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Предложение за резолюция Изменение 

50. отбелязва, че осведомеността 

относно припокриването и 

конкуренцията между ЕФСИ и 

финансовите инструменти от бюджета 

на ЕС от страна на Комисията и ЕИБ 

доведе до приемането на насоки, в 

които се препоръчва комбиниране на 

финансиране от ЕФСИ и европейските 

структурни и инвестиционни фондове; 

подчертава, че всяка комбинация от 

финансиране от ЕФСИ и европейските 

структурни и инвестиционни фондове 

не следва по никакъв начин да оказва 

неблагоприятно влияние върху 

равнището и насочеността на 

предоставянето на безвъзмездни 

средства от европейските структурни и 

инвестиционни фондове; въпреки това 

насочва вниманието към 

продължаващите различия в критериите 

за допустимост, разпоредбите, графика 

за докладване и прилагането на 

правилата за държавните помощи, които 

възпрепятстват комбинираната 

употреба; приветства факта, че 

Комисията е започнала разглеждането 

на тези въпроси в своето предложение 

за преразглеждане на Финансовия 

регламент, и изразява надежда това 

преразглеждане да се осъществи 

своевременно, за да се опрости 

комбинираното използване на 

50. отбелязва, че осведомеността 

относно припокриването и 

конкуренцията между ЕФСИ и 

финансовите инструменти от бюджета 

на ЕС от страна на Комисията и ЕИБ 

доведе до приемането на насоки, в 

които се препоръчва комбиниране на 
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подчертава, че всяка комбинация от 

финансиране от ЕФСИ и европейските 

структурни и инвестиционни фондове 

не следва по никакъв начин да оказва 

неблагоприятно влияние върху 

равнището и насочеността на 

предоставянето на безвъзмездни 

средства от европейските структурни и 

инвестиционни фондове; въпреки това 

насочва вниманието към 

продължаващите различия в критериите 
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своевременно, за да се опрости 

комбинираното използване на 



 

AM\1127536BG.docx  PE605.502v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

средствата, при избягване на 

конкуренция и припокривания; счита, че 

са необходими допълнителни усилия и 

че за този цел от ключово значение са 

вторият и третият стълб на плана за 

инвестиции; 

средствата, при избягване на 

конкуренция и припокривания; счита, че 

са необходими допълнителни усилия и 

че за този цел от ключово значение са 

вторият и третият стълб на плана за 

инвестиции; изразява загриженост 

относно предложението на 

Комисията, изискващо, когато 

инструментите се комбинират, 

свързаният с най-голям риск транш 

от инвестицията да бъде поет от 

ЕСИ фондовете, а не от ЕФСИ; 

счита, че това води до правна 

несигурност при използването на 

ЕСИ фондовете и е в противоречие с 

първоначалната обосновка за 

създаването на ЕФСИ – да осигури нов 

капацитет за поемане на риск за 

инвестициите на ЕС; 

Or. en 

 

 


