на добавената 

стойност на отделните операции по 

финансиране и инвестиране на ЕИБ и 

рисковете, свързани с тези операции; 

 жв) одитираните от независим 

външен одитор финансови доклади за 

операциите по финансиране и 

инвестиране на ЕИБ, обхванати от 

настоящия регламент; 

з) оценка на добавената стойност на 

операциите по финансиране и 

инвестиране на ЕИБ и рисковете, 

свързани с тези операции; 

з) оценка на добавената стойност на 

операциите по финансиране и 

инвестиране на ЕИБ и рисковете, 

свързани с тези операции; 

и) подробна информация за 

исканията за изпълнение по гаранцията 

на ЕС, загуби, възвръщаемост, събрани 

суми и други получени плащания; 

и) подробна информация за 

исканията за изпълнение по гаранцията 

на ЕС, загуби, възвръщаемост, събрани 

суми и други получени плащания; 

й) одитираните от независим 

външен одитор финансови доклади за 

операциите по финансиране и 

инвестиране на ЕИБ, обхванати от 

настоящия регламент.“ 

й) одитираните от независим 

външен одитор финансови доклади за 

операциите по финансиране и 

инвестиране на ЕИБ, обхванати от 

настоящия регламент. 

 

Изменение  28 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 10 – буква а а) (нова) 

Регламент (ЕС) 2015/1017. 

Член 18 – параграф 6 – алинея 1 а (нова) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 aa) в параграф 6 се добавя следната 

алинея: 

 „Докладът, представен на 30 юни 

2020 г., се придружава ако е 

целесъобразно от законодателно 

предложение за изменение на 

настоящия регламент, с цел 

определяне на нов инвестиционен 

период, отстраняване на 

установените недостатъци, 

гарантиране, че устойчивото 

равнище на стратегическите 

инвестиции ще се запази, или ако 

поддържането на схема за подкрепа 

на инвестициите не е оправдано, 

осигуряване на безпроблемно 

прекратяване на ЕФСИ, като 

същевременно се запази гаранцията 

на ЕС за операциите, които вече са 

одобрени съгласно настоящия 

регламент. В съответствие с 

Междуинституционалното 

споразумение от 13 април 2016 г. за 

по-добро законотворчество това 

предложение следва да е придружено 

от оценка на въздействието. 

 

Изменение  29 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 10 – буква б 

Регламент (ЕС) 2015/1017. 

Член 18 – параграфи 7 и 8 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) параграфи 7 и 8 се заличават; заличава се 

 

Изменение   30 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 10 a (нова) 

Регламент (ЕС) 2015/1017. 

Член 19 – параграф 1 
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Текст в сила Изменение 

 10a) член 19, параграф 1 се заменя 

със следното: 

„В съответствие с политиката си за 

прозрачност и общите принципи на 

Съюза относно достъпа до документи и 

информация ЕИБ оповестява публично 

на своята интернет страница 

информация за всички операции по 

финансиране и инвестиране на ЕИБ, 

обхванати от настоящия регламент, 

включително ролята на финансовите 

посредници, както и за начина, по който 

тези операции допринасят за 

постигането на общите цели, 

установени в член 9, параграф 2.“ 

„В съответствие с общите принципи на 

Съюза относно достъпа до документи и 

информация ЕИБ оповестява публично 

на своята интернет страница 

информация за всички операции по 

финансиране и инвестиране на ЕИБ, 

обхванати от настоящия регламент, 

включително ролята на финансовите 

посредници, както и за начина, по който 

тези операции допринасят за 

постигането на общите цели, 

установени в член 9, параграф 2.“ 

 

Изменение  31 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 11 a (нова) 

Регламент (ЕС) 2015/1017. 

Член 20 – параграф 2 

 
Текст в сила Изменение 

 11a) член 20, параграф 2 се заменя 

със следното: 

„2. За целите на параграф 1 от 

настоящия член на Сметната палата, по 

нейно искане и в съответствие с член 

287, параграф 3 от ДФЕС, се предоставя 

достъп до всички документи или 

информация, необходими за 

изпълнението на нейната задача.“ 

„2. За целите на параграф 1 от 

настоящия член на Сметната палата, по 

нейно искане и в съответствие с член 

287, параграф 3 от ДФЕС, се предоставя 

пълен достъп до всички документи или 

информация, необходими за 

изпълнението на нейната задача.“ 
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СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ 

на вниманието на комисията по бюджети и комисията по икономически и парични 

въпроси 

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 

изменение на регламенти (ЕС) № 1316/2013 и (ЕС) 2015/1017 по отношение на 

удължаването на срока на действие на Европейския фонд за стратегически инвестиции, 

както и въвеждането на технически подобрения за този фонд и за Европейския 

консултантски център по инвестиционни въпроси 

(COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD)) 

Докладчик по становище: Кшищоф Хетман 

 

КРАТКА ОБОСНОВКА 

През 2014 г. Европейската комисия заедно с Европейската инвестиционна банка като 

стратегически партньор обяви Плана за инвестиции за Европа с Европейския фонд за 

стратегически инвестиции (ЕФСИ) като негова основна част. Регламентът за ЕФСИ 

влезе в сила през юли 2015 г. и беше първоначално установен за период от 3 години. 

Целта на ЕФСИ е да подпомогне европейското икономическо възстановяване и 

конкурентоспособност, като бъде генерирано публично и частно финансиране в размер 

на 315 милиарда евро за стратегически инвестиции. ЕФСИ е създаден с цел допълване 

на други фондове и действия на Европейския съюз и принос към целта за 

икономическо, социално и териториално сближаване в целия Съюз.  

 

На 14 септември 2016 г. Комисията предложи регламент за удължаването на срока на 

действие на ЕФСИ, така че да обхване периода до края на текущата многогодишна 

финансова рамка, както и да разшири своя инвестиционен план с цел мобилизиране на 

най-малко 500 милиарда евро до 2020 г. За постигането на тази цел Комисията предлага 

да увеличи гаранцията на ЕС от 16 милиарда евро на 26 милиарда евро, като в същото 

време ЕИБ увеличава своя капитал от 5 милиарда евро на 7,5 милиарда евро. 

Комисията планира да запази основната концепция за допълняемост на ЕФСИ, тоест да 

подкрепя единствено операциите, чрез които се преодоляват неефективността на пазара 

или неоптималните инвестиционни ситуации. Със своето предложение Комисията 

възнамерява също да подобри географския обхват на ЕФСИ и да засили неговото 

използване в по-слабо развити региони. В това отношение Комисията планира да 

насърчи съчетаването на ЕФСИ с други източници на финансиране от ЕС. Накрая, 

Комисията планира да повиши прозрачността на инвестиционните решения и 

процедурите за управление.  
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Докладчикът като цяло подкрепя предложението и разширяването на ЕФСИ, въпреки 

че трябва да бъдат подчертани някои важни недостатъци. Налице е явно неравновесие 

между използването на ЕФСИ в ЕС-15 (91% от ЕФСИ) и в ЕС-13 (9% от ЕФСИ), като 

една държава членка изобщо не е използвала финансиране по ЕФСИ. Предложението 

за комбиниране на ЕФСИ с европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ 

фондове) има потенциал да постигне желаните резултати и да подобри положението. 

Трябва обаче да се подчертае, че политиката на сближаване като основна 

инвестиционна политика на ЕС е доказала своята ефективност не само по отношение на 

създаването на инвестиции, но също при подкрепата за структурните реформи, 

развитието на човешкия капитал и създаването на устойчива заетост. Следователно 

трябва да се гарантира, че ЕФСИ няма да замести или изтласка други фондове и 

инструменти на ЕС, особено европейските структурни и инвестиционни фондове, също 

така в бъдещата финансова перспектива. 

 

Освен това е налице секторно неравновесие по отношение на проектите, подкрепени от 

ЕФСИ, като много малко социални инвестиции се подкрепят от въпросния механизъм. 

Причината за това би могла да бъде по-слабо видимата пряка рентабилност на 

социалните инвестиции и често пъти по-слабият административен капацитет и опит на 

социалните участници при работа с големи инвестиционни проекти. Въпреки това 

докладчикът счита, че е от съществено значение да се укрепи пълният социален и 

човешки потенциал на ЕФСИ и да се подкрепи и улесни участието на субектите от 

социалната сфера, което, при разумно прилагане, може да доведе до повече работни 

места и устойчив растеж. За тази цел докладчикът счита, че дейностите на Европейския 

консултантски център по инвестиционни въпроси следва да бъдат засилени и равно 

достъпни за всички съответни заинтересовани лица, включително социалните 

предприятия и социалните услуги. 

 

Накрая, докладчикът изразява своята загриженост относно липсата на данни за броя 

работни места, и в частност устойчиви работни места, създадени вследствие на 

подкрепените от ЕФСИ проекти. Събирането на този вид данни може да бъде много 

полезно за цялостната оценка на резултатите от ЕФСИ в бъдеще. 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещите комисии – комисията по 

бюджети и комисията по икономически и парични въпроси – да вземат предвид 

следните изменения: 

Изменение  1 

Предложение за регламент 

Съображение 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) От представянето на Плана за 

инвестиции за Европа през ноември 

2014 г.3  до сега условията за усвояване 

на инвестициите се подобриха, а 

доверието в икономиката и растежа в 

Европа започна да се възобновява. Вече 

четвърта година Съюзът е в процес на 

умерено възстановяване, като брутният 

вътрешен продукт нарасна с 2 % през 

2015 г. Всеобхватните усилия, 

започнати с Плана за инвестиции, вече 

постигат конкретни резултати въпреки 

факта, че макроикономическите ефекти 

от по-големите инвестиционни проекти 

не могат да бъдат незабавни. 

Инвестициите се очаква да нарастват 

постепенно през 2016 г. и 2017 г., 

въпреки че остават под 

регистрираните в миналото равнища. 

(1) От представянето на Плана за 

инвестиции за Европа през ноември 

2014 г.3 до сега условията за усвояване 

на инвестициите се подобриха, а 

доверието в икономиката и растежа в 

Европа започна да се възобновява. Вече 

четвърта година Съюзът е в процес на 

умерено възстановяване, като брутният 

вътрешен продукт нарасна с 2% през 

2015 г., но равнището на безработица 

остава над предкризисните равнища. 
Всеобхватните усилия, започнати с 

Плана за инвестиции, вече постигат 

конкретни резултати въпреки факта, че 

все още не е възможно да се определи 

цялостното въздействие, което 

ЕФСИ има върху растежа, тъй като 

макроикономическите ефекти от по-

големите инвестиционни проекти не 

могат да бъдат незабавни. Инвестициите 

се очаква да нарастват постепенно през 

2016 г. и 2017 г., но темпото е все още 

плахо и остава под предкризисните 
равнища. 

__________________ __________________ 

3 COM(2014) 903 final. 3 COM(2014) 903 final. 

 

Изменение  2 

Предложение за регламент 

Съображение 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) Тази положителна динамика 

следва да се запази, а усилията трябва да 

продължат, за да могат инвестициите да 

се възвърнат към дългосрочната си 

устойчива тенденция. Механизмите на 

Плана за инвестиции работят и следва 

да бъдат подсилени, за да продължи 

мобилизирането на частни инвестиции в 

секторите, които са важни за бъдещето 

на Европа и в които все още има 

(2) Тази положителна динамика 

следва да се запази, а усилията трябва да 

продължат, за да могат инвестициите да 

се възвърнат към дългосрочната си 

устойчива тенденция, така че да 

достигнат до реалната икономика. 

Механизмите на Плана за инвестиции 

работят и следва да бъдат подсилени, за 

да продължи мобилизирането на частни 

инвестиции във всички сектори, които 
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неефективност на пазара или 

неоптимални инвестиционни ситуации. 
създават растеж и работни места и 

следователно са важни за бъдещето на 

Европа и в които все още има 

неефективност на пазара или 

неоптимални инвестиционни ситуации. 

 

Изменение  3 

Предложение за регламент 

Съображение 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) ЕФСИ беше създаден за 

първоначален период от три години и с 

цел мобилизиране на най-малко 315 

млрд. евро инвестиции. Предвид 

неговия успех, Комисията пое 

ангажимент да удвои ЕФСИ по 

отношение на продължителността и 

финансовия капацитет. Правното 

удължаване обхваща периода на 

настоящата многогодишна финансова 

рамка и следва да осигури общо 

инвестиции от най-малко половин 

трилион евро до 2020 г. С цел да се 

подобри още повече капацитетът на 

ЕФСИ и да се постигне удвояване на 

инвестиционната цел, държавите членки 

също следва да дадат приоритетно своя 

принос. 

(6) ЕФСИ беше създаден като 

извънреден план за първоначален 

период от три години и с цел 

мобилизиране на най-малко 315 млрд. 

евро инвестиции. Комисията пое 

ангажимент да удвои ЕФСИ по 

отношение на продължителността и 

финансовия капацитет. Правното 

удължаване обхваща периода на 

настоящата многогодишна финансова 

рамка и следва да осигури общо 

инвестиции от най-малко половин 

трилион евро до 2020 г. С цел да се 

подобри още повече капацитетът на 

ЕФСИ и да се постигне удвояване на 

инвестиционната цел, държавите членки 

също следва да дадат приоритетно своя 

принос. 

 

Изменение  4 

Предложение за регламент 

Съображение 7 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(7) За периода след 2020 г. 

Комисията възнамерява да представи 

необходимите предложения, за да се 

гарантира, че устойчивото равнище на 

стратегическите инвестиции ще се 

запази. 

(7) За периода след 2020 г. 

Комисията възнамерява да представи 

необходимите предложения, за да се 

гарантира, че устойчивото равнище на 

стратегическите инвестиции ще се 

запази. Комисията следва да изготви 

цялостна оценка на въздействието, за 
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да обоснове бъдещо предложение. 

 

Изменение  5 

Предложение за регламент 

Съображение 8 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(8) Удълженият ЕФСИ следва да се 

насочи към останалата неефективност 

на пазара и неоптимални 

инвестиционни ситуации, както и да 

продължи да мобилизира финансиране 

от частния сектор в инвестиции от 

решаващо значение за бъдещето на 

Европа за създаване на работни места – 

включително за младите хора, растеж и 

конкурентоспособност чрез засилване 

на допълняемостта. Тук се включват 

инвестиции в областта на енергетиката, 

околната среда и действия в областта на 

климата, социалния и човешкия капитал 

и свързаната с тях инфраструктура, 

здравеопазване, научни изследвания и 

иновации, трансграничен и устойчив 

транспорт, както и цифровата 

трансформация. По-специално, 

приносът на подпомаганите от ЕФСИ 

операции за постигането на 

амбициозните цели на Съюза от 

Парижката конференция по въпросите 

на климата (COP21) следва да бъде 

засилен. Приоритетните проекти за 

енергийна взаимосвързаност и 

проектите за енергийна ефективност 

също следва да бъдат все по-често обект 

на интерес. Освен това следва да се 

избягва подкрепата на ЕФСИ за 

автомагистрали, освен ако това е 

необходимо за подкрепа на частните 

инвестиции в транспорта в държавите – 

бенефициери на Кохезионния фонд, или 

в трансграничните транспортни 

проекти, в които участва поне една – 

държава бенефициер на Кохезионния 

фонд. От съображения за яснота следва 

да се посочи изрично, че макар и вече 

(8) Удълженият ЕФСИ следва да се 

насочи към останалата неефективност 

на пазара и неоптимални 

инвестиционни ситуации, както и да 

продължи да мобилизира финансиране 

от частния сектор в инвестиции от 

решаващо значение за бъдещето на 

Европа за създаване на качествени 

работни места – включително за 

младите хора, приобщаващ растеж и 

конкурентоспособност, които 

увеличават социалното въздействие и 

въздействието върху заетостта чрез 

засилване на допълняемостта. Тук се 

включват инвестиции в областта на 

енергетиката, околната среда и действия 

в областта на климата, социалния и 

човешкия капитал и свързаната с тях 

инфраструктура, социална икономика, 

здравеопазване, научни изследвания и 

иновации, трансграничен и устойчив 

транспорт, както и цифровата 

трансформация. Приносът на 

подпомаганите от ЕФСИ операции за 

постигането на амбициозните цели на 

Съюза от Парижката конференция по 

въпросите на климата (COP21) следва да 

бъде засилен. Приоритетните проекти за 

енергийна взаимосвързаност и 

проектите за енергийна ефективност 

също следва да бъдат все по-често обект 

на интерес. Освен това проектите, 

свързани със социалната 

инфраструктура, следва да бъдат 

обект на засилен интерес. Освен това 

следва да се избягва подкрепата на 

ЕФСИ за автомагистрали, освен ако 

това е необходимо за подкрепа на 

частните инвестиции в транспорта в 
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допустими, проектите в областта на 

селското стопанство, рибарството и 

аквакултурите попадат в общите цели, 

подлежащи на подкрепа от ЕФСИ. 

държавите – бенефициери на 

Кохезионния фонд, или в 

трансграничните транспортни проекти, 

в които участва поне една – държава 

бенефициер на Кохезионния фонд. От 

съображения за яснота следва да се 

посочи изрично, че макар и вече 

допустими, проектите в областта на 

селското стопанство, рибарството и 

аквакултурите попадат в общите цели, 

подлежащи на подкрепа от ЕФСИ. 

Като се имат предвид високите 

равнища на бедност и социално 

изключване в Европа, подкрепените 

от ЕФСИ операции, които са 

насочени към справяне с този въпрос, 

следва да бъдат засилени. 

 

Изменение  6 

Предложение за регламент 

Съображение 8 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (8a) Освен това е уместно да се 

засили социалното измерение на 

изпълнението на ЕФСИ, като 

например образованието, обучението 

и професионалното обучение за 

придобиване на умения и обучението 

през целия живот, иновациите в 

здравеопазването и лекарствата, 

социалните услуги, социалното 

жилищно настаняване и грижите за 

деца.  

 

Изменение  7 

Предложение за регламент 

Съображение 8 б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (8б) Първоначалните резултати 

показват, че държавите членки с по-

голям технически и 
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административен капацитет, както 

и финансовите институции се 

възползват в по-голяма степен от 

ЕФСИ. За да се повиши капацитетът 

на някои държави членки да се 

възползват от ЕФСИ, ЕИБ и 

Комисията следва да работят 

допълнително, за да помогнат на 

изоставащите. За тази цел редовно 

следва да бъдат оповестявани нови 

цифри и актуализации, като най-

късно до 2018 г. се публикува първият 

точен количествен и качествен 

анализ на резултатите. Подобен 

анализ следва да включва независими 

оценки въз основа на събрания до 

момента опит, със специален акцент 

върху броя на създадените работни 

места и въздействието на 

инвестициите на ЕФСИ върху 

преките и непреките работни места. 

Следва да се планират резултати от 

гледна точка на целите, свързани с 

растежа и работните места. 

 

Изменение  8 

Предложение за регламент 

Съображение 9 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(9) Допълняемостта, която е основна 

характеристика на ЕФСИ, следва да 

бъде засилена при подбора на проекти. 

По-специално операциите следва да 

бъдат допустими за подкрепа от ЕФСИ, 

ако са насочени към ясно установена 

неефективност на пазара или 

разрешават неоптимални 

инвестиционни ситуации. Операции в 

областта на инфраструктурата в рамките 

на инфраструктурния и иновационен 

прозорец, свързващи две или повече 

държави членки, включително 

електронната инфраструктура, следва да 

се смятат за допълнителни с оглед на 

тяхната присъща сложност и висока 

(9) Допълняемостта, която е основна 

характеристика на ЕФСИ, трябва да 

бъде по-ясно дефинирана и следва да 

бъде засилена при подбора на проекти. 

По-специално операциите следва да 

бъдат допустими за подкрепа от ЕФСИ, 

ако са насочени към ясно установена 

неефективност на пазара или 

разрешават неоптимални 

инвестиционни ситуации. Операции в 

областта на инфраструктурата в рамките 

на инфраструктурния и иновационен 

прозорец, свързващи две или повече 

държави членки, включително 

електронната инфраструктура, следва да 

се смятат за допълнителни с оглед на 
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добавена стойност за Съюза. тяхната присъща сложност и висока 

добавена стойност за Съюза. 

 

Изменение  9 

Предложение за регламент 

Съображение 10 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(10) Поради потенциала им за 

повишаване на ефективността от 

намесата на ЕФСИ, операции за смесено 

финансиране, съчетаващи безвъзмездни 

форми на подкрепа и/или финансови 

инструменти от бюджета на Съюза, като 

например тези, предоставени в рамките 

на Механизма за свързване на Европа, 

както и финансиране от групата на ЕИБ, 

включително финансиране от ЕИБ в 

рамките на ЕФСИ, както и други 

инвеститори, следва да бъдат 

насърчавани. Смесеното финансиране се 

стреми да повиши добавената стойност 

на разходите на Съюза чрез привличане 

на допълнителни ресурси от частни 

инвеститори и гарантира, че 

подпомаганите дейности са 

икономически и финансово 

жизнеспособни. 

(10) Поради потенциала им за 

повишаване на ефективността от 

намесата на ЕФСИ, операции за смесено 

финансиране, съчетаващи безвъзмездни 

форми на подкрепа и/или финансови 

инструменти от бюджета на Съюза, като 

например тези, предоставени в рамките 

на Механизма за свързване на Европа, 

както и финансиране от групата на ЕИБ, 

включително финансиране от ЕИБ в 

рамките на ЕФСИ, както и други 

инвеститори, следва да бъдат 

насърчавани. Смесеното финансиране се 

стреми да повиши добавената стойност 

на разходите на Съюза чрез привличане 

на допълнителни ресурси от частни 

инвеститори и гарантира, че 

подпомаганите дейности са 

икономически и финансово 

жизнеспособни, като в същото време 

трябва да се спазват правилата за 

съвместно финансиране. ЕФСИ 

следва да работи в по-тясно 

сътрудничество със структурните 

фондове и другите фондове на 

политиката на сближаване на ЕС. 

От решаващо значение обаче е ЕФСИ 

да не противоречи на постиженията 

или целите на Европейския социален 

фонд (ЕСФ) и на политиката на 

сближаване на ЕС, особено тези на 

европейските структурни и 

инвестиционни фондове, нито да 

замести или изтласка безвъзмездните 

средства, както и да се запази 

неговата допълняемост. 
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Изменение  10 

Предложение за регламент 

Съображение 10 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (10a) Потенциалът на ЕФСИ за 

съживяване на пазарите на труда и 

създаване на устойчиви работни 

места следва да стане по-явен, 

какъвто е случаят с политиката на 

сближаване, и съответните 

надеждни данни следва да бъдат 

събрани и анализирани. 

 

Изменение  11 

Предложение за регламент 

Съображение 11 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(11) За да се засили използването на 

ЕФСИ в по-слабо развитите региони и 

регионите в преход, обхватът на общите 

цели, допустими за подкрепа от ЕФСИ, 

следва да се разшири. 

(11) За да се засили използването на 

ЕФСИ, в частност в европейските 

области с високи равнища на 

безработица и в по-слабо развитите 

региони и регионите в преход, обхватът 

на общите цели, допустими за подкрепа 

от ЕФСИ, следва да се разшири и следва 

да се разработи и надлежно да се 

изпълнява стратегия за повишаване 

на популярността на финансирането 

от ЕФСИ, изграждане на капацитет 

и предоставяне на техническа помощ 

на местно равнище в горепосочените 

райони. 

 

Изменение  12 

Предложение за регламент 

Съображение 16 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(16) В съответствие с изключително 

високото търсене на пазара за 

(16) В съответствие с изключително 

високото търсене на пазара за 
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финансиране на МСП по линия на 

ЕФСИ, което се очаква да продължи, 

прозорецът за МСП към ЕФСИ следва 

да бъде увеличен. Следва да се обърне 

специално внимание на социалните 

предприятия, включително чрез 

разработване и прилагане на нови 

инструменти. 

финансиране на МСП по линия на 

ЕФСИ, което се очаква да продължи, 

прозорецът за МСП към ЕФСИ следва 

да бъде увеличен. Следва да се обърне 

специално внимание на социалните 

предприятия и социалните услуги, 

включително чрез разработване и 

прилагане на нови инструменти, които 

са подходящи за потребностите и 

особеностите на сектора. 

 

Изменение  13 

Предложение за регламент 

Съображение 17 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(17) ЕИБ и ЕИФ следва да 

гарантират, че крайните бенефициери, 

включително МСП, са информирани за 

съществуването на подкрепа от ЕФСИ с 

цел популяризиране на гаранцията на 

ЕС, предоставена по Регламент (ЕС) 

2015/1017. 

(17) ЕИБ и ЕИФ следва да 

гарантират, че всички крайни 

бенефициери са надлежно  

информирани за съществуването на 

подкрепа от ЕФСИ с цел 

популяризиране на гаранцията на ЕС, 

предоставена по Регламент (ЕС) 

2015/1017, и насърчаване на 

изготвянето на инвестиционни 

проекти, които предлагат широк 

секторен и географски обхват. 

 

Изменение  14 

Предложение за регламент 

Съображение 17 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (17a) В държавите членки следва да 

бъдат въведени широкомащабни 

информационни кампании с цел 

засилване на диалога с националните 

и местните органи. Това ще позволи 

увеличаването на частните 

инвестиции и избягването на 

регионалната и секторната 

концентрация. 
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Изменение  15 

Предложение за регламент 

Съображение 18 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(18) С оглед увеличаване на 

прозрачността на операциите на ЕФСИ, 

инвестиционният комитет следва да 

обяснява в своите решения, които са 

обществено достъпни и налични, 

причините, поради които счита, че 

дадена операция следва да получи 

гаранция от ЕС, като акцентира особено 

върху спазването на критерия за 

допълняемост. Наборът от показатели 

следва да стане обществено достъпен 

веднага след като операцията с гаранция 

на ЕС бъде подписана. 

(18) С оглед увеличаване на 

прозрачността на операциите на ЕФСИ, 

инвестиционният комитет следва да 

обяснява в своите решения, които са 

обществено достъпни и налични, 

причините, поради които счита, че 

дадена операция следва да получи 

гаранция от ЕС, като акцентира особено 

върху спазването на критерия за 

допълняемост, както и върху 

показателите за изпълнението, като 

създаване на качествени работни 

места. Наборът от показатели следва да 

стане обществено достъпен веднага след 

като операцията с гаранция на ЕС бъде 

подписана. Особено внимание следва 

да се обърне на създаването на 

работни места и на социалните 

инвестиции в настоящите и 

бъдещите способности на 

гражданите да се включват в пазара 

на труда, като се използват ясни 

социално-икономически показатели. 

 

Изменение  16 

Предложение за регламент 

Съображение 19 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(19) Операциите, подкрепяни от 

ЕФСИ, следва да се придържат към 

принципите на Съюза за добро 

управление в областта на данъчното 

облагане. 

(19) Операциите, подкрепяни от 

ЕФСИ, следва да се придържат към 

принципите на Съюза за добро 

управление в областта на данъчното 

облагане, по-широката стратегия за 

устойчиво финансиране и 

достиженията на правото на ЕС в 

социалната сфера. 
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Изменение  17 

Предложение за регламент 

Съображение 21 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(21) Ролята на Европейския 

консултантски център по 

инвестиционни въпроси (ЕКЦИВ) 

следва да бъде засилена и неговите 

дейности следва да се съсредоточат 

върху потребностите, които не са 

обхванати в достатъчна степен от 

сегашните разпоредби. Особено 

внимание следва да се обърне на 

подкрепата за изготвяне на проекти, 

включващи две или повече държави 

членки, и проекти, които допринасят за 

постигането на целите от COP21. 

Независимо че ЕКЦИВ има за цел да се 

базира на съществуващите 

консултантски услуги на ЕИБ и на 

Комисията, така че да функционира 

като единен технически консултантски 

център за финансирането на проекти в 

рамките на Съюза, ЕКЦИВ следва също 

така да допринася активно за целта за 

секторна и географска диверсификация 

на ЕФСИ и при необходимост ще 

подкрепя ЕИБ в инициирането на 

проекти. ЕКЦИВ следва също така да 

допринася активно за създаването на 

инвестиционни платформи и да 

предоставя съвети относно 

комбинирането на други източници на 

финансиране от Съюза с ЕФСИ. 

(21) Ролята на Европейския 

консултантски център по 

инвестиционни въпроси (ЕКЦИВ) 

следва да бъде засилена и неговите 

дейности следва да се съсредоточат 

върху потребностите, които не са 

обхванати в достатъчна степен от 

сегашните разпоредби, включително 

нуждите на най-отдалечените 

региони, като се вземе предвид член 

349 от ДФЕС. Особено внимание 

следва да се обърне на подкрепата за 

изготвяне на проекти, включващи две 

или повече държави членки, 

трансгранични проекти и проекти, 

които допринасят за постигането на 

целите от COP21 и на стратегията 

„Европа 2020“, включително 

справянето с бедността и 

социалното изключване, по-специално 

проекти, които допринасят за 

създаването на качествени работни 

места, за устойчив растеж или 

интегрират проекти с най-

отдалечените региони. Независимо че 

ЕКЦИВ има за цел да се базира на 

съществуващите консултантски услуги 

на ЕИБ и на Комисията, така че да 

функционира като единен технически 

консултантски център за финансирането 

на проекти в рамките на Съюза, ЕКЦИВ 

следва също така да допринася активно 

за целта за секторна и географска 

диверсификация на ЕФСИ и при 

необходимост ще подкрепя ЕИБ в 

инициирането на проекти. ЕКЦИВ 

следва също така да допринася активно 

за създаването на инвестиционни 

платформи, включително секторни 

платформи, и по-специално на 
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многонационални платформи, с цел да 

се насърчават трансгранични 

проекти или група проекти, засягащи 

всички държави членки, и да 

предоставя съвети относно 

комбинирането на други източници на 

финансиране от Съюза с ЕФСИ. 

 

Изменение  18 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка -1 (нова) 

Регламент (ЕС) 2015/1017 

Член 2 – точка 8 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (-1) В член 2 се добавя следната 

точка: 

 „(8a) „социално предприятие“ 

означава предприятие, чиято основна 

цел е постигането на измеримо, 

положително социално въздействие, 

а не реализирането на печалба, и 

което използва на първо място 

печалбата си за постигане на 

основната си цел, определена в член 2, 

параграф 1 и член 2, параграф 5 от 

Регламент (ЕС) № 1296/2013;“; 

 

Изменение  19 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка -1 (нова) 

Регламент (ЕС) 2015/1017 

Член 2 – точка 8 б (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (-1a)  В член 2 се добавя следната 

точка: 

 „(8б) „социални услуги“ означава 

дейности, които имат за цел да 

подобрят качеството на живот и да 

предоставят социална закрила, 

например чрез социална сигурност, 
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услуги за заетост и обучение, 

социално жилищно настаняване, 

грижи за децата, дългосрочна грижа и 

услуги за социално подпомагане;“; 

 

Изменение  20 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б a (нова) 

Регламент (ЕС) 2015/1017 

Член 4 – параграф 2 – буква e – подточка  iv 

 

Текст в сила Изменение 

 бa) В буква е), подточка iv) се 

заменя със следния текст: 

iv) основните показатели за 

резултатите от изпълнението, по-

специално по отношение на 

използването на гаранцията на ЕС, 

постигането на целите и критериите, 

определени в членове 6 и 9 и в 

приложение II, мобилизирането на 

частен капитал и макроикономическото 

въздействие на ЕФСИ, включително 

неговото влияние върху подкрепата за 

инвестициите; 

iv) основните показатели за 

резултатите от изпълнението, по-

специално по отношение на 

използването на гаранцията на ЕС, 

постигането на целите и критериите, 

определени в членове 6 и 9 и в 

приложение II, мобилизирането на 

частен капитал и макроикономическото 

въздействие на ЕФСИ, включително 

неговото влияние върху подкрепата за 

инвестициите и създаването на 

работни места; 

 

Изменение  21 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 

Регламент (ЕС) 2015/1017 

Член 6 – параграф 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. „Споразумението за ЕФСИ 

предвижда, че ЕФСИ ще подкрепя 

проекти за преодоляване на 

неефективността на пазара или на 

неоптималните инвестиционни 

ситуации и проекти, които:“; 

1. „Споразумението за ЕФСИ 

предвижда, че ЕФСИ ще подкрепя 

проекти, които достигат до реалната 

икономика и преодоляват 
неефективността на пазара или 

неоптималните инвестиционни 

ситуации, и проекти, които:“; 
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Изменение  22 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква -a (нова) 

Регламент (ЕС) 2015/1017 

Член 7 – параграф 3 – алинея 1 

 

Текст в сила Изменение 

 -a) параграф 3 се заменя със 

следното: 

3. Управителният съвет се състои 

от четирима членове: трима, назначени 

от Комисията, и един – от ЕИБ. 

Управителният съвет избира 

председател измежду своите членове с 

тригодишен мандат, с възможност за 

еднократно подновяване. 

Управителният съвет взема решенията 

си с консенсус. 

3. Управителният съвет се състои 

от четирима членове: трима, назначени 

от Комисията – един от ГД 

„Икономически и финансови въпроси“ 

и други двама на ротационен принцип 

от съответните генерални дирекции, 

и един – от ЕИБ. Управителният съвет 

избира председател измежду своите 

членове с тригодишен мандат, с 

възможност за еднократно подновяване. 

Управителният съвет взема решенията 

си с консенсус. 

 

Изменение  23 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква а – подточка -i (нова) 

Регламент (ЕС) 2015/1017 

Член 7 – параграф 8 – алинея 3 – уводна част 

 

Текст в сила Изменение 

 -i) третата алинея се заменя със 

следното: 

Съставът на инвестиционният комитет 

се характеризира с балансирано 

представяне на половете.  

Управителният съвет полага усилия да 

подбере експерти, които имат 

инвестиционен опит в една или 

повече от следните области: 

Съставът на инвестиционният комитет 

се характеризира с балансирано 

представяне на половете. 

Управителният съвет полага усилия да 

подбере експерти, които заедно 

разполагат с комбинация от 

инвестиционен опит във всички от 

следните области: 
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Изменение  24 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква а – подточка i (нова) 

Регламент (ЕС) 2015/1017 

Член 7 – параграф 8 – буква е 

 

Текст в сила Изменение 

 ia) буква е) се заменя със следното: 

е) образование и обучение; е) пазар на труда, образование и 

обучение, професионално обучение за 

придобиване на умения и учене през 

целия живот; 

 

Изменение  25 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква а – подточка i б (нова) 

Регламент (ЕС) 2015/1017 

Член 7 – параграф 8 – буква к 

 

Текст в сила Изменение 

 iб) буква к) се заменя със следното: 

к) социални инфраструктури и 

социална и солидарна икономика; 

к) социални инфраструктури, 

социални услуги и социална и 

солидарна икономика; 

 

Изменение  26 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – алинея 4 – буква г 

Регламент (ЕС) 2015/1017 

Член 7 – параграф 12 – алинея 2 – второ изречение 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

„Решенията за одобряване на 

използването на гаранцията на ЕС са 

публични и достъпни и включват 

обосновката за решението, с особен 

акцент върху спазването на критерия за 

допълняемост. Публикацията не 

съдържа поверителна търговска 

информация. Когато взема решение, 

„Решенията за одобряване на 

използването на гаранцията на ЕС се 

оповестяват публично и са достъпни 

незабавно и включват обосновката за 

решението, основана на набора от 

показатели за проектите, с особен 

акцент върху спазването на 

политиките на Съюза, включително 
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инвестиционният комитет е подкрепен 

от документацията, предоставена от 

ЕИБ.“; 

целта за интелигентен, устойчив и 

приобщаващ растеж, създаване на 

качествени работни места и 

икономическо, социално и 

териториално сближаване, както и 
критерия за допълняемост. 

Публикацията не съдържа поверителна 

търговска информация. Когато взема 

решение, инвестиционният комитет е 

подкрепен от документацията, 

предоставена от ЕИБ.“; 

 

Изменение  27 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква -a (нова) 

Регламент (ЕС) 2015/1017 

Член 9 – параграф 2 – буква ж – подточка i 

 

Текст в сила Изменение 

 -a) в параграф 2 буква ж) се заменя 

със следното: 

ж) човешки капитал, култура и 

здравеопазване, по-специално чрез: 

ж) човешки капитал, социално 

развитие, култура и здравеопазване, по-

специално чрез: 

 

Изменение  28 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква -a а (нова) 

Регламент (ЕС) 2015/1017 

Член 9 – параграф 2 – буква ж – подточка i 

 

Текст в сила Изменение 

 -aa) в параграф 2, буква ж), 

подточка i) се заменя със следното: 

i) образование и обучение; i) пазар на труда, образование и 

обучение, професионално обучение за 

придобиване на умения и учене през 

целия живот; 
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Изменение  29 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква -a б (нова) 

Регламент (ЕС) 2015/1017 

Член 9 – параграф 2 – буква ж – подточка v 

 

Текст в сила Изменение 

 -aб) в параграф 2, буква ж), 

подточка v) се заменя със следното: 

v) социални инфраструктури, 

социална и солидарна икономика; 

v) социални инфраструктури, 

социални услуги и социална и 

солидарна икономика; 

 

Изменение  30 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква -a в (нова) 

Регламент (ЕС) 2015/1017 

Член 9 – параграф 2 – буква ж – подточка v а (нова) 

 

Текст в сила Изменение 

 -aв) в параграф 2, буква ж), след 

подточка v), се добавя следната 

подточка: 

 va) предоставяне на средства за 

инвестиционна платформа за 

организации на социалната 

икономика, включително социални 

предприятия; 

 

Изменение  31 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква б 

Регламент (ЕС) 2015/1017 

Член 9 – параграф 2 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

„ЕИБ има за цел поне 40 % от 

финансирането на ЕФСИ в рамките на 

инфраструктурния и иновационен 

прозорец да подкрепя проекти с 

„ЕИБ има за цел поне 40% от 

финансирането на ЕФСИ в рамките на 

инфраструктурния и иновационен 

прозорец да подкрепя проекти с 
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компоненти, които допринасят за 

действията в областта на климата, в 

съответствие с ангажиментите от 

COP21. Управителния съвет предоставя 

подробни насоки за тази цел.“; 

компоненти, които допринасят за 

действията в областта на климата и за 

създаването на работни места, в 

съответствие с ангажиментите от 

COP21, както и стратегията „Европа 

2020“. Управителния съвет предоставя 

подробни насоки за тази цел.“; 

 

Изменение  32 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква а – подточка i 

Регламент (ЕС) 2015/1017 

Член 14 – параграф 1 – алинея 1 – второ изречение 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

„Тази подкрепа включва предоставяне 

на целева подкрепа за използването на 

техническа помощ за структуриране на 

проекти, за използването на иновативни 

финансови инструменти и за 

използването на публично-частни 

партньорства, като се вземат предвид 

особеностите и потребностите на 

държавите членки с по-слабо развити 

финансови пазари.“; 

„Тази подкрепа включва предоставяне 

на целева подкрепа на местно равнище 

за използването на техническа помощ за 

структуриране на проекти, за 

използването на иновативни финансови 

инструменти и за използването на 

публично-частни партньорства и 

когато е целесъобразно, информация 

по въпроси, свързани с правото на 

Съюза, като се вземат предвид 

особеностите и потребностите на 

държавите членки с по-слабо развити 

финансови пазари, както и 

потребностите на различните 

сектори.“; 

 

Изменение  33 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква а – подточка i а (нова) 

Регламент (ЕС) 2015/1017 

Член 14 – параграф 1 – алинея 2 

 

Текст в сила Изменение 

 ia) втора алинея се заменя със 

следния текст: 

ЕКЦИВ разполага с капацитет за 

предоставяне на техническа помощ в 

ЕКЦИВ разполага с капацитет за 

предоставяне на техническа помощ в 
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областите, посочени в член 9, параграф 

2, и по-специално в областта на 

енергийната ефективност, 

трансевропейската транспортна мрежа  

и градската мобилност. 

областите, посочени в член 9, параграф 

2, и по-специално в областта на 

енергийната ефективност, 

трансевропейската транспортна мрежа, 

градската мобилност и социалната 

инфраструктура. 

 

Изменение  34 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква а – подточка ii 

Регламент (ЕС) 2015/1017 

Член 14 – параграф 1 – алинея 2 – второ изречение 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

„Той подкрепя и подготовката на 

проекти за действия по климата и 

кръговата икономика или части от тях, 

по-специално в контекста на COP21, 

подготовката на проекти в цифровия 

сектор, както и подготовката на 

проектите, посочени в пета алинея на 

член 5, параграф 1.“; 

„Той подкрепя и подготовката на 

проекти за действия по климата и 

кръговата икономика или части от тях, 

по-специално в контекста на COP21, 

преди всичко в по-слабо развитите 

региони и регионите в преход, с цел да 

се постигне най-доброто въздействие 

върху заетостта и социалното 

приобщаване и да се преодолее 

бедността, включително 

подготовката на проекти в цифровия 

сектор, както и подготовката на 

проектите, посочени в пета алинея на 

член 5, параграф 1.“; 

 

Изменение  35 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква б – подточка i 

Регламент (ЕС) 2015/1017 

Член 14 – параграф 2 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) привличане на местния опит, за 

да се улесни предоставянето на 

подкрепата от ЕФСИ в целия Съюз, и 

допринасяне, когато е възможно, за 

целта за секторна и географска 

диверсификация на ЕФСИ, посочена в 

точка 8 от приложение II, като подкрепя 

в) привличане на местния опит, по-

тясно сътрудничество с органите на 

държавите членки и акцент върху 

изграждането на капацитет, за да се 

улесни предоставянето на подкрепата от 

ЕФСИ в целия Съюз, и допринасяне, 

когато е възможно, за целта за секторна 
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ЕИБ да инициира операции;“; и географска диверсификация на ЕФСИ, 

посочена в точка 8 от приложение II, 

като подкрепя ЕИБ да инициира 

операции и да засилва 

сътрудничеството с държавите 

членки;“; 

 

Изменение  36 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква б – подточка ii 

Регламент (ЕС) 2015/1017 

Член 14 – параграф 2 – буква д 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) предоставяне на активна 

подкрепа за създаването на 

инвестиционни платформи;; 

д) предоставяне на активна 

подкрепа за създаването на 

инвестиционни платформи, 

включително секторни 

инвестиционни платформи; 

 

Изменение  37 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква б a (нова) 

Регламент (ЕС) 2015/1017 

Член 14 – параграф 3 

 

Текст в сила Изменение 

 бa) параграф 3 се изменя, както 

следва: 

3. Услугите на ЕКЦИВ са на 

разположение на организаторите на 

проекти от публичния и частния сектор, 

включително национални насърчителни 

банки или институции и инвестиционни 

платформи или фондове и регионални и 

местни публични образувания. 

3. Услугите на ЕКЦИВ са на 

разположение и са достъпни за всички 

организатори на проекти от публичния 

и частния сектор, включително 

национални насърчителни банки или 

институции и инвестиционни 

платформи или фондове, регионални и 

местни публични образувания и 

социални заинтересовани страни. 

 



 

RR\1126064BG.docx 137/171 PE597.638v02-00 

 BG 

Изменение  38 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква в 

Регламент (ЕС) 2015/1017 

Член 14 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. За да се постигне посочената в 

параграф 1 цел и да се улесни 

предоставянето на консултативна 

помощ на местно равнище, ЕКЦИВ се 

стреми да използва експертния опит на 

ЕИБ, Комисията, националните 

насърчителни банки или институции и 

управляващите органи на европейските 

структурни и инвестиционни фондове. 

5. За да се постигне посочената в 

параграф 1 цел и да се улесни 

предоставянето на консултативна 

помощ на местно равнище и сред 

съответните заинтересовани 

страни, ЕКЦИВ се стреми да използва 

експертния опит на ЕИБ, Комисията, 

националните насърчителни банки или 

институции и управляващите органи на 

европейските структурни и 

инвестиционни фондове. 

 

Изменение  39 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 9 а (нова) 

Регламент (ЕС) 2015/1017 

Член 16 – параграф 2 – буква в 

 

Текст в сила Изменение 

 (9a) В член 16, параграф 2, буква в) 

се заменя със следното: 

в) оценка на степента, в която 

операциите, обхванати от настоящия 

регламент, допринасят за постигането 

на общите цели, установени в член 9, 

параграф 2, включително оценка на 

равнището на инвестициите на ЕФСИ в 

областта на научните изследвания, 

развойната дейност и иновациите, 

транспорта (включително 

трансевропейската транспортна мрежа и 

градската мобилност), 

телекомуникациите, енергийната 

инфраструктура и енергийната 

ефективност; 

в) оценка на степента, в която 

операциите, обхванати от настоящия 

регламент, допринасят за постигането 

на общите цели, установени в член 9, 

параграф 2, включително оценка на 

равнището на инвестициите на ЕФСИ в 

областта на научните изследвания, 

развойната дейност и иновациите, 

транспорта (включително 

трансевропейската транспортна мрежа и 

градската мобилност), 

телекомуникациите, енергийната 

инфраструктура, енергийната 

ефективност и социалната 

инфраструктура, социалните услуги и 

социалната и солидарната 
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икономика; 

 

Изменение  40 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 13 а (нова) 

Регламент (ЕС) 2015/1017 

Член 23 – параграф 5 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (13a) В член 23 се добавя следният 

параграф: 

 „5a. Настоящият набор от 

показатели е публичен, за да се улесни 

отчетността, прозрачността и по-

доброто разбиране на 

допълняемостта, както е определена 

в член 3, за всички участници.“ 
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СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

на вниманието на комисията по икономически и парични въпроси 

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 

изменение на регламенти (ЕС) № 1316/2013 и (ЕС) 2015/1017 по отношение на 

удължаването на срока на действие на Европейския фонд за стратегически инвестиции, 

както и въвеждането на технически подобрения за този фонд и за Европейския 

консултантски център по инвестиционни въпроси 

(COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD)) 

Докладчик по становище: Мерчедес Бресо 

 

 

КРАТКА ОБОСНОВКА 

Политиката на сближаване представлява основната инвестиционна политика на ЕС, 

която има за своя цел икономически растеж, конкурентоспособност, създаване на 

работни места, подобряване на качеството на живот за гражданите на ЕС, както и 

устойчиво развитие в дългосрочен план. Сама по себе си, обаче, тя не е в състояние да 

гарантира равнището на инвестициите, необходими за гарантиране на адекватен растеж 

на европейската икономика. 

 

С Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) ЕС създаде иновативен 

инструмент, първи опит с цел проправяне на нов път и обособяване на нови 

инвестиционни решения. В един исторически момент, в който публичните ресурси са 

изложени на безпрецедентен натиск, ЕФСИ има за цел да увеличи до максимум 

влиянието на публичните ресурси, като в същото време привлича частни инвестиции; 

 

Въпреки че както ЕСИ фондовете, така и ЕФСИ са инструменти в подкрепа на 

икономическия растеж и стратегически инструменти с добавена европейска стойност, в 

подкрепа на политическите цели на Съюза, между тях има важни различия по 

отношение на приложното поле и целите. 

 

Докладчикът е убеден, че целта на становището на комисията по регионално развитие 

относно измененията на регламента на Европейския парламент и на Съвета относно 

Европейския фонд за стратегически инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) № 

1316/2013 и Регламент (ЕС) № 2015/1017, следва да гарантира от една страна по-

добрата координация на такива инструменти, която да засилва полезното 

взаимодействие и гарантира взаимната им допълняемост, така че да няма припокриване 
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на подкрепата на различните инструменти и фондове на Европейския съюз, и от друга 

страна да гарантира ефективната допълняемост на инициативите и проектите, които са 

подкрепяни в частност от ЕФСИ. 

 

Инвестиционните платформи представляват оптимално условие за изпълнение на 

полезното взаимодействие между ЕСИ фондовете и ЕФСИ, тъй като са гъвкави 

инструменти, които позволяват да се идентифицират и финансират проекти и 

инициативи, които са икономически устойчиви, и да се привлекат потенциални 

инвеститори, като се катализират частни ресурси в допълнение към публичните 

ресурси, предоставени от бюджета на ЕС, групата на ЕИБ и същите национални 

насърчителни банки и институти. 

 

Участието на ЕСИ фондовете в ЕФСИ чрез инвестиционни платформи трябва да бъде 

засилено с финансови инструменти на регионално, секторно (включително с участието 

на различни държави членки в специфичен сектор) и национално равнище 

(включително с обединяване на определени инвестиционни проекти на територията на 

една държава членка). 

 

Що се отнася до трансграничните проекти, като докладчикът счита за такива всички 

проекти, не само тези, които включват поне една държава бенефициер на Кохезионния 

фонд, те следва да се считат релевантни за развитието на проектите по линия на ЕФСИ. 

В частност, както физическите инфраструктури - с особен акцент върху най-

устойчивите, като например железниците, така и нефизическите, като например 

електронните инфраструктури, ИТ мрежите и научноизследователските и иновационни 

мрежи, могат да развият стратегическо значение за постигането на целите за растеж и 

развитие на ЕФСИ. 

 

В този смисъл докладчикът е убеден, че специален режим за евентуалното съчетаване 

на инструментите би бил осъществимо решение, при условие че е координиран с 

управителните органи. Преразглеждането на Регламента за ЕФСИ трябва да се извърши 

в съответствие с текущите изменения на Финансовите регламенти („Омнибус“) и в 

частност Регламента за общоприложимите разпоредби (РОР) по начин, който да 

гарантира ефективното полезно взаимодействие и ефективното взаимодействие между 

различните инструменти. 

 

Наред с това се потвърждава значението на гарантирането на географски баланс в 

целия Съюз, като по този начин се допринесе за засилване на икономическото, 

социалното и териториалното сближаване. В този смисъл, като се избягва териториално 

или секторно разпределяне на средства, държавите, които все още не са успели да 

използват пълноценно възможностите на ЕФСИ, ще трябва да бъдат подкрепени и от 

европейските органи, например чрез по-ефикасно техническо подпомагане и на местно 

равнище, но и чрез координиране на усилията, полагани от местните служби на ЕИБ. 

 

С оглед на това ЕИБ и Комисията следва да укрепят инструментите за оценка на 

резултатите от осъществените проекти, като измерват въздействието им върху 

европейското икономическо, социално и териториално сближаване. 

ИЗМЕНЕНИЯ 
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Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по икономически и 

парични въпроси да вземе предвид следните изменения: 

 

Изменение  1 

Предложение за регламент 

Съображение 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) От представянето на Плана за 

инвестиции за Европа3 през ноември 

2014 г. до сега условията за усвояване 

на инвестициите се подобриха, а 

доверието в икономиката и растежа 

в Европа започна да се възобновява.  
Вече четвърта година Съюзът е в процес 

на умерено възстановяване, като 

брутният вътрешен продукт нарасна 

с 2 % през 2015 г. Всеобхватните 

усилия, започнати с Плана за 

инвестиции, вече постигат конкретни 

резултати въпреки факта, че 

макроикономическите ефекти от по-

големите инвестиционни проекти не 

могат да бъдат незабавни. 

Инвестициите се очаква да 

нарастват постепенно през 2016 г. и 

2017 г., въпреки че остават под 

регистрираните в миналото равнища. 

(1) Вече четвърта година Съюзът е в 

процес на умерено 

възстановяване. Комисията счита, че 

всеобхватните усилия, започнати с 

Плана за инвестиции, вече постигат 

конкретни резултати въпреки факта, че 

макроикономическите ефекти от по-

големите инвестиционни проекти не 

могат да бъдат незабавни. 

_________________  

3 COM(2014) 903 окончателен.  

 

Изменение  2 

Предложение за регламент 

Съображение 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) Тази положителна динамика 

следва да се запази, а усилията трябва 

да продължат, за да могат 

инвестициите да се възвърнат към 

дългосрочната си устойчива 

заличава се 
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тенденция. Механизмите на Плана за 

инвестиции работят и следва да 

бъдат подсилени, за да продължи 

мобилизирането на частни 

инвестиции в секторите, които са 

важни за бъдещето на Европа и в 

които все още има неефективност на 

пазара или неоптимални 

инвестиционни ситуации. 

 

Изменение  3 

Предложение за регламент 

Съображение 3 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (3a) На 11 ноември 2016 г. 

Европейската сметна палата 

публикува становище №2/2016 

относно „ЕФСИ: ранно предложение 

за удължаване на срока и разширяване 

на обхвата“, в което заявява, че 

плановете на Европейската комисия 

за увеличаване и разширяване на 

инвестиционния фонд в основата на 

„Плана Юнкер” са изготвени твърде 

рано, при наличие на малко 

доказателства, че увеличението е 

обосновано. Европейската сметна 

палата също така изтъкна факта, че 

„не е изготвена всеобхватна оценка на 

въздействието “ и изрази критика 

относно „заличаването на 

разпоредбата, обвързваща 

продължаването на срока на 

действие на ЕФСИ с резултатите от 

независимата оценка“. Сметната 

палата наблегна също така на „риска 

от преувеличаване на 

мултиплициращия ефект“, и че 

целите и посочените резултати са 

тези, които се очакваха, а не 

потвърдените от конкретни, точни, 

ясни или непосредствени 

статистически данни.  
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Изменение  4 

Предложение за регламент 

Съображение 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4) ЕФСИ, прилаган и съфинансиран 

от групата на ЕИБ, е на път да 

постигне целта за мобилизиране на поне 

315 млрд. евро допълнителни 

инвестиции в реалната икономика до 

средата на 2018 г. Пазарното усвояване 

е особено бързо в прозореца за МСП, 

където резултатите на ЕФСИ 

надхвърлиха очакваното. През юли 2016 

г. прозорецът за МСП беше увеличен с 

500 млн. евро в рамките на 

съществуващите параметри на 

Регламент (ЕС) 2015/1017. По-голяма 

част от финансирането ще бъде 

насочена към МСП, като се има предвид 

изключително високото търсене на 

пазара за финансиране на МСП по 

линия на ЕФСИ: 40 % от увеличението 

на капацитета за поемане на риск на 

ЕФСИ следва да бъдат насочени към 

подобряване на достъпа до финансиране 

за МСП. 

(4) ЕФСИ, прилаган и съфинансиран 

от групата на ЕИБ, се надява да 

постигне целта за мобилизиране на поне 

315 млрд. евро допълнителни 

инвестиции в реалната икономика до 

средата на 2018 г. Инвестициите обаче 

бяха много неравномерни в 

различните държави членки, което 

представлява значителен недостатък 

на ЕФСИ, който трябва бързо да бъде 

отстранен. Пазарното усвояване е 

особено бързо в прозореца за МСП, 

където резултатите на ЕФСИ 

надхвърлиха очакваното. През юли 2016 

г. прозорецът за МСП беше увеличен с 

500 млн. евро в рамките на 

съществуващите параметри на 

Регламент (ЕС) 2015/1017. По-голяма 

част от финансирането ще бъде 

насочена към МСП, като се има предвид 

изключително високото търсене на 

пазара за финансиране на МСП по 

линия на ЕФСИ: 40 % от увеличението 

на капацитета за поемане на риск на 

ЕФСИ следва да бъдат насочени към 

подобряване на достъпа до финансиране 

за МСП. 

 

Изменение  5 

Предложение за регламент 

Съображение 4 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (4a) Член 18, параграф 6 и член 18, 

параграф 7 от Регламент (ЕС) 

2015/1017 предвиждат до 5 юли 2018 г. 

да бъде направено предложение за 

изменение на същия регламент и 

поставят условие това предложение 
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да бъде подкрепена от независима 

оценка на това дали ЕФСИ “постига 

своите цели и дали е обосновано 

поддържането на схема за подкрепа 

на инвестициите“. Тази оценка не е 

представена до момента след 

предложението на Комисията 

относно удължаване на срока на 

ЕФСИ. 

 

Изменение  6 

Предложение за регламент 

Съображение 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) ЕФСИ беше създаден за 

първоначален период от три години и с 

цел мобилизиране на най-малко 315 

млрд. евро инвестиции. Предвид 

неговия успех, Комисията пое 

ангажимент да удвои ЕФСИ по 

отношение на продължителността и 

финансовия капацитет. Правното 

удължаване обхваща периода на 

настоящата многогодишна финансова 

рамка и следва да осигури общо 

инвестиции от най-малко половин 

трилион евро до 2020 г. С цел да се 

подобри още повече капацитетът на 

ЕФСИ и да се постигне удвояване на 

инвестиционната цел, държавите 

членки също следва да дадат 

приоритетно своя принос. 

(6) ЕФСИ беше създаден за 

първоначален период от три години и с 

цел мобилизиране на най-малко 315 

млрд. евро инвестиции. Фондът е 

постигнал някои успехи, като 

гарантиране на допълняемостта, 

географския баланс и устойчивостта 

на финансираните проекти, но е 

показал и някои недостатъци. 

Комисията обяви удължаване на срока 

на предложението, което дублира 
ЕФСИ по отношение на 

продължителността и финансовия 

капацитет, за да хармонизира по-добре 

ЕФСИ с целите на Съюза за 

сближаване и интеграция. Правното 

удължаване, предложено от 

Комисията, обхваща периода на 

настоящата многогодишна финансова 

рамка и следва да осигури общо 

инвестиции от най-малко половин 

трилион евро до 2020 г. С цел да се 

положат усилия за увеличаване на 

капацитета на ЕФСИ, държавите 

членки могат също да дадат 

приоритетно своя принос към него. 

 

Изменение  7 

Предложение за регламент 
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Съображение 6 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (6a) На 11 ноември 2016 г. 

Европейската сметна палата 

заключи, че е прекалено рано, за да 

може да се измери икономическото, 

социалното и екологичното 

въздействие или да се направи 

заключение дали ЕФСИ постига 

своите цели. Цялостна оценка на 

въздействието следва да осигури 

необходимите доказателства 

относно това, дали срокът на 

действие на ЕФСИ следва да бъде 

удължен. 

 

Изменение  8 

Предложение за регламент 

Съображение 7 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(7) За периода след 2020 г. 

Комисията възнамерява да представи 

необходимите предложения, за да се 

гарантира, че устойчивото равнище на 

стратегическите инвестиции ще се 

запази. 

(7) За периода след 2020 г. 

Комисията възнамерява да представи 

необходимите предложения, за да се 

гарантира, че стратегическите 

инвестиции ще се запазят на 

устойчиво равнище, като се допълнят 

съществуващите фондове и програми 
на Съюза, като например 

европейските структурни и 

инвестиционни фондове (ЕСИФ), 

които продължават да 

представляват ключови фондове в 

подкрепа на сближаването и 

инвестициите във всички държави 

членки и региони, с цел насърчаване на 

растежа и заетостта и намаляване 

на различията в развитието между 

районите в Съюза. 

 

Изменение  9 

Предложение за регламент 
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Съображение 7 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (7a) Предложения, насочени към 

удължаване на инвестиционния 

период след 2020 следва да се 

предшестват от и да се основават на 

независима оценка, в която се 

анализира дали ЕФСИ постига своите 

цели, по-специално по отношение на 

допълняемостта на проектите, 

както и въздействието му върху 

растежа и заетостта. 

 

Изменение  10 

Предложение за регламент 

Съображение 7 б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (7б) Предложенията относно 

удължаването на срока на действие 

на ЕФСИ не следва да целят да 

заместят или намалят бюджета на 

европейските структурни и 

инвестиционни фондове (ЕСИФ). 

 

Изменение  11 

Предложение за регламент 

Съображение 8 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(8) Удълженият ЕФСИ следва да се 

насочи към останалата неефективност 

на пазара и неоптимални 

инвестиционни ситуации, както и да 

продължи да мобилизира финансиране 

от частния сектор в инвестиции от 

решаващо значение за бъдещето на 

Европа за създаване на работни места — 

включително за младите хора, 

растеж и конкурентоспособност чрез 

засилване на допълняемостта. Тук се 

(8) Удълженият ЕФСИ следва да се 

насочи към останалата неефективност 

на пазара и неоптимални 

инвестиционни ситуации, както и да 

продължи да мобилизира финансиране 

от частния сектор в инвестиции от 

решаващо значение за бъдещето на 

Европа за създаване на работни места, 

да насърчава публичните и частните 

партньорства и да подкрепя 

стратегическите инвестиции със 
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включват инвестиции в областта на 

енергетиката, околната среда и действия 

в областта на климата, социалния и 

човешкия капитал и свързаната с тях 

инфраструктура, здравеопазване, 

научни изследвания и иновации, 

трансграничен и устойчив транспорт, 

както и цифровата трансформация. По-

специално, приносът на подпомаганите 

от ЕФСИ операции за постигането на 

амбициозните цели на Съюза от 

Парижката конференция по въпросите 

на климата (COP21) следва да бъде 

засилен. Приоритетните проекти за 

енергийна взаимосвързаност и 

проектите за енергийна ефективност 

също следва да бъдат все по-често обект 

на интерес. Освен това следва да се 

избягва подкрепата на ЕФСИ за 

автомагистрали, освен ако това е 

необходимо за подкрепа на частните 

инвестиции в транспорта в държавите 

— бенефициери на Кохезионния фонд, 

или в трансграничните транспортни 

проекти, в които участва поне една — 

държава бенефициер на Кохезионния 

фонд. От съображения за яснота следва 

да се посочи изрично, че макар и вече 

допустими, проектите в областта на 

селското стопанство, рибарството и 

аквакултурите попадат в общите цели, 

подлежащи на подкрепа от ЕФСИ. 

засилена допълняемост и висока 

социална, екологична, териториална 

и икономическа добавена стойност, 

като в центъра бъде икономическото, 

социалното и териториалното 

сближаване на Съюза. Особено 

внимание следва да се отдели на 

регионите, посочени в член 174 от 

ДФЕС. Тук се включват инвестиции, 

съобразно текущите икономически 

тенденции, например в областта на 

енергетиката, околната среда и действия 

в областта на климата, социалния и 

човешкия капитал и свързаната с тях 

инфраструктура, здравеопазване, 

научни изследвания и иновации, 

трансграничен и устойчив транспорт, 

както и цифровата трансформация. 

Приносът на подпомаганите от ЕФСИ 

операции за постигането на 

амбициозните цели на Съюза от 

Парижката конференция по въпросите 

на климата (COP21) следва да бъде 

засилен. Приоритетните проекти за 

енергийна взаимосвързаност и 

проектите за енергийна ефективност 

също следва да бъдат все по-често обект 

на интерес. Освен това следва да се 

избягва подкрепата на ЕФСИ за 

автомагистрали, освен ако това е 

необходимо за подкрепа на инвестиции 

в транспорта в държавите – 

бенефициери на Кохезионния фонд, или 

в трансграничните транспортни 

проекти, в които участва поне една 

държава – бенефициер на Кохезионния 

фонд. От съображения за яснота следва 

да се посочи изрично, че макар и вече 

допустими, проектите в областта на 

селското стопанство, рибарството и 

аквакултурите попадат в общите цели, 

подлежащи на подкрепа от ЕФСИ. 

 

Изменение  12 

Предложение за регламент 

Съображение 10 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(10) Поради потенциала им за 

повишаване на ефективността от 

намесата на ЕФСИ, операции за 

смесено финансиране, съчетаващи 
безвъзмездни форми на подкрепа и/или 

финансови инструменти от бюджета на 

Съюза, като например тези, 

предоставени в рамките на Механизма 

за свързване на Европа, както и 

финансиране от групата на ЕИБ, 

включително финансиране от ЕИБ в 

рамките на ЕФСИ, както и други 

инвеститори, следва да бъдат 

насърчавани. Смесеното финансиране 

се стреми да повиши добавената 

стойност на разходите на Съюза чрез 

привличане на допълнителни ресурси от 

частни инвеститори и гарантира, че 

подпомаганите дейности са 

икономически и финансово 

жизнеспособни. 

(10) Поради потенциала им за 

повишаване на ефективността от 

намесата на ЕФСИ, съчетаваща 

безвъзмездни форми на подкрепа и/или 

финансови инструменти от бюджета на 

Съюза, като например тези, 

предоставени в рамките на Механизма 

за свързване на Европа, както и 

финансиране от групата на ЕИБ, 

включително финансиране от ЕИБ в 

рамките на ЕФСИ, както и други 

инвеститори, следва да бъдат 

насърчавани. Съчетаването се стреми 

да повиши добавената стойност на 

разходите на Съюза чрез привличане на 

допълнителни ресурси от частни 

инвеститори и гарантира, че 

подпомаганите дейности са 

икономически и финансово 

жизнеспособни. Комбинираното 

използване на ЕФСИ и европейските 

структурни и инвестиционни 

фондове (ЕСИФ) може да помогне за 

постигане на по-широк географски 

обхват на ЕФСИ; От решаващо 

значение е обаче ЕФСИ да не замести 

или изтласка безвъзмездните 

средства, както и да бъде запазена 

допълняемостта. 

 

Изменение  13 

Предложение за регламент 

Съображение 10 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 10a) Потенциалът на ЕФСИ за 

възстановяване на пазарите на труда 

и създаване на устойчиви работни 

места следва да стане по-видим, 

какъвто е случаят с политиката на 

сближаване, и съответните 

надеждни данни следва да бъдат 

събрани и анализирани. 
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Изменение  14 

Предложение за регламент 

Съображение 11 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(11) За да се засили използването на 

ЕФСИ в по-слабо развитите региони 

и регионите в преход, обхватът на 

общите цели, допустими за подкрепа от 

ЕФСИ, следва да се разшири. 

(11) Докладът на Европейската 

инвестиционна банка (ЕИБ), 

озаглавен „Оценка на 

функционирането на Европейския 

фонд за стратегически инвестиции“, 

публикуван на 6 октомври 2016 г., 

изтъква необходимостта от 

преодоляване на географския 

дисбаланс на подкрепата от ЕФСИ 

чрез мерки, като например 

разширяване на обхвата на общите 

цели и проектите, допустими за 

подкрепа от ЕФСИ, и засилване на 

ролята на Европейския 

консултантски център по 

инвестиционни въпроси. 

Следователно, с оглед постигане на 

целите на Съюза за сближаване и 

засилване на използването на ЕФСИ, 

особено в по-слабо развитите райони 

и районите в преход, следва да се 

предприемат мерки за засилване и 

защита на секторното и 

географското диверсифициране на 

ЕФСИ.  

 

Изменение  15 

Предложение за регламент 

Съображение 11 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 11а. ЕФСИ и европейските 

структурни и инвестиционни 

фондове (ЕСИФ) следва да се 

разглеждат като допълващи се, 

подкрепящи стратегически 

устойчиви инвестиции с европейска 
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добавена стойност, за да се 

постигнат целите на политиката на 

Съюза, които могат да допринесат за 

териториалното развитие и 

сближаване. При все това, обхватът, 

целите, съображенията за, формата 

и правните и регулаторните рамки на 

ЕФСИ и ЕСИФ са различни. 

 

Изменение  16 

Предложение за регламент 

Съображение 11 б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (11б) ЕФСИ следва да бъдат по-добре 

популяризирани към страните–

кандидати за членство в ЕС и 

страните–кандидати за членство, с 

оглед на много ниското равнище на 

видимост, която ЕФСИ има в тези 

държави, и никакво проекти в тези 

държави не са били финансирани до 

този момент от ЕФСИ. 

 

Изменение  17 

Предложение за регламент 

Съображение 16 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(16) В съответствие с изключително 

високото търсене на пазара за 

финансиране на МСП по линия на 

ЕФСИ, което се очаква да продължи, 

прозорецът за МСП към ЕФСИ следва 

да бъде увеличен. Следва да се обърне 

специално внимание на социалните 

предприятия, включително чрез 

разработване и прилагане на нови 

инструменти. 

(16) В съответствие с изключително 

високото търсене на пазара за 

финансиране на МСП по линия на 

ЕФСИ, което се очаква да продължи, 

прозорецът за МСП към ЕФСИ следва 

да бъде увеличен, особено в по-слабо 

развитите региони и регионите в 

преход. Следва да се обърне специално 

внимание на социалните предприятия, 

както и предприятията, които се 

занимават с устойчиви и цифрови 

проекти, включително чрез 

разработване и прилагане на нови 

инструменти и диверсификация на 
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източниците на финансиране чрез 

насърчаване на множествено 

финансиране, като колективното 

финансиране. 

 

Изменение  18 

Предложение за регламент 

Съображение 17 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(17) ЕИБ и ЕИФ следва да 

гарантират, че крайните бенефициери, 

включително МСП, са информирани за 

съществуването на подкрепа от ЕФСИ 

с цел популяризиране на гаранцията на 

ЕС, предоставена по Регламент (ЕС) 

2015/1017. 

(17) ЕИБ и ЕИФ следва да 

гарантират, че крайните бенефициери, 

включително МСП, са информирани за 

съществуването на различни 

инструменти на ЕС за подкрепа, 

които могат да се използват 

самостоятелно или в комбинация с 
ЕФСИ и които следва да предоставят 

помощ за осъществяване на избора на 

най-подходящия инструмент или 

комбинация от инструменти с цел 

повишаване на видимостта на 

гаранцията на ЕС, предоставена по 

Регламент (ЕС) 2015/1017, и 

насърчаване на изготвянето на 

инвестиционни проекти по широк 

секторен и географски начин. 

 

Изменение  19 

Предложение за регламент 

Съображение 17 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (17a) Кампании за повишаване на 

осведомеността относно 

инвестиционни проекти на ЕФСИ 

следва да бъдат лансирани. В този 

контекст, ЕИБ следва да публикува 

информация и резултати от оценки 

на въздействието във връзка с 

осъществени операции и проекти, 

като посочва тяхната добавена 

стойност и допълняемост. 
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Аналогично, ЕИБ следва да публикува 

аналитични данни за всеки 

финансиран проект, за да може да 

свързва данните със създадените 

работни места от ЕФСИ.  

 

Изменение  20 

Предложение за регламент 

Съображение 21 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(21) Ролята на Европейския 

консултантски център по 

инвестиционни въпроси (ЕКЦИВ) 

следва да бъде засилена и неговите 

дейности следва да се съсредоточат 

върху потребностите, които не са 

обхванати в достатъчна степен от 

сегашните разпоредби. Особено 

внимание следва да се обърне на 

подкрепата за изготвяне на проекти, 

включващи две или повече държави 

членки, и проекти, които допринасят за 

постигането на целите от COP21. 

Независимо че ЕКЦИВ има за цел да се 

базира на съществуващите 

консултантски услуги на ЕИБ и на 

Комисията, така че да функционира 

като единен технически консултантски 

център за финансирането на проекти в 

рамките на Съюза, ЕКЦИВ следва също 

така да допринася активно за целта за 

секторна и географска диверсификация 

на ЕФСИ и при необходимост ще 

подкрепя ЕИБ в инициирането на 

проекти. ЕКЦИВ следва също така да 

допринася активно за създаването на 

инвестиционни платформи и да 

предоставя съвети относно 

комбинирането на други източници на 

финансиране от Съюза с ЕФСИ. 

(21)  Ролята на Европейския 

консултантски център по 

инвестиционни въпроси (ЕКЦИВ) 

следва да бъде засилена и следователно 

да разполага с подходящ бюджет. 

Неговите дейности следва да бъдат 

насочени към нужди, които не са 

обхванати в достатъчна степен от 

сегашните разпоредби. Особено 

внимание следва да се обърне на 

подкрепата за изготвяне на проекти, 

включващи две или повече държави 

членки, и проекти, които допринасят за 

постигането на целите от COP21. 

Независимо че ЕКЦИВ има за цел да се 

базира на съществуващите 

консултантски услуги на ЕИБ и на 

Комисията, така че да функционира 

като единен технически консултантски 

център за финансирането на проекти в 

рамките на Съюза, ЕКЦИВ следва също 

така да допринася активно за целта за 

секторна и географска диверсификация 

на ЕФСИ и при необходимост ще 

подкрепя ЕИБ в инициирането на 

проекти. ЕКЦИВ следва също така да 

допринася активно за създаването на 

инвестиционни платформи и да 

предоставя съвети относно 

комбинирането на други източници на 

финансиране от Съюза с ЕФСИ. 

 

Изменение  21 
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Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 a (нова) 

Регламент (ЕС) № 2015/1017 

Член 5 – параграф 1 – алинея 2 

 

Текст в сила Изменение 

 (1a) В член 5, параграф 1, втора 

алинея се заменя със следния текст: 

Получилите подкрепа от ЕФСИ 

проекти, при все че са насочени към 

създаването на работни места и 

устойчив растеж, се считат за 

осигуряващи допълняемост, ако се 

характеризират с риск, 

съответстващ на специалните 

дейности на ЕИБ, както са 

определени в член 16 от Устава на 

ЕИБ и от насоките на ЕИБ за 

политиката спрямо кредитния риск.  

„специалните дейности на ЕИБ, 

както са определени в член 16 от 

Устава на ЕИБ и от насоките за 

политиката на кредитния риск на 

ЕИБ, подкрепяни от ЕФСИ, също се 

считат за осигуряващи 

допълняемост, ако е публично 

документирано, че те допринасят за 

преодоляването на неефективността 

на пазара или на неоптималните 

инвестиционни ситуации и не биха 

могли да бъдат осъществявани без 

подкрепата на ЕФСИ в същия период 

от ЕИБ, ЕИФ или съгласно 

съществуващите финансови 

инструменти на Съюза,“ 

 

Изменение  22 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 

Регламент (ЕС) № 2015/1017 

Член 5 – параграф 1 – алинея 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

„За по-добро преодоляване на 

неефективността на пазара или на 

неоптималните инвестиционни 

ситуации, специалните дейности на 

ЕИБ, подкрепяни от ЕФСИ, обикновено 

се характеризират с подчиненост, 

участие в инструменти за споделяне на 

риска, трансграничен обхват, излагане 

на специфични рискове или други 

установими аспекти, както е описано 

по-подробно в приложение II. 

„За по-добро преодоляване на 

неефективността на пазара или на 

неоптималните инвестиции, като 

например тези, които се дължат на 

бариери, причинени от национални 

граници или регламент, специалните 

дейности на ЕИБ, подкрепяни от ЕФСИ, 

обикновено се характеризират с 

подчиненост, участие в инструменти за 

споделяне на риска, трансграничен 

обхват, излагане на специфични рискове 

или други установими аспекти, както е 
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описано по-подробно в приложение II. 

 

Изменение  23 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 

Регламент (ЕС) № 2015/1017 

Член 5 – параграф 1 – алинея 3 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Проекти за трансгранично 

сътрудничество и проекти за 

междурегионално сътрудничество, 

по-специално между функционалните 

региони, също се считат за 

осигуряващи допълняемост. 

 

Изменение  24 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 

Регламент (ЕС) № 2015/1017 

Член 5 – параграф 1 – алинея 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Проектите на ЕИБ, характеризиращи се 

с риск, който е по-нисък от минималния 

риск по специалните дейности на ЕИБ, 

също могат да получат подкрепа от 

ЕФСИ, ако се изисква да се използва 

гаранцията на ЕС с цел осигуряване на 

допълняемост по смисъла на 

определението в първа алинея от 

настоящия параграф.  

Проектите на ЕИБ, характеризиращи се 

с риск, който е по-нисък от минималния 

риск по специалните дейности на ЕИБ, 

могат да получат подкрепа от ЕФСИ 

само ако се докаже, че се изисква да се 

използва гаранцията на ЕС с цел 

осигуряване на допълняемост по 

смисъла на определението в първа 

алинея от настоящия параграф. 

Инвестиционният комитет 

гарантира, че допълняемостта се 

проверява в неговите процедури за 

подбор. 

 

Изменение  25 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 

Регламент (ЕС) № 2015/1017 
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Член 5 – параграф 1 – алинея 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Проектите, подкрепяни от ЕФСИ, 

които представляват физическа 

инфраструктура, свързваща две или 

повече държави членки, или 

разширяване на физическа 

инфраструктура или услуги, свързани с 

физическата инфраструктура, от една 

държава членка в една или повече 

държави членки, също се считат за 

осигуряващи допълняемост.“; 

Трансграничните проекти, 

подкрепяни от ЕФСИ, които 

представляват физическа и нефизическа 

инфраструктура или нематериална 

инфраструктура, свързваща две или 

повече държави членки, като цифрова 

инфраструктура, ИТ и свързана с 

научни изследвания мрежа, или 

разширяване на такива форми на 

инфраструктура или услуги, свързани с  

инфраструктура, от една държава 

членка в една или повече държави 

членки, също се считат за осигуряващи 

допълняемост.“; 

 

Изменение  26 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 

Регламент (ЕС) № 2015/1017 

Член 6 – параграф 1 – уводни думи 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

„Споразумението за ЕФСИ предвижда, 

че ЕФСИ ще подкрепя проекти за 

преодоляване на неефективността на 

пазара или на неоптималните 

инвестиционни ситуации и проекти, 

които:“; 

Споразумението за ЕФСИ предвижда, 

че ЕФСИ ще подкрепя балансирани в 

географско отношение проекти, които 

предоставят допълняемост и мерки 
за преодоляване на неефективността на 

пазара или на неоптималните 

инвестиционни ситуации и проекти, 

които:; 

 

Изменение  27 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква а – подточка -i (нова) 

Регламент (ЕС) № 2015/1017 

Член 7 – параграф 8 – алинея 3 

 

Текст в сила Изменение 

 -i) третата алинея се заменя със 
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следното: 

Съставът на инвестиционният комитет 

се характеризира с балансирано 

представяне на половете. 

Управителният съвет полага усилия да 

подбере експерти, които имат 

инвестиционен опит в  една или 

повече от следните области: 

Съставът на инвестиционният комитет 

се характеризира с балансирано 

представяне на половете. 

Управителният съвет полага усилия да 

подбере експерти, които заедно 

представляват комбинация от 

инвестиционен опит във всички от 

следните области: 

 

Изменение  28 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква г 

Регламент (ЕС) № 2015/1017 

Член 7 – параграф 12 – алинея 2 – изречение 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Решенията за одобряване на 

използването на гаранцията на ЕС са 

публични и достъпни и включват 

обосновката за решението, с особен 

акцент върху спазването на критерия за 

допълняемост. Публикацията не 

съдържа поверителна търговска 

информация. Когато взема решение, 

инвестиционният комитет е подкрепен 

от документацията, предоставена от 

ЕИБ.; 

Решенията за одобряване на 

използването на гаранцията на ЕС са 

публични и достъпни и включват 

обосновката за решението, с особен 

акцент върху спазването на 

политиките на Съюза, включително 

целта за интелигентен, устойчив и 

приобщаващ растеж, създаване на 

качествени работни места и 

икономическо, социално и 

териториално сближаване, и 

критерия за допълняемост. 

Географският баланс следва да се 

насърчава чрез засилване на помощта 

на ЕКЦИВ за държавите членки, 

регионите и местните органи с ниска 

степен на участие в ЕФСИ. Скалата 

за оценка на показателите, 

използвани за оценка на операциите, 

се оповестява веднага след 

подписването на дадена операция с 

гаранция на ЕС, без да се включва 

поверителната търговска информация. 

Когато взема решение, 

инвестиционният комитет е подкрепен 

от документацията, предоставена от 

ЕИБ.; 
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Изменение  29 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква б 

Регламент (ЕС) № 2015/1017 

Член 9 – параграф 2 – алинея 1 а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

„ЕИБ има за цел поне 40 % от 

финансирането на ЕФСИ в рамките на 

инфраструктурния и иновационен 

прозорец да подкрепя проекти с 

компоненти, които допринасят за 

действията в областта на климата, в 

съответствие с ангажиментите от 

COP21. Управителния съвет предоставя 

подробни насоки за тази цел.; 

„ЕИБ има за цел да постигне това, 

поне 40 % от финансирането на ЕФСИ в 

комбинираните цели в рамките на 

инфраструктурния и иновационен 

прозорец да подкрепя проекти с 

компоненти, които допринасят за 

действията в областта на климата, в 

съответствие с ангажиментите от 

COP21. Финансирането на ЕФСИ за 

МСП и дружествата със средна 

пазарна капитализация не се включва 

в това изчисление. Управителния съвет 

предоставя подробни насоки за тази 

цел.“; 

 

Изменение  30 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 –  точка 9 – буква a – подточка i 

Регламент (ЕС) № 2015/1017 

Член 14 – параграф 1 – алинея 1 – изречение 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

„Тази подкрепа включва предоставяне 

на целева подкрепа за използването на 

техническа помощ за структуриране на 

проекти, за използването на иновативни 

финансови инструменти и за 

използването на публично-частни 

партньорства, като се вземат предвид 

особеностите и потребностите на 

държавите членки с по-слабо развити 

финансови пазари.“; 

Тази подкрепа включва предоставяне на 

целева подкрепа за използването на 

техническа помощ за структуриране на 

проекти, за използването на иновативни 

финансови инструменти, със специален 

акцент върху МСП, регионални и 

местни органи и за използването на 

публично-частни партньорства и 

консултации по въпроси, свързани с 

правото на Съюза, като се вземат 

предвид особеностите и потребностите, 

както и инвестиционният потенциал 
на държавите членки с по-слабо развити 

финансови пазари. ЕКЦИВ предоставя 

техническа помощ в областите, 
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посочени в член 9, параграф 2, 

включително в областта на 

енергийната ефективност, 

възобновяемите енергийни 

източници, селското стопанство, 

кръговата икономика, 

трансевропейската транспортна 

мрежа и градската мобилност. Наред 

с това ЕКЦИВ съобщава на 

Комисията за всички регулаторни 

бариери, които е идентифицирал, 

като по този начин създава обратна 

връзка между ЕИБ и Комисията;  

 

Изменение  31 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 –  точка 9 – буква б – подточка i 

Регламент (ЕС) № 2015/1017 

Член 14 – параграф 2 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) привличане на местния опит, за 

да се улесни предоставянето на 

подкрепата от ЕФСИ в целия Съюз, и 

допринасяне, когато е възможно, за 

целта за секторна и географска 

диверсификация на ЕФСИ, посочена в 

точка 8 от приложение II, като подкрепя 

ЕИБ да инициира операции;“; 

в) привличане на регионалния и 

местния опит, както и подкрепящо 

изграждане на капацитет, за да се 

улесни предоставянето на подкрепата от 

ЕФСИ в целия Съюз на всички 

равнища, и допринасяне, когато е 

възможно, за целите на 

икономическото, социалното и 

териториалното сближаване, както 

и за секторна и географска 

диверсификация на ЕФСИ, посочена в 

точка 8 от приложение II, като подкрепя 

ЕИБ да инициира операции, също и при 

координиране с националните и 

регионалните насърчителни банки;“; 

 

Изменение  32 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 –  точка 9 – буква б – подточка ii 

Регламент (ЕС) № 2015/1017 

Член 14 – параграф 2 – буква д 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) предоставяне на активна 

подкрепа за създаването на 

инвестиционни платформи;“; 

д) предоставяне на активна 

подкрепа за създаването на 

инвестиционни платформи, с цел 

подобряване на достъпа за проекти, 

които включват различни държави 

членки, също при координация с 

регионални и национално 

насърчителни банки; 

 

Изменение  33 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква б – подточка iii 

Регламент (ЕС) № 2015/1017 

Член 14 – параграф 2 – буква е 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

е) предоставяне на консултации 

относно комбинирането на други 

източници на финансиране от Съюза 

(като европейските структурни и 

инвестиционни фондове, „Хоризонт 

2020“ и Механизма за свързване на 

Европа) с ЕФСИ.“; 

е) предоставяне на консултации 

относно комбинирането на други 

източници на финансиране от Съюза с 

ЕФСИ, за да се допусне оптимална 

допълняемост и полезно 

взаимодействие между инвестициите 

с оглед на едно единно планиране на 

политиката на намеса; 

 

Изменение  34 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква в 

Регламент (ЕС) № 2015/1017 

Член 14 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. За да се постигне посочената в 

параграф 1 цел и да се улесни 

предоставянето на консултативна 

помощ на местно равнище, ЕКЦИВ се 

стреми да използва експертния опит на 

ЕИБ, Комисията, националните 

насърчителни банки или институции и 

управляващите органи на европейските 

5. За да се постигне посочената в 

параграф 1 цел и да се улесни 

предоставянето на консултантска 

подкрепа на регионално и местно 

равнище, ЕКЦИВ се стреми да използва 

експертния опит на ЕИБ, Комисията, 

националните и регионалните 

насърчителни банки или институции и 

управляващите органи на европейските 
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структурни и инвестиционни фондове.“; структурни и инвестиционни фондове.“ 

За да се улесни привличането на 

частни инвеститори, 

взаимодействието между ЕКЦИВ, 

ЕПИП, ЕИБ и националните и 

регионалните насърчителни банки 

или институции се засилва; 

 

Изменение  35 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 9 a (нова) 

Регламент (ЕС) № 2015/1017 

Член 16 – параграф 2 

 

Текст в сила Изменение 

 (9a) В член 16 параграф 2 се заменя 

със следното: 

‘2. ЕИБ, когато е целесъобразно — в 

сътрудничество с ЕИФ, представя на 

Европейския парламент и на Съвета 

годишен доклад относно операциите по 

финансиране и инвестиране на ЕИБ, 

обхванати от настоящия регламент. 

Докладът се оповестява публично и 

включва:“ 

‘2. ЕИБ, когато е целесъобразно — в 

сътрудничество с ЕИФ, представя на 

Европейския парламент, на Съвета и на 

Комитета на регионите, Европейския 

икономически и социален комитет и 

Европейската сметна палата 
годишен доклад относно операциите по 

финансиране и инвестиране на ЕИБ, 

обхванати от настоящия регламент. 

Докладът се оповестява публично и 

включва:“ 

 

Изменение  36 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 9 б (нова) 

 Регламент (ЕС) № 2015/1017  

Член 16 – параграф 2 – буква е 

 

Текст в сила Изменение 

 (9б) (15) В член 16, параграф 2 буква 

е) се заменя със следния текст: 

е) описание на проектите, в 

рамките на които подкрепата от 

европейските структурни и 

инвестиционни фондове се съчетава с 

е) когато средства по ЕФСИ се 

съчетават с други източници на 

финансиране на Съюза, като ЕСИФ, 

„Хоризонт 2020“ и МСЕ, се 
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подкрепата от ЕФСИ, както и пълния 

размер на участието на всеки 

източник; 

предоставя подробно описание на 

проектите, както и точен финансов 

принос от всеки източник, както и 

рисков профил за всеки проект; 

 

Изменение  37 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 9 в (нова) 

Регламент (ЕС) № 2015/1017 

Член 16 – параграф 6 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (9в) В член 16 се вмъква следният 

параграф: 

 6a. ЕИБ развива, за целите на 

докладване, набор от показатели за 

резултатите за всяка операция, за да 

предостави надеждна основа за 

анализ на добавената стойност на 

финансирането от Съюза. Такава 

методология се одобрява от 

управителния съвет.“ 

 

Изменение  38 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 10 – буква а 

Регламент (ЕС) № 2015/1017 

Член 18 – параграф 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. До 30 юни 2018 г. и 30 юни 2020 

г. Комисията представя на Европейския 

парламент и Съвета доклад, съдържащ 

независима оценка на прилагането на 

настоящия регламент.“; 

6. До 30 юни 2018 г. и 30 юни 2020 

г. Комисията представя на Европейския 

парламент и Съвета, Европейската 

централна банка, Европейския 

икономически и социален комитет, 

Комитета на регионите, 

Европейската сметна палата и 

Европейската инвестиционна банка 
доклад, съдържащ независима оценка на 

прилагането на настоящия регламент и 

на това, дали ЕФСИ постига своите 

цели по отношение на 
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допълняемостта на проектите и 

неговото влияние върху социалното, 

икономическото и териториалното 

сближаване, както и дали би могъл да 

се постигне по-добър географски 

баланс на проектите.“ 

 

Изменение  39 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 11 

Регламент (ЕС) № 2015/1017 

Член 19 – параграф 1 а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

„ЕИБ и ЕИФ информират или 

задължават финансовите посредници да 

информират крайните бенефициери, 

включително МСП, за съществуването 

на подкрепа по ЕФСИ.“; 

„ЕИБ и ЕИФ информират и задължават 

финансовите посредници да 

информират крайните бенефициери, 

включително МСП, за съществуването 

на различните инструменти за 

подкрепа от Съюза, които могат да се 

използват самостоятелно или в 

съчетание с ЕФСИ. 

 ЕИБ публикува на своя уебсайт 

размера на финансирането от ЕФСИ 

за всеки проект.; 

 

Изменение  40 

Предложение за регламент 

Приложение I – точка 1 – буква -а (нова) 

Регламент (ЕС) № 2015/1017 

Приложение II – точка 2 – буква а –  тире 5 

 

Текст в сила Изменение 

 (-a) в буква а), тире 5 се заменя със 

следния текст: 

‘- образувания от публичния сектор 

(независимо дали са териториални или 

не, но с изключение на операции с 

подобни образувания, които пораждат 

пряк риск за държавата членка) и 

предприятия от типа на образуванията 

‘- образувания от публичния сектор 

(териториални или други, но с 

изключение на операции с подобни 

образувания, които пораждат пряк риск 

за държавата членка) и предприятия от 

типа на образуванията от публичния 

сектор. Европейската група за 
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от публичния сектор.  териториално сътрудничество 

(ЕГТС), създадена в съответствие с 

Регламент № 1082/2006 относно 

ЕГТС, се счита за образувание, което 

не поражда пряк риск за държавата 

членка.“; 

 _______________  

 * Регламент (ЕО) № 1082/2006 на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 5 юли 2006 г. относно 

Европейската група за териториално 

сътрудничество (ЕГТС) (ОВ L 210, 

31.7.2006 г., стр. 19-24). 

 

Изменение  41 

Предложение за регламент 

Приложение I – точка 1 – буква а 

Регламент (ЕС) № 2015/1017 

Приложение II – раздел 2 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Освен това следва да се избягва 

подкрепата на ЕФСИ за 

автомагистрали, освен ако това е 

необходимо за подкрепа на частните 

инвестиции в транспорта в държавите 

— бенефициери на Кохезионния фонд, 

или в трансграничните транспортни 

проекти, в които участва поне една — 

държава бенефициер на Кохезионния 

фонд. 

Подкрепата на ЕФСИ за 

автомагистрали се избягва, освен ако 

това е необходимо за подкрепа на 

публичните или частните инвестиции в 

транспорта в държавите — бенефициери 

на Кохезионния фонд, или в  

трансграничните транспортни проекти, 

в които участва поне една държава 

бенефициер на Кохезионния фонд, или в 

случаите, в които бъде установен 

недвусмислено елемент на пазарен 

неуспех и допълняемостта бъде ясно 

оценена.; 

 

Изменение  42 

Предложение за регламент 

Приложение I – точка 6 – буква в 

Регламент (ЕС) № 2015/1017 

Приложение II – раздел 8 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 
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в) в буква б), първото изречение 

думата „първоначалния“ се заличава. 

в) в буква б), първото изречение 

думата „първоначалния“ се заличава. 

Във второто изречение на буква б), 

думата „приема“ се заменя с „приема 

и гарантира ефективното изпълнение 

на“. 
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