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КРАТКА ОБОСНОВКА 

Въведение 

От много години влиятелни представители на политическите и академичните среди и 

на гражданското общество настояват за стимулиране на инвестициите в ЕС с цел 

преодоляването на недостига на инвестиции, възникнал в резултат на икономическата и 

финансова криза. Този недостиг на инвестиции създаде низходяща спирала на 

намаляващи разходи, повишаване на безработицата и загуба на доверие в бъдещия 

напредък. Ето защо предложението на Комисията относно Европейски фонд за 

стратегически инвестиции (ЕФСИ) следва да бъде силно приветствано. 

Новите стимули за насърчаване на инвестициите – чрез подкрепянето с гаранции от ЕС 

– могат отново да създадат доверие в бъдещия растеж сред инвеститорите, публичните 

органи и предприятията. Чрез отключването на нови инвестиции ЕФСИ може да стане 

двигател на един нов инвестиционен цикъл, създаващ нови работни места и 

възможности. Тези нови инвестиции са необходими не само за да се даде отново ход на 

икономиката на ЕС, но също така и за превръщането ѝ в устойчива, иновативна, 

приобщаваща, кръгова икономика с ниски нива на въглеродни емисии.  

Вместо да следваме старите методи чрез инвестиране в прости подмени и поддръжка, 

ще трябва да инвестираме в действителни преобразуващи проекти, услуги и 

инфраструктури, които са в състояние да се справят с „новите“ предизвикателства, 

застрашаващи нашето благоденствие и нашия просперитет. Сред тези 

предизвикателства са загубата ни на конкурентоспособност, опасното изменение на 

климата, зависимостта ни от ограничени и критични естествени ресурси, 

произхождащи извън Съюза, както и нестабилност и непредсказуемост на цените на 

енергията и ресурсите, които съпровождат това. 

За да се справи с тези предизвикателства, ЕС изготви амбициозни политики в областта 

на заетостта, иновациите, образованието, социалното приобщаване, климата и 

енергетиката. „Европа 2020“ беше определена като стратегията на ЕС за растеж за 

настоящото десетилетие с цел ЕС да се превърне в „интелигентна, устойчива и 

приобщаваща икономика“. В стратегията за климата и енергетиката 20/20/20, 

Енергийната пътна карта за периода до 2050 г. на Комисията, 7-ата програма за 

действие в областта на околната среда и заключенията на Съвета от 28 октомври 2014 г. 

относно намаляването на емисиите на парникови газове след 2020 г. се отправя призив 

за декарбонизирана икономика, която е кръгова в по-голяма степен, както и за реална 

промяна на транспортния и енергийния сектор в ЕС. Представената неотдавна 

стратегия за енергийния съюз е съсредоточена върху по-взаимосвързан енергиен пазар, 

който може да обединява и обменя все по-големи количества енергия от възобновяеми 

източници, и подчертава значението на енергийната ефективност като отделен 

енергиен източник. „Хоризонт 2020“ беше създадена като най-голямата програма на ЕС 

за научни изследвания и иновации, с обещанието да дава тласък на иновациите, като 

използва добрите идеи от лабораториите и ги пренася на пазара. Чрез пряката връзка, 

която установява между научните изследвания и иновациите, „Хоризонт 2020“ има за 

цел да осигурява конкурентоспособността на Европа в световен мащаб, като акцентира 

върху високите постижения в научната област, водещите позиции в промишлеността и 
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преодоляването на обществените предизвикателства.  

От изключителен интерес за нас е ЕФСИ да укрепи и да спомогне за 

материализирането на тези политики чрез съсредоточаване върху необходимите 

преобразуващи инвестиции в устойчива и нисковъглеродна транспортна 

инфраструктура, в цифровите и научноизследователските инфраструктури, в сектора на 

енергията от възобновяеми източници, енергийната ефективност и съхраняването на 

енергия и в установяването на новаторски продукти, услуги и технологии на пазара.  

Същевременно следва да се избягва отслабване на политиките на Съюза чрез 

непоправими съкращения във фондовете, чрез които да се постигнат тези амбиции, или 

чрез подкрепа за недостатъчно оптимални инвестиции или инвестиции с висок риск да 

се превърнат в невъзвръщаеми преди края на жизнения им цикъл (поради 

несъвместимост с дългосрочните цели). 

Поради това докладчикът по становище ще предложи изменения на предложението за 

регламент, насочени към следното: 

1. Въвеждане на алтернатива на финансирането на гаранционния фонд на ЕС за 

запазване на наличните средства по линия на „Хоризонт 2020“ и Механизма за 

свързване на Европа (МСЕ). 

2. Включване на ЕФСИ в рамката на стратегията на Съюза за „интелигентен, 

устойчив и приобщаващ растеж“ и помощ за осъществяването на целите в областта на 

енергетиката и климата чрез съсредоточаване върху преобразуващи инвестиции в 

транспортния и енергийния сектор и избягване на блокирани инвестиции. 

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

енергийната ефективност. 

Вниманието на настоящото становище естествено е основно насочено към 

изключителните правомощия на комисията ITRE. 

1Алтернатива на финансирането на гаранционния фонд на ЕС 

Трябва да се подчертае, че докладчикът по становище няма намерение да засегне 

цялостната философия на гаранцията от ЕС, финансирана от бюджета на ЕС. 

Наличието на гаранция от ЕС, предоставена на ЕИБ, се осигурява правно и финансово, 

веднага щом регламентът за ЕФСИ влезе в сила и веднага щом споразумението за 

ЕФСИ бъде подписано между ЕИБ и ЕК. 

Докладчикът по становище по-специално оспорва начина на създаване и финансиране 

на гаранционния фонд на ЕС. В предложението за регламент за ЕФСИ финансирането 

се изчислява чрез съкращаване на разходите в програмата „Хоризонт 2020“ и 

Механизма за свързване на Европа, в бюджетните редове, които обхващат 

безвъзмездни средства. Извършените съкращения ще засягат интегритета на тези 

програми, по-специално за стратегическите инвестиции, като например 

фундаменталните изследвания, в случаите, когато е трудно да се осигури 

съфинансиране на пазара. Предложените съкращения в „Хоризонт 2020“ ще засегнат в 

най-голяма степен откритите покани за представяне на предложения, като по този 
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начин ще се отразят отрицателно на научните изследвания в области, където те са 

особено необходими. Съкращенията по тези бюджетни редове, в крайна сметка, ще 

отслабят допълнително потенциала на ЕФСИ. 

Алтернативата, предложена в настоящия доклад, е да не се включват съкращенията, 

направени първоначално в „Хоризонт 2020“ и МСЕ, тъй като не е необходимо да се 

решава a priori относно схемата за финансиране на Гаранционния фонд.  

Неговото финансиране може да се осигури чрез постепенни бюджетни кредити за 

поети задължения, които да се определят в рамките на годишната бюджетна процедура. 

За тази цел бюджетният орган следва да използва, когато това е целесъобразно, всички 

налични механизми на гъвкавост и съответните разпоредби на Регламента за МФР за 

периода 2014 – 2020 г., което би довело само като крайна мярка до съкращаване на 

средства в пакета за програмите по функция 1А. 

2.Привеждане на инвестициите от ЕФСИ в съответствие със стратегията на Съюза за 

интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и подобряване на съгласуваността с 

политиката на Съюза в областта на околната среда 

Подкрепените в рамките на ЕФСИ инвестиции следва да допринасят за стратегията на 

Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, приета като част от 

заключенията на Европейския съвет на 17 юни 2010 г. С цел да се подобри 

координацията на инвестиционните политики на Съюза, Регламент № 1303/2013 беше 

изготвен с обща стратегическа рамка (ОСР), за да се насърчи хармоничното, 

балансирано и устойчиво развитие на Съюза. Този интегриран подход следва да бъде 

съответно прилаган по отношение на дейностите и проектите, подкрепяни от ЕФСИ. 

ЕФСИ следва да допринася за изпълнението на одобрените цели по отношение на 

климата за 2020 г., 2030 г. и 2050 г. и следователно следва да се съсредоточи върху 

преобразуващите инвестиции в проекти за декарбонизация на транспортния и 

енергийния сектор и за затваряне на кръга на минерални ресурси. Междувременно 

следва да се избягват инвестиции в дългосрочни инфраструктури с високо съдържание 

на въглерод, които са изложени на риск да се превърнат в невъзвръщаеми преди края на 

жизнения им цикъл при изпълнението на средносрочните и дългосрочните цели в 

областта на климата. 

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

енергийни политики 

Съобщението на Комисията (COM (2015/80)) относно енергийния съюз подчертава 

значението на енергийната ефективност като отделен енергиен източник и заявява ясно, 

че ЕФСИ „дава възможност за привличане на големи инвестиции в реновирането на 

сгради“. За да се използва тази възможност, е необходим специален акцент върху 

енергийната ефективност в регламента за ЕФСИ чрез заделянето на част от 

предоставените гаранции за енергийна ефективност, чрез предоставянето на техническа 

помощ за създаването на специализирани инвестиционни платформи за групирани 

проекти за енергийна ефективност и чрез разширяване на „клаузата за инвестициите“ за 

инвестиции в областта на енергийната ефективност. 

Отделянето на част от гаранциите (най-малко 20 % от предоставените гаранции трябва 
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да бъдат запазени за инвестиции в областта на енергийната ефективност) е абсолютно 

необходимо за осъществяване на амбициите на Съюза енергийната ефективност да 

служи като т. нар. първи източник. Опитът от миналото показва, че през последното 

десетилетие енергийната ефективност, получаваше много по-малка подкрепа (8 % от 

общата подкрепа в енергийния сектор) в сравнение с всички други начини на 

снабдяване с енергия (възобновяеми източници, изкопаеми горива, ядрена енергия). Без 

специално отделяне на част от гаранциите това няма да се промени. Извършеният 

анализ от Е3G1 на предложенията на държавите членки за европейския инвестиционен 

план показва, че само 5 % от проектите, изброени от държавите членки, включват 

мерки за енергийна ефективност, интелигентни градове или управление на 

енергопотреблението. Вместо да бъде „първият източник на енергия“, енергийната 

ефективност в действителност остава последна възможност. Главният икономист на 

Международната агенция по енергетика Фатих Бирол посочи, че „енергийната 

ефективност остава „епически неуспех“ в енергийните политики на повечето държави“, 

като две трети от световния икономически потенциал за подобряване на енергийната 

ефективност остават нереализирани. Дейностите по повишаването на енергийната 

ефективност често включват комбинация от няколко по-малки инвестиции, чието 

управление е тромаво. Ако те се разглеждат поотделно, по некоординиран начин, 

мерките за енергийна ефективност са изправени пред много административни и 

трансакционни разходи и често пъти финансирането им е трудно. 

Ето защо следва да бъде създаден специален механизъм по ЕКЦВИ, за да се предложи 

техническа помощ за създаването на специализирани инвестиционни платформи в цяла 

Европа за групиране на малки проекти, по-специално при санирането на сградния 

фонд. При тази възможност може да се извлече полза от досегашния опит на ЕИБ 

(JESSICA), както и поука от добрите примери за успешни програми за саниране на 

национално равнище. Тези програми доказват многобройните ползи от мащабното 

обновяване: голям брой работни места, отлична разходна ефективност, повишена 

енергийна сигурност, подкрепа за МСП и намаляване на енергийната бедност. Това са 

ползи, чийто мащаб може да се увеличи и да бъдат умножени чрез използването на 

ЕФСИ.  

4. Разни 

Докладчикът по становище включва също така някои изменения, които се отнасят до 

въпроси, свързани с управлението на ЕФСИ. Без съмнение, като се има предвид, че 

става дума за комитет с изключителна компетентност относно критериите за 

допустимост на проектите, които ще бъдат подкрепени, докладчикът по становище 

също така желае да се гарантира, че подкрепените проекти действително отговарят на 

предложените критерии и цели. По-специално, това е взето предвид в измененията 

относно състава на инвестиционния комитет, тъй като този комитет ще бъде отговорен 

за ежедневното вземане на решения относно това кои проекти да бъдат подкрепени. 

Освен това докладчикът счита, че за да функционира ЕФСИ съгласно условията, 

                                                 
1 Luca Bergamaschi, Louia Casson, Jonathan Gaventa, ERG, "Europe's choice: low-carbon growth or high-

carbon risks? Analysis of Member State Proposals for the European Investment Plan" (Лука Бергамаши, Луия 

Касон, Джонатан Гавента, ERG, „Изборът на Европа растеж с ниски емисии на въглерод или рискове с 

високо съдържание на въглерод? Анализ на предложенията на държавите членки за европейския 

инвестиционен план“), 28 януари 2015 г. 
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предвидени в регламента, трябва да бъдат включени разпоредби, за да се гарантира, че 

тези условия са правилно отразени в споразумението, което Комисията трябва да 

сключи с Европейската инвестиционна банка за създаването на ЕФСИ.  

И накрая, дават се някои определения относно малките и средните предприятия (МСП), 

малките предприятия със средна пазарна капитализация и иновативните дружества със 

средна пазарна капитализация, които специално следва да се ползват от подкрепата в 

рамките на ЕФСИ. Причината за това е вярата на докладчика по становище в 

специалната способност на тези дружества да създадат истински новаторски промени, 

които генерират добавена стойност за икономиката и обществото, подобряват здравето 

и всекидневните условия на живот на гражданите на ЕС и насърчават 

конкурентоспособността на ЕС. 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 

икономически и парични въпроси да включи в доклада си следните изменения: 

Изменение  1 

Предложение за регламент 

Съображение 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) Икономическата и финансова криза 

доведе до спад в нивото на 

инвестициите в рамките на Съюза. 

Инвестициите намаляха с 

приблизително 15 % спрямо върховата 

си стойност от 2007 г. По-специално, 

Съюзът страда от недостиг на 

инвестиции в резултат на пазарната 

несигурност с оглед на икономическите 

перспективи и бюджетните ограничения 

за държавите членки. Тази липса на 

инвестиции забавя икономическото 

възстановяване и има отрицателен 

ефект върху създаването на работни 

места, дългосрочните перспективи за 

растеж и конкурентоспособността. 

(1) Икономическата и финансова криза 

доведе до спад в нивото на 

инвестициите в рамките на Съюза. 

Инвестициите намаляха с 

приблизително 15 % спрямо върховата 

си стойност от 2007 г. По-специално, 

Съюзът страда от недостиг на 

инвестиции в резултат на политики, 

които потиснаха съвкупното 

търсене, и пазарната несигурност с 

оглед на икономическите перспективи и 

бюджетните ограничения за държавите 

членки. Тази липса на инвестиции, по 

конкретно в регионите, които са по-

засегнати от кризата, забавя 

икономическото възстановяване и има 

отрицателен ефект върху създаването на 

работни места, дългосрочните 

перспективи за растеж и 

конкурентоспособността, като 
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потенциално възпрепятства 

реализирането на целите на 

стратегията „Европа 2020“ за 

интелигентен, устойчив и 

приобщаващ растеж. 

  

 

Изменение  2 

Предложение за регламент 

Съображение 2 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) Необходими са общи действия за 

излизане от порочния кръг, създаден от 

липсата на инвестиции. Структурните 

реформи и фискалната отговорност са 

необходими предпоставки за 

стимулиране на инвестициите. Наред с 

подема в инвестиционното 

финансиране, тези условия могат да 

допринесат за създаване на благотворно 

взаимодействие в случаите, когато 

инвестиционните проекти допринасят за 

увеличаване на заетостта и търсенето и 

водят до трайно повишаване на 

потенциала за растеж. 

(2) Необходими са общи действия за 

излизане от порочния кръг, създаден от 

липсата на инвестиции. Структурните 

реформи и фискалната отговорност са 

необходими предпоставки за 

стимулиране на инвестициите, като се 

имат предвид социалното и 

регионалното сближаване. Наред с 

подема в инвестиционното 

финансиране, тези условия могат да 

допринесат за създаване на благотворно 

взаимодействие в случаите, когато 

инвестиционните проекти допринасят за 

увеличаване на заетостта и търсенето и 

водят до трайно повишаване на 

потенциала за растеж, без който няма 

да бъде възможно възстановяването 

на публичните финанси. 

Европейските банки могат да 

предоставят ликвидност, дейности 

по поддържане на пазара и заеми за 

финансиране на необходимите 

инвестиции. 

 

 

Изменение  3 

Предложение за регламент 

Съображение 3 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) По линия на Глобалната инициатива 

за инфраструктура Г-20 подчерта 

значението на инвестициите за 

насърчаване на търсенето и 

повишаването на производителността и 

растежа и пое ангажимент за създаване 

на климат, благоприятстващ по-

високите инвестиционни равнища. 

(3) По линия на Глобалната инициатива 

за инфраструктура Г-20 подчерта 

значението на инвестициите за 

насърчаване на търсенето и 

повишаването на производителността и 

растежа и пое ангажимент за създаване 

на климат, благоприятстващ по-

високите инвестиционни равнища. 

ЕФСИ следва да е допълващ елемент 

към цялостна стратегия за 

подобряване на инвестициите в 

Съюза, като не заменя други 

инвестиции и финансови структури и 

не засяга инвестициите на Съюза в 

областта на науката, научните 

изследвания и развитието. 

Изменение  4 

Предложение за регламент 

Съображение 4
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4) По време на икономическата и 

финансова криза Съюзът положи усилия 

за насърчаване на растежа, по-

специално чрез инициативи по 

стратегията „Европа 2020“, която 

утвърди подхода за интелигентен, 

устойчив и приобщаващ растеж. 

Европейската инвестиционна банка 

(наричана по-нататък „ЕИБ“) също така 

засили действията си за насърчаване и 

популяризиране на инвестициите в 

рамките на Съюза, отчасти и чрез 

увеличение на капитала през януари 

2013 г. Необходими са по-нататъшни 

действия, за да се гарантира, че са взети 

под внимание нуждите от инвестиции 

на Съюза и че наличната на пазара 

ликвидност се използва ефективно и е 

насочена към финансиране на 

(4) По време на икономическата и 

финансова криза Съюзът положи усилия 

за насърчаване на растежа, по-

специално чрез инициативи по 

стратегията „Европа 2020“, която 

утвърди подхода за интелигентен, 

устойчив и приобщаващ растеж. 

Европейската инвестиционна банка 

(наричана по-нататък „ЕИБ“) също така 

засили действията си за насърчаване и 

популяризиране на инвестициите в 

рамките на Съюза, отчасти и чрез 

увеличение на капитала през януари 

2013 г. Необходими са по-нататъшни 

действия, за да се координират 

политиките и инструментите и да се 

гарантира, че са взети под внимание 

нуждите от инвестиции на Съюза и че 

наличната на пазара ликвидност се 
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жизнеспособни инвестиционни проекти. използва ефективно и е насочена към 

финансиране на жизнеспособни от 

икономическа, екологична и социална 

гледна точка инвестиционни проекти, 

които ще дадат възможност за 

създаване на качествени работни 

места и за разширяване и подобряване 

на производствената база на 

държавите членки, особено на тези, 

които са засегнати в най-голяма 

степен от кризата. 

 

 

Изменение  5 

Предложение за регламент 

Съображение 5 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) На 15 юли 2014 г. новоизбраният 

председател на Европейската комисия 

представи на Европейския парламент 

политическите насоки за Европейската 

комисия. В тези политически насоки бе 

отправен призив за мобилизиране на „до 

300 млрд. евро допълнителни публични 

и частни инвестиции в реалната 

икономика през следващите три 

години“, за да се стимулират 

инвестициите за създаване на работни 

места. 

(5) На 15 юли 2014 г. новоизбраният 

председател на Европейската комисия 

представи на Европейския парламент 

политическите насоки за Европейската 

комисия. В тези политически насоки бе 

отправен призив за енергиен съюз, 

свързан единен цифров пазар и 
мобилизиране на „до 300 000 000 000 

EUR допълнителни публични и частни 

инвестиции в реалната икономика през 

следващите три години“, за да се 

стимулират инвестициите за създаване 

на работни места. 

 

Изменение  6 

Предложение за регламент 

Съображение 9 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(9) Инвестиционната среда в рамките на 

Съюза следва да бъде подобрена чрез 

(9) Инвестиционната среда в рамките на 

Съюза следва да бъде подобрена чрез 
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премахване на пречките пред 

инвестициите, укрепване на единния 

пазар, както и чрез повишаване на 

регулаторната предвидимост. Тези 

допълнителни мерки следва да са от 

полза за функционирането на ЕФСИ и 

за инвестициите в Европа като цяло. 

премахване на пречките пред 

инвестициите, укрепване на единния 

пазар чрез създаване на наистина 

работещ капиталов пазар, цифров 

пазар и енергиен пазар, както и чрез 

намаляване на бюрокрацията и 
повишаване на регулаторната 

предвидимост. Тези допълнителни 

мерки следва да са от полза за 

функционирането на ЕФСИ и за 

инвестициите в Европа като цяло. 

Изменение  7 

Предложение за регламент 

Съображение 10 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(10) Целта на ЕФСИ следва да бъде да 

съдейства за разрешаването на 

затруднения във финансирането и 

прилагането на продуктивни 

инвестиции в Съюза и да се гарантира 

по-голям достъп до финансиране. 

Очаква се, че увеличаването на 

достъпа до финансиране ще бъде от 

особена полза за малките и средните 

предприятия. Също така е 

целесъобразно ползите от подобен 

достъп до финансиране да бъдат 

разширени и до дружества със средна 

пазарна капитализация, а именно — 

дружества с до 3000 служители. 

Преодоляването на сегашните 

европейски инвестиционни затруднения 

следва да допринесе за укрепване на 

икономическото, социалното и 

териториалното сближаване на Съюза. 

(10) Целта на ЕФСИ следва да бъде 

двойна: да съдейства за разрешаването 

на затруднения във финансирането и да 

осъществява дългосрочни, 
продуктивни, стратегически и 

преобразуващи инвестиции в Съюза, 

които дават незабавен тласък на 

европейската икономика, и да се 

гарантира по-голям достъп до 

финансиране за дружества с до 3000 

служители, като се обръща 

специално внимание на 

стартиращите предприятия, 

съпътстващите предприятия, 
микропредприятията, малките и 

средните предприятия и кооперациите. 

Преодоляването на сегашните 

европейски инвестиционни затруднения 

следва да допринесе за укрепване на 

конкурентоспособността, 

иновативния потенциал, 
икономическото, социалното и 

териториалното сближаване и 

енергийната и ресурсната 

ефективност на Съюза, чрез преход 

към устойчива и кръгова икономика. 
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Изменение  8 

Предложение за регламент 

Съображение 11 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(11) ЕФСИ следва да подпомага 

стратегически инвестиции с висока 

икономическа добавена стойност, които 

допринасят за постигане на целите на 

политиката на Съюза. 

(11) ЕФСИ следва да подпомага 

стратегически инвестиции с висока 

икономическа, социална и екологична 

добавена стойност, които допринасят за 

постигане на целите на политиката на 

Съюза, и по-специално социалното и 

териториалното сближаване в 

Съюза. Тези инвестиции следва да 

съответстват на целите и 

критериите, посочени в настоящия 

регламент в секторите на 

транспорта, далекосъобщенията и 

енергетиката, за развитие и 

модернизиране на инфраструктурата 

в енергетиката, повишаване на 

конкурентоспособността и 

подобряване на сигурността на 

енергийната система на Съюза, като 

се насърчават междусистемните 

връзки в енергетиката и 

синхронизирането спрямо 

останалата част на ЕС на 

електроенергийните системи, 

увеличава се енергията от 

възобновяеми източници и 

енергийната и ресурсната 

ефективност, и така се допринася за 

устойчивото развитие; като се 

развиват широколентовите и 

цифровите мрежи, както и 

устойчивите транспортни мрежи, и 

като се развива потенциалното 

взаимодействие между тези сектори; 

и такива, които засилват 

европейската научна и технологична 

база, подкрепят сътрудничеството 

между академичните среди и 

промишлеността, повишават 

използването и навлизането на пазара 

на резултатите от научните 
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изследвания, улесняват 

патентоването и трансфера на 

технологии и увеличават ползите за 

обществото, както и по-доброто 

използване на икономическия и 

промишления потенциал на 

политиките за иновации, научни 

изследвания и технологично развитие, 

в това число 

научноизследователската 

инфраструктура, пилотните и 

демонстрационните съоръжения. 

ЕФСИ следва да подобри достъпа до 

финансиране и 

конкурентоспособността на 

предприятията и други субекти, със 

специален акцент върху МСП. ЕФСИ 

следва да допринася за 

преобразуването в устойчива, кръгова 

и основаваща се на ефективно 

използване на ресурсите икономика, 

като насърчава иновациите, 

уменията и създаването на устойчиви 

местни работни места. 

 

Изменение  9 

Предложение за регламент 

Съображение 11 a (ново) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (11a) Като се има предвид, че малките 

дружества със средна пазарна 

капитализация, които имат до 499 

служители, и дружествата със 

средна пазарна капитализация, които 

имат до 3000 служители, 

представляват най-иновативния 

сегмент дружества в частния сектор, 

създаващ средно по-голям брой 

патенти, иновационни продукти или 

иновационни процеси, както и по-

висока възвръщаемост на 

инвестициите, като същевременно са 

изправени пред подобни проблеми 
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като МСП по отношение на достъпа 

до финансиране, ЕФСИ следва да 

съобрази някои от финансовите си 

продукти специално с малките 

дружества със средна пазарна 

капитализация и дружествата със 

средна пазарна капитализация.  

Обосновка 

За някои видове проекти — особено научноизследователска и иновационна дейност, 

липсата на достъп до рисково финансиране представлява проблем, пред който се 

изправят всички видове предприятия, независимо от техния размер. Икономическите 

последици са най-големи обаче, когато т.нар. „дружества със средна пазарна 

капитализация“ нямат достъп до финансиране, тъй като в мониторинговите доклади 

на ЕС за научноизследователската и развойна дейност те редовно са посочвани като 

най-иновативния сегмент сред дружествата. В портфейла на ЕФСИ следва да се 

обръща особено внимание на техните нужди от финансиране. 
 

Изменение  10 

Предложение за регламент 

Съображение 11 б (ново) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (11б) Подкрепените в рамките на 

ЕФСИ инвестиции следва да 

допринасят за реализацията на 

съществуващите програми и 

политики на Съюза и стратегията на 

Съюза за интелигентен, устойчив и 

приобщаващ растеж, приета като 

част от заключенията на 

Европейския съвет на 17 юни 2010 г. 

За тази цел те следва да допринасят 

за постигане на целите, посочени в 

член 170 от ДФЕС, член 173 от 

ДФЕС, член 179 от ДФЕС и член 194, 

параграф 1 от ДФЕС.  
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Изменение  11 

Предложение за регламент 

Съображение 11 в (ново) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (11в) С цел да се подобри 

координацията на инвестиционните 

политики на Съюза, Регламент 

№ 1303/2013 беше изготвен с обща 

стратегическа рамка (ОСР); този 

интегриран подход следва да бъде 

съответно прилаган по отношение на 

дейностите и проектите, подкрепяни 

от ЕФСИ. 

 

 

Изменение  12 

Предложение за регламент 

Съображение 11 г (ново)
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (11г) Съобщението на Комисията 

относно енергийния съюз 

(COM(2015/0080)) подчертава 

значението на енергийната 

ефективност като отделен енергиен 

източник и заявява ясно, че ЕФСИ 

дава възможност за привличане на 

големи инвестиции в реновирането на 

сгради. Признато е, че инвестициите 

в енергийна ефективност ще 

спомогнат за създаване на до 2 

милиона работни места до 2020 г. и 

евентуално на други 2 милиона 

работни места до 2030 г. С цел да се 

гарантира, че ЕФСИ изпълнява 

своята цел за привличане на частни 

инвестиции, за осигуряване на 

работни места, насърчаване на 

устойчиви икономически промени и 
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намаляване на макроикономическите 

дисбаланси, е необходимо да се обърне 

специално внимание върху 

енергийната ефективност. Ето защо 

е необходимо да се предостави 

техническа помощ в рамките на 

ЕКЦВИ за създаването на 

специализирани инвестиционни 

платформи за групи от проекти за 

енергийна ефективност. 

 

Изменение  13 

Предложение за регламент 

Съображение 11 д (ново)
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (11д) Като се отчита 

необходимостта от незабавен тласък 

на европейската икономика, 

Инвестиционният комитет следва да 

поема гаранции единствено относно 

дейностите и проектите, за които 

има споразумение и подписан договор 

в рамките на три години след датата 

на съответната гаранция. Ако няма 

подписан договор за проектите или 

дейностите в рамките на три години 

след датата на съответната 

гаранция, срокът ѝ изтича. По този 

начин ЕФСИ ще се съсредоточи върху 

дейности, които имат незабавно 

въздействие и създават устойчив 

икономически растеж, като 

същевременно осигурява европейска 

добавена стойност. 
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Изменение  14 

Предложение за регламент 

Съображение 11 e (ново)
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (11е) С цел да се гарантира, че ЕФСИ 

изпълнява своята цел, е наложително 

отпускането на сума в размер на поне 

5 000 000 000 EUR от ЕФСИ за 

финансиране от ЕИБ, предоставено 

на ЕИФ, което ще се използва 

специално в полза на малки и средни 

предприятия и малки дружества със 

средна пазарна капитализация. 

 

 

Изменение  15 

Предложение за регламент 

Съображение 11 ж (ново) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (11ж) С цел да се гарантира, че ЕФСИ 

изпълнява своята цел, е наложително 

отпускането на сума в размер на поне 

5 000 000 000 EUR от ЕФСИ за 

финансиране от ЕИБ, предоставено 

на ЕИФ, което ще се използва 

специално в полза на малки и средни 

предприятия, малки дружества със 

средна пазарна капитализация, 

иновативни МСП и иновативни 

дружества със средна капитализация. 

Обосновка 

Не необходимо ЕФСИ да открива отново колелото. През последните няколко години 

по програмата „Хоризонт 2020“ и по Програмата за конкурентоспособност на 

предприятията и за малките и средните предприятия бяха въведени редица 

иновативни финансови инструменти в полза на МСП и малките дружества със средна 

пазарна капитализация, които сега се прилагат от ЕИФ. При тях се наблюдава 
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мултиплициращ ефект между 1:18 и 1:28 и те са изправени пред допустимо търсене 

на финансиране, което надхвърля двойно техния капацитет за предоставяне на 

финансиране. Поради това част от гаранцията следва да се използва за отпускане на 

допълнителни средства и допълване на успешно действащите инструменти. 
 

 

Изменение  16 

Предложение за регламент 

Съображение 11 з (ново) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (11з) В съобщението на Комисията 

относно европейската стратегия за 

енергийна сигурност (COM(2014/0330) 

се подчертава, че за да се подобри 

енергийната сигурност, държавите 

членки следва да завършат 

транспонирането на 

законодателството за вътрешния 

енергиен пазар, по-специално 

правилата за обособяване, 

включително и разпоредбата, че 

операторите на преносни системи, 

контролирани от субекти извън ЕС, 

изпълняват същите задължения, 

както и контролираните от субекти 

от ЕС; все пак неотдавнашният 

опит с някои оператори извън ЕС, 

които се стремят да избегнат 

спазването на законодателството на 

ЕС на територията на ЕС, налага по-

строго прилагане и засилване на 

приложимите правила на равнище ЕС 

и на равнище държави членки: този 

процес може да бъде улеснен, като се 

предвиди, че само онези газови 

проекти, които се осъществяват в 

секторите на газовата 

инфраструктура в държавите членки, 

в които е приложено реалното 

обособяване на собствеността, са 

допустими за гаранцията от ЕС. 
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Обосновка 

За да се подобри енергийната сигурност, от основно значение е да се приложи 

Третият пакет за либерализиране в областта на енергетиката, особено по 

отношение на пазара на газ, както и да се гарантира, че дейностите по 

производството и доставките на газ са обособени, а действащите монополни мрежи 

са разделени. С оглед на скорошният опит с определени оператори от държави извън 

ЕС, които се опитват да избегнат спазването на законодателството на ЕС на 

територията на Съюза, се налага по-строго прилагане и евентуално засилване на 

приложимите разпоредби на равнището на ЕС и на равнището на държавите членки. 

Този процес може да бъде улеснен, като се предвиди, че само онези газови проекти, 

които се осъществяват в секторите на газовата инфраструктура в държавите 

членки, в които е приложено реалното обособяване на собствеността, са допустими 

за гаранцията от ЕС. 
 

 

 

Изменение  17 

Предложение за регламент 

Съображение 12 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(12) Голям брой малки и средни 

предприятия в Съюза, както и 

дружествата със средна пазарна 

капитализация, се нуждаят от помощ за 

привличане на финансиране от пазара, 

особено що се отнася до инвестиции, 

които носят по-голяма степен на риск. 

ЕФСИ следва да помогне на тези 

предприятия да преодолеят недостига на 

капитал, като позволи на ЕИБ и на 

Европейския инвестиционен фонд 

(„ЕИФ“) да предоставят преки и 

косвени капиталови инжекции, както и 

като подсигури гаранции за 

висококачествена секюритизация на 

кредити и други продукти, които са 

предоставени за целите на ЕФСИ. 

(12) Голям брой малки и средни 

предприятия навсякъде в Съюза, както 

и малки дружества със средна пазарна 

капитализация, включително 

стартиращи предприятия и 

съпътстващи предприятия, се 

нуждаят от помощ за привличане на 

финансиране от пазара, особено що се 

отнася до инвестиции, които носят по-

голяма степен на риск. ЕФСИ следва да 

помогне на тези предприятия да 

преодолеят недостига на капитал и 

случаите на неефективност на 

пазара, като позволи на ЕИБ и на ЕИФ, 

когато това е целесъобразно, да 

предоставят преки и косвени 

капиталови инжекции, както и като 

подсигури гаранции за 

висококачествена секюритизация на 

кредити и други продукти, които са 



 

PE549.399v02-00 20/78 AD\1059309BG.doc 

BG 

предоставени за целите на ЕФСИ.  

 

Изменение  18 

Предложение за регламент 

Съображение 13

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(13) ЕФСИ следва да бъде учреден в 

рамките на ЕИБ, за да се възползва от 

нейния опит и доказани резултати, както 

и за да може положителният ефект от 

неговите операции да бъде усетен 

възможно най-бързо. Работата на 

ЕФСИ по предоставянето на 

финансиране за малки и средни 

предприятия и за малки дружества със 

средна пазарна капитализация следва да 

се извършва чрез Европейския 

инвестиционен фонд („ЕИФ“), за да 

бъде използван неговият опит в тези 

дейности. 

(13) ЕФСИ следва да бъде учреден в 

рамките на ЕИБ, за да се възползва от 

нейния опит и доказани резултати, както 

и за да може положителният ефект от 

неговите операции да бъде усетен 

възможно най-бързо. Предоставянето на 

финансиране от ЕФСИ за малки и 

средни предприятия и за малки 

дружества със средна пазарна 

капитализация, стартиращи 

предприятия и съпътстващи 

предприятия следва да се извършва 

чрез ЕИФ, за да бъде използван 

неговият опит в тези дейности.  

Изменение  19 

Предложение за регламент 

Съображение 14

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(14) ЕФСИ следва да бъде насочен към 

проекти, които носят висока социална и 

икономическа стойност. По-специално, 

ЕФСИ следва да бъде насочен към 

проекти, които насърчават създаването 

на работни места, генерират 

дългосрочен растеж и повишават 

конкурентоспособността. ЕФСИ следва 

да оказва подкрепа за широка гама 

финансови продукти, включително 

капиталови инструменти, дългови 

инструменти или гаранции, за да може 

да отговори по възможно най-добрия 

начин на нуждите на конкретния 

проект. Този широк диапазон от 

продукти следва да позволи на ЕФСИ да 

(14) ЕФСИ следва да бъде насочен към 

проекти, които носят висока социална, 

екологична и икономическа добавена 

стойност. ЕФСИ следва да подкрепя 

проекти, които отговарят на 

критериите и целите, посочени в 

настоящия регламент, които 
насърчават създаването на устойчиви 

висококачествени работни места, 

генерират дългосрочен устойчив 

растеж и повишават 

конкурентоспособността и които 

спомагат за постигането на целите 

на ЕС в областите на 

научноизследователската и развойна 

дейност, иновациите, климата и 
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се адаптира към нуждите на пазара, като 

в същото време се насърчават частните 

инвестиции в проекти. ЕФСИ следва да 

не бъдат заместител на частното 

пазарно финансиране, а да бъде негов 

„катализатор“ чрез преодоляване на 

несъвършенствата на пазара, за да се 

гарантира най-ефективното и 

стратегическо използване на 

обществените средства. Изискването за 

съответствие с принципите за 

държавната помощ следва да допринесе 

за такава ефективна и стратегическа 

употреба. 

енергетиката, както и цифровите 

технологии. ЕФСИ следва да оказва 

подкрепа за широка гама финансови 

продукти, включително капиталови 

инструменти, квазикапиталови 

инструменти, дългови инструменти 

или гаранции, за да може да отговори по 

възможно най-добрия начин на нуждите 

на конкретния проект. Този широк 

диапазон от продукти следва да позволи 

на ЕФСИ да се адаптира към нуждите на 

пазара, като в същото време се 

насърчават частните инвестиции в 

проекти. ЕФСИ следва да не бъде 

заместител на частното пазарно 

финансиране или на продуктите, 

предоставяни от регионалните и 

националните насърчителни банки, и 

да не ги измества, а да бъде техен 

„катализатор“ чрез преодоляване на 

несъвършенствата на пазара, за да се 

гарантира най-ефективното и 

стратегическо използване на 

обществените средства. Изискването за 

съответствие с принципите за 

държавната помощ следва да допринесе 

за такава ефективна и стратегическа 

употреба. 

   

Изменение  20 

Предложение за регламент 

Съображение 14 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (14a) При подбора на проекти, 

допустими за подкрепа по ЕФСИ, 

специално внимание следва да се 

обръща на енергийната ефективност; 

при вземането на решение относно 

проекти за производство на енергия 

или транспортиране на енергия 

следва да се преценява дали целите по 

отношение на сигурността на 

доставките не могат да бъдат 
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постигнати по по-устойчив и 

ефективен от гледна точка на 

разходите начин чрез намаляване на 

търсенето на енергия, чрез 

повишаване на енергийната 

ефективност или чрез оптимизация 

на потреблението; това би 

гарантирало, че проектите, свързани 

с енергийната ефективност, се 

конкурират при равни условия, 

включително равни условия за анализ 

на разходите и ползите, с проекти, 

които са насочени към увеличаване на 

предлагането на енергия или 

изграждане на нови инфраструктури; 

Обосновка 

В съобщението от 25.2.2015 г. относно енергийния съюз, COM(2015) 80, озаглавено 

„Рамкова стратегия за устойчив енергиен съюз с ориентирана към бъдещето 

политика по въпросите на изменението на климата“, се подчертава, че е „необходимо 

енергийната ефективност основно да се преосмисли и към нея да се подходи като към 

вид източник на енергия, като се отчете стойността на спестената енергия. Като 

част от прегледа на организацията на пазара, Комисията ще гарантира, че 

енергийната ефективност и оптимизацията на потреблението ще могат да се 

конкурират при равни условия с генериращите мощности.“ 

 

Изменение  21 

Предложение за регламент 

Съображение 15

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(15) ЕФСИ следва да бъде насочен към 

по-рисковани проекти с по-висока 

възвращаемост, отколкото 

съществуващите инструменти на Съюза 

и ЕИБ, за да се гарантира допълващият 

характер спрямо съществуващите 

операции. ЕФСИ следва да финансира 

проекти в целия Съюз, включително в 

най-засегнатите от финансовата криза 

държави. ЕФСИ следва да се използва 

само когато липсва финансиране от 

други източници при разумни условия. 

(15) ЕФСИ следва да бъде насочен към 

по-рисковани проекти с по-висока 

възвращаемост, отколкото 

съществуващите инструменти на Съюза 

и ЕИБ, за да се гарантира допълващият 

характер и взаимното допълване 

спрямо съществуващите операции. За 

проекти в областта на 

научноизследователската и 

развойната дейност и за новаторски 

проекти следва да бъде приеман дори 

по-висок профил на риска. ЕФСИ 

следва да финансира проекти в целия 
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Съюз, като избягва географската 

концентрация и улеснява 

инвестициите в региони, в които 

капиталовите пазари са по-малко 

развити, включително в най-

засегнатите от финансовата криза 

държави и местата, където 

инвестициите като процент от БВП 

са намалели съществено. ЕФСИ следва 

да се използва само когато липсва 

финансиране от други източници при 

разумни условия. 

Изменение  22 

Предложение за регламент 

Съображение 15 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (15a) Основаните на пазара стимули и 

допълняемостта, предоставяни от 

ЕФСИ, следва да гарантират, че 

ЕФСИ е насочен към социално и 

икономически жизнеспособни 

проекти, без предварително 

разпределение по региони, в частност 

за справяне с големи потребности от 

инвестиции или с неефективност на 

пазара. За държавите членки, в които 

финансовите пазари са по-слабо 

развити, следва да бъде предоставяна 

подходяща техническа помощ, за да 

се гарантира, че общите цели на 

настоящия регламент могат да 

бъдат постигнати. В същото време 

ЕФСИ следва да има възможност да 

подкрепя екологосъобразни проекти и 

да носи ползи за индустриите и 

технологиите с голям потенциал за 

растеж. 
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Изменение  23 

Предложение за регламент 

Съображение 16 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(16) ЕФСИ следва да бъде насочен към 

инвестиции, които се очаква да бъдат 

жизнеспособни от икономическа и 

техническа гледна точка, които може 

да крият известен риск, като 

същевременно обаче остават 

съобразени със специфичните 

изисквания за финансиране чрез 

ЕФСИ. 

(16) ЕФСИ следва да бъде насочен към 

инвестиции, които се очаква да бъдат 

жизнеспособни от икономическа и 

техническа гледна и които се очаква да 

бъдат подходящи за банково 

финансиране при условия, предлагани 

от продуктовия портфейл на ЕФСИ, 

но които са изправени пред бариери за 

навлизане на пазара. Освен това 

средният размер на риска за проекти 

по ЕФСИ следва да бъде по-висок, 

отколкото за който и да било друг 

наличен инвестиционен портфейл в 

ЕС, и ЕФСИ следва да е насочен към 

иновации, които са близки до пазарна 

реализация, когато е необходима 

допълнителна подкрепа за 

преодоляване на „долината на 

смъртта“. 

Изменение  24 

Предложение за регламент 

Съображение 16 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (16a) ЕФСИ следва да разполага с 

подходяща структура за управление, 

чиято функция следва да бъде 

съобразена с единствената цел да се 

гарантира подходящо използване на 

гаранцията от ЕС. Структурата за 

управление следва да се състои от 

Управителен съвет, изпълнителен 

директор и Инвестиционен комитет. 

Тя не следва да засяга или да се 

намесва в процеса на вземане на 

решения на ЕИБ, нито да бъде 

заместител на управителните органи 

на ЕИБ. Управителният съвет следва 
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да определя инвестиционните насоки, 

съгласно които Инвестиционният 

комитет следва да взема решения за 

използването на гаранцията от ЕС. 

Тези насоки следва да допълват, а не 

да противоречат на посочените в 

настоящия регламент насоки за 

използването на гаранцията от ЕС. 

На Комисията се предоставят 

правомощия да приема делегирани 

актове относно инвестиционните 

насоки. Изпълнителният директор 

следва да отговаря за ежедневното 

управление на ЕФСИ и да извършва 

подготвителната работа за 

заседанията на Инвестиционния 

комитет. 

Изменение  25 

Предложение за регламент 

Съображение 17 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(17) Решенията относно използването на 

финансова подкрепа по ЕФСИ за 

инфраструктурни и големи проекти със 

средна пазарна капитализация следва да 

бъдат взимани от Инвестиционен 

комитет. Инвестиционният комитет 

следва да бъде съставен от независими 

експерти, които имат познания и опит в 

областта на инвестиционните проекти. 

Инвестиционният комитет следва да 

бъде отговорен пред Управителния 

съвет на ЕФСИ, който от своя страна 

следва да упражнява надзор върху 

изпълнението на целите на ЕФСИ. С 

оглед на ефективното използване на 

опита на ЕИФ, ЕФСИ следва да 

подпомага финансирането на ЕИФ, за да 

се даде възможност на ЕИФ да подкрепя 

индивидуални проекти в областта на 

малките и средните предприятия и 

малките дружества със средна пазарна 

капитализация. 

(17) Решенията относно използването на 

финансова подкрепа по ЕФСИ за 

инфраструктурни и големи проекти със 

средна пазарна капитализация следва да 

бъдат взимани от Инвестиционен 

комитет. Инвестиционният комитет 

следва да бъде съставен от независими 

експерти, които имат познания и опит в 

областта на структурирането и 

финансирането на проекти и на 
инвестиционните проекти в секторите, 

уточнени в настоящия регламент, 

както и на географските пазари в 

Съюза. Инвестиционният комитет 

следва да бъде отговорен пред 

Управителния съвет на ЕФСИ, който от 

своя страна следва да упражнява надзор 

върху изпълнението на целите на 

ЕФСИ. С оглед на ефективното 

използване на опита на ЕИФ, ЕФСИ 

следва да подпомага финансирането на 

ЕИФ, за да се даде възможност на ЕИФ 

да подкрепя индивидуални проекти в 
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областта на малките и средните 

предприятия и малките дружества със 

средна пазарна капитализация. 

Решенията, вземани от 

Инвестиционния комитет, следва да 

бъдат свободни от всяка 

неправомерна намеса, така че да се 

гарантира пълната им независимост, 

която е от ключово значение за 

поддържане на доверието на 

инвеститорите. 

 

 

 

Изменение  26 

Предложение за регламент 

Съображение 17 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (17a) За целите на прозрачността, 

отчетността и независимостта на 

Управителния съвет и на 

Инвестиционния комитет следва да 

бъдат приета и прилагана система за 

предотвратяване на конфликт на 

интереси. 

Изменение  27 

Предложение за регламент 

Съображение 17 б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (17б) Инвестиционният комитет 

осигурява това, общата 

инвестиционна стратегия на ЕИФ за 

инвестициите с гаранция от ЕС да 

съответства на целите и 

критериите по настоящия 

регламент. Ежедневното управление, 

подборът на проектите и 

последващите действия следва обаче 

да бъдат от компетентността на 
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ЕИФ. 

 

 

Изменение  28 

Предложение за регламент 

Съображение 17 в (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (17в) За да се гарантира, че целите, 

определени в настоящия регламент, 

се изпълняват и че се постига широк 

географски обхват на проектите в 

Съюза, следва да се предостави 

техническа помощ за държавите 

членки, в които капиталовите пазари 

са по-слабо развити в сравнение с 

други държави членки. 

 

 

Изменение  29 

Предложение за регламент 

Съображение 18 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(18) С цел да се даде възможност ЕФСИ 

да подкрепя инвестициите Съюзът 

следва да предостави гаранция в размер 

на EUR 16 000 000 000. Когато се 

предоставя на база портфейл, 

покритието на гаранцията следва да 

бъде ограничено в зависимост от вида 

инструмент — дългов, капиталов или 

гаранция, под формата на процент от 

обема на портфейла на неизпълнените 

поети задължения. Смята се, че когато 

гаранцията е в комбинация с 

5 000 000 000 евро, предоставяни по 

линия на ЕИБ, подкрепата от ЕФСИ 

следва да генерира 60 800 000 000 евро 

допълнителни инвестиции от страна на 

ЕИБ и ЕИФ. Тези 60 800 000 000 евро, 

произтичащи от подкрепата от ЕФСИ, 

(18) С цел да се даде възможност ЕФСИ 

да подкрепя инвестициите Съюзът 

следва да предостави гаранция в размер 

на EUR 16 000 000 000. Когато се 

предоставя на база портфейл, 

покритието на гаранцията следва да 

бъде ограничено в зависимост от вида 

инструмент — дългов, капиталов или 

гаранция, под формата на процент от 

обема на портфейла на неизпълнените 

поети задължения. Смята се, че когато 

гаранцията е в комбинация с 

5 000 000 000 евро, предоставяни по 

линия на ЕИБ, подкрепата от ЕФСИ 

следва да генерира 60 800 000 000 евро 

допълнителни инвестиции от страна на 

ЕИБ и ЕИФ. Тези 60 800 000 000 евро, 

произтичащи от подкрепата от ЕФСИ, 
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се очаква да генерират инвестиции в 

Съюза за общо 315 000 000 000 евро в 

периода от 2015 г. до 2017 г. 

Гаранциите, свързани с проекти, които 

са завършени без активиране на 

гаранцията, могат да бъдат използвани 

за подкрепа на нови операции. 

се очаква да генерират инвестиции в 

Съюза за общо поне 315 000 000 000 

евро за период от три години, 

считано от влизането в сила на 

настоящия регламент. Гаранциите, 

свързани с проекти, които са завършени 

без активиране на гаранцията, могат да 

бъдат използвани за подкрепа на нови 

операции в рамките на срока на 

наличност на гаранцията. 

Обосновка 

С оглед на необходимостта от незабавен тласък на инвестиционния климат на 

Европа, подписването на договори в рамките на ЕФСИ не следва да се забавя. Разбира 

се, за подкрепа следва да се избират единствено действително допустими проекти. 

 

Изменение  30 

Предложение за регламент 

Съображение 18 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (18a) На 13 януари 2015 г. 

Европейската комисия представи 

съобщение относно това как ще се 

прилагат съществуващите правила 

на Пакта за стабилност и растеж. 

Националното съфинансиране на 

дейностите, подпомагани от ЕФСИ, 

включително в преходния период, е 

допустимо в границите на 

гъвкавостта в съществуващите 

правила на Пакта за стабилност и 

растеж, предвидени в съобщението 

на Комисията от 13 януари 2015 г., в 

съответствие с условията и 

ограниченията, включени в него.  
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Изменение  31 

Предложение за регламент 

Съображение 18 б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (18б) С цел да се гарантира, че ЕФСИ 

изпълнява своето двойно 

предназначение, е наложително 

отпускането на сума в размер на 5 000 

000 000 EUR от ЕФСИ за 

финансиране от ЕИБ, предоставено 

на ЕИФ, което да се използва 

специално в полза на малки и средни 

предприятия, малки дружества със 

средна пазарна капитализация, 

иновативни МСП и иновативни 

дружества със средна пазарна 

капитализация. 

Обосновка 

За да може ЕФСИ да изпълнява своята двойна цел, е важно да се изясни, че част от 

гаранцията трябва да бъде запазена за достъп до финансиране на риска в полза на 

МСП и малки дружества със средна пазарна капитализация. Свързано с измененията 

на член 1, член 5, параграф 2, буква д) и член 7. 

 

 

Изменение  32 

Предложение за регламент 

Съображение 18 в (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (18в) С цел да се гарантира, че ЕФСИ 

изпълнява своята цел, е наложително 

отпускането на сума в размер на 5 000 

000 000 EUR от ЕФСИ за 

финансиране от ЕИБ, предоставено 

на ЕИФ, което да се използва 

специално в полза на малки и средни 

предприятия, малки дружества със 

средна пазарна капитализация и 

иновативни МСП; 
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Изменение  33 

Предложение за регламент 

Съображение 19 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(19) С цел да се даде възможност за 

допълнително увеличение на 

средствата, в ЕФСИ следва да могат 

да участват и трети страни, 

включително държавите членки, 

национални насърчителни банки или 

държавни агенции, притежавани или 

контролирани от държавите членки, 

субекти от частния сектор и субекти 

извън Съюза — при съгласие на 

участващите финансиращи субекти. 

Трети страни могат да финансират 

пряко ЕФСИ и да участват в 

неговата управленска структура. 

(19) За да бъде постигната целта за 

315 000 000 000 EUR във възможно 

най-кратък срок, националните 
насърчителни банки или институции и 

инвестиционните платформи и 

фондове, с подкрепата на гаранцията 

от ЕФСИ, следва да играят 

значителна роля в набелязването на 

жизнеспособни проекти, в 

разработването и когато е 

целесъобразно, групирането на 

проекти, както и в привличането на 

потенциални инвеститори. Във 

връзка с това би следвало да е 

възможно създаването на 

многостранни платформи за 

насърчаване на трансгранични 

проекти или група проекти, 

обхващащи няколко държави членки в 

регионална перспектива. 

 

Изменение  34 

Предложение за регламент 

Съображение 20 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(20) На равнище проект третите страни 

могат да съфинансират с ЕФСИ за всеки 

проект поотделно или в специализирани 

инвестиционни платформи, които са 

насочени към конкретни райони или 

отрасли. 

(20) На равнище проект третите страни 

могат да съфинансират с ЕФСИ за всеки 

проект поотделно или в специализирани 

инвестиционни платформи, които са 

насочени към конкретни райони или 

отрасли. Специално внимание следва 

да се обръща на инвестиционни 

платформи, които са насочени към 

преобразуващи сектори с висока 

икономическа и обществена добавена 
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стойност и инвестиционни 

платформи, които групират малки 

устойчиви и иновативни проекти, по-

специално проекти, развивани от 

региони, градове и МСП, например 

проекти за енергийна ефективност, 

като саниране на сградния фонд, 

проекти за интелигентни мрежи и 

нови услуги за гражданите на базата 

на иновационни цифрови 

инструменти. 

 

Изменение  35 

Предложение за регламент 

Съображение 21 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(21) Ако са изпълнени съответните 

критерии за допустимост, държавите 

членки могат да използват европейските 

структурни и инвестиционни фондове, 

за да участват във финансирането на 

проекти, отговарящи на условията за 

финансиране, които са подкрепени с 

гаранцията от ЕС. Гъвкавостта на този 

подход следва да максимизира 

потенциала за привличане на 

инвеститори в инвестиционните 

области, към които е насочен ЕФСИ.  

(21) ЕФСИ следва да се добави към 

текущите регионални, национални и 

европейски програми, както и към 

традиционните дейности на ЕИБ, и 

да ги допълва. Ако са изпълнени 

съответните критерии за допустимост, 

трети страни могат да предоставят 

съфинансиране съвместно с ЕФСИ за 

всеки проект поотделно или в 

инвестиционни платформи, свързани 

с географски или тематични сектори, 

и държавите членки могат да използват 

всякакъв вид финансиране от Съюза, 

включително европейските структурни 

и инвестиционни фондове, за да 

участват във финансирането на проекти, 

отговарящи на условията за 

финансиране, които са подкрепени с 

гаранцията от ЕС. Гъвкавостта на този 

подход следва да максимизира 

потенциала за привличане на 

инвеститори в инвестиционните 

области, към които е насочен ЕФСИ, и 

да включва социалните партньори и 

публичните органи. 
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Изменение  36 

Предложение за регламент 

Съображение 22 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(22) В съответствие с Договора за 

функционирането на ЕС подпомаганите 

от ЕФСИ инфраструктура и проектни 

инвестиции следва да бъдат съобразени 

с правилата за държавните помощи. В 

тази връзка Комисията обяви, че ще 

разработи основни принципи за оценка 

на държавната помощ, с които 

проектите трябва да бъдат съобразени, 

за да бъдат допустими за подкрепа по 

ЕФСИ. Комисията обяви, че ако 

съответният проект отговаря на тези 

критерии и е подпомаган от ЕФСИ, 

всякаква допълнителна национална 

подкрепа ще бъде оценявана съобразно 

опростена и ускорена оценка на 

държавната помощ, при която 

единственият допълнителен въпрос, 

който Комисията проверява, е 

пропорционалността на публичното 

подпомагане (за липса на 

свръхкомпенсация). Комисията обяви 

също така, че ще предостави 

допълнителни насоки за основните 

принципи, за да се гарантира ефективно 

използване на публичните средства. 

(22) В съответствие с Договора за 

функционирането на ЕС подпомаганите 

от ЕФСИ инфраструктура и проектни 

инвестиции следва да бъдат съобразени 

с правилата за държавните помощи. В 

тази връзка Комисията обяви, че ще 

разработи основни принципи за оценка 

на държавната помощ, с които 

проектите трябва да бъдат съобразени, 

за да бъдат допустими за подкрепа по 

ЕФСИ. Комисията обяви, че ако 

съответният проект отговаря на тези 

критерии и е подпомаган от ЕФСИ, 

всякаква допълнителна национална 

подкрепа ще бъде оценявана съобразно 

опростена и ускорена оценка на 

държавната помощ, при която 

единственият допълнителен въпрос, 

който Комисията проверява, е 

пропорционалността на публичното 

подпомагане (за липса на 

свръхкомпенсация). За да се гарантира 

ефективно използване на публичните 

средства, Комисията следва да 

предостави допълнителни насоки с 

цел да гарантира пълно 

съответствие със специфичните за 

отделните сектори правила за 

държавната помощ. Изискването за 

съответствие с принципите за 

държавната помощ следва да 

допринесе за ефективното използване 

на ресурсите на ЕФСИ. 

 

 

Изменение  37 

Предложение за регламент 

Съображение 25 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(25) ЕИБ следва да извършва редовна 

оценка на подкрепяните от ЕФСИ 

дейности, за да бъде анализирана 

тяхната адекватност, изпълнение и 

въздействие, както и аспектите, които 

биха могли да подобрят работата в 

бъдеще. Подобни оценки следва да 

бъдат от полза за отчетността и анализа 

на устойчивостта. 

(25) ЕИБ и Комисията следва да 

извършват редовна оценка на 

подкрепяните от ЕФСИ дейности, за да 

бъде анализирана тяхната адекватност, 

изпълнение, въздействие и тяхната 

координация и съответствие с други 

политики и инструменти на Съюза, 

както и аспектите, които биха могли да 

подобрят работата в бъдеще. Подобни 

оценки следва да бъдат от полза за 

отчетността и анализа на устойчивостта. 

Обосновка 

Като се има предвид необходимостта да се гарантира прозрачност и адекватно 

равнище на контрол от страна на законодателя, оценката и последващото 

докладване са от ключово значение, за да се гарантира безпроблемно прилагане на 

ЕФСИ. 

 
 

Изменение  38 

Предложение за регламент 

Съображение 26 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(26) Наред с операциите по 

финансиране, които ще бъдат 

осъществени посредством ЕФСИ, ще 

бъде създаден Европейски 

консултантски център по въпросите на 

инвестициитe (ЕКЦВИ). ЕКЦВИ следва 

да предоставя засилена подкрепа за 

разработване и подготовка на проекти в 

целия Съюз, въз основа на опита на 

Комисията, ЕИБ, националните 

насърчителни банки и управляващите 

органи на европейските структурни и 

инвестиционни фондове. Той следва да 

представлява единно входящо звено за 

въпроси, свързани с техническата 

помощ за инвестиции в рамките на 

Съюза. 

(26) Наред с операциите по 

финансиране, които ще бъдат 

осъществени посредством ЕФСИ, ще 

бъде създаден Европейски 

консултантски център по въпросите на 

инвестициитe (ЕКЦВИ). ЕКЦВИ следва 

да предоставя засилена подкрепа за 

разработване, подготовка и групиране 

на проекти в целия Съюз, въз основа на 

опита на Комисията, ЕИБ, националните 

насърчителни банки и управляващите 

органи на европейските структурни и 

инвестиционни фондове, както и на 

най-добрите практики от проекти 

като ELENA (Европейско 

подпомагане в областта на 

енергетиката на местно равнище), 
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InnovFin (Финансиране от ЕС за 

новатори) и EEЕF (Европейски фонд 

за енергийна ефективност). Той 

следва да представлява единно входящо 

звено за въпроси, свързани с 

техническата помощ за инвестиции в 

рамките на Съюза, което предоставя 

техническа помощ на 

децентрализирана основа, когато 

това е възможно. Създаването на 

ЕКЦВИ като единно входящо звено и 

предоставяните от него нови услуги 

по никакъв начин не променят целта 

на действащите програми за 

техническа помощ и не влияят на 

качеството или на капацитета им 

при изпълнение на специалните им 

задачи. 

 

Изменение  39 

Предложение за регламент 

Съображение 26 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (26а) По-специално ЕКЦВИ стъпва на 

добрите практики на действащи 

програми, като ELENA , EEIF, 

JEREMIE (Съвместни европейски 

ресурси за микро-, малки и средни 

предприятия), JASPERS (Съвместна 

помощ за подкрепа на проекти в 

европейските региони), JESSICA 

(Съвместна европейска подкрепа за 

устойчиви инвестиции в градските 

зони) и JASMINE (Съвместни 

действия в подкрепа на 

институциите за микрофинансиране 

в Европа); при целесъобразност 

ЕКЦВИ пренасочва организаторите 

на проекти към тези субекти и 

насочва предоставянето на 

техническа помощ чрез тях. 
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Изменение  40 

Предложение за регламент 

Съображение 27 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(27) Следва да бъде създаден и 

гаранционен фонд, който да покрива 

рисковете, свързани с гаранцията от ЕС 

за ЕИБ. Гаранционният фонд следва да 

бъде създаден с постепенни плащания 

от бюджета на Съюза. Гаранционният 

фонд следва впоследствие да получи 

също така приходи и възстановени суми 

от подкрепяни от ЕФСИ проекти, както 

и суми, възстановени от длъжници в 

неизпълнение, когато гаранционният 

фонд вече е изплатил гаранцията на 

ЕИБ. 

(27) Следва да бъде създаден и 

гаранционен фонд, който да покрива 

рисковете, свързани с гаранцията от ЕС 

за ЕИБ. Гаранционният фонд следва да 

бъде създаден с постепенни плащания 

от бюджета на Съюза. Гаранционният 

фонд следва впоследствие да получи 

също така приходи и възстановени суми 

от подкрепяни от ЕФСИ проекти, както 

и суми, възстановени от длъжници в 

неизпълнение, когато гаранционният 

фонд вече е изплатил гаранцията на 

ЕИБ. Всяко произтичащо от 

операциите на ЕФСИ 

възнаграждение, което надхвърля 

целевия размер/потребностите на 

гаранционния фонд, се прехвърля по 

съответните редове от бюджета на 

ЕС, които са били намалени с оглед на 

създаването на гаранционния фонд на 

ЕФСИ. 

Обосновка 

Обратните постъпления в излишък и приходите, които надвишават целевия размер на 

гаранцията от ЕС, следва да бъдат повторно вписани в общия бюджет на Съюза и 

преразпределени за бюджетните редове, от които първоначално са внесени средства 

в гаранционния фонд.  

 

Изменение  41 

Предложение за регламент 

Съображение 29 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(29) С оглед на финансирането 

отчасти на вноската от бюджета на 

Съюза следва да бъдат намалени 

финансовите средства в рамките на 

(29) Вноската от бюджета на Съюза към 

гаранционния фонд на ЕС ще бъде 

поетапно разрешавана от 

Европейския парламент и от Съвета 
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„Хоризонт 2020“ — рамкова програма 

за научни изследвания и иновации 

(2014-2020 г.)“ съгласно Регламент 

(ЕС) № 1291/2013 на Европейския 

парламент и на Съвета, както и на 
Механизма за свързване на Европа 

съгласно Регламент (ЕС) № 1316/2013 
на Европейския парламент и на 

Съвета. Тези програми са за цели, 

които не се припокриват с тези на 

ЕФСИ. С намаляването на двете 

програми с цел финансиране на 
гаранционния фонд обаче се очаква да 

бъдат подсигурени по-големи 

инвестиции в някои от областите, 

попадащи в техните правомощия, 

отколкото това би било възможно 

чрез съществуващите програми. 

ЕФСИ следва да бъде в състояние да 

подкрепи гаранцията от ЕС за 

постигане на по-голямо финансово 

въздействие във въпросните области 

на научни изследвания, развитие и 

иновации, както и транспорт, 

телекомуникации и енергийна 

инфраструктура, в сравнение със 

ситуацията, при която средствата 

се изразходват под формата на 

безвъзмездни средства в рамките на 

планираните програми „Хоризонт 

2020“ и Механизъм за свързване на 

Европа. Ето защо е целесъобразно 

част от предвижданите 

понастоящем финансови средства за 

тези програми да бъдат пренасочени в 

полза на ЕФСИ. 

в рамките на годишните бюджетни 

процедури до 2020 г. За тази цел 

бюджетният орган  следва да 

използва, по целесъобразност, всички 

налични механизми за гъвкавост и 

други съответни разпоредби съгласно 

Регламента за МФР за периода 2014 – 

2020 г., за гарантиране на  

максимална линейност и осигуряване 

на функционирането и 

жизнеспособността на 

финансирането в съответствие с 

предвидения за това бюджет в МФР 

на многогодишните поети 

задължения, характерни за някои 

текущи програми на ЕС, като 

„Хоризонт 2020“ и Механизма за 

свързване на Европа. Финансирането 

на гаранционния фонд следва да се 

преразгледа в рамките на междинния 

преглед на многогодишната 

финансова рамка, който трябва да 

започне най-късно до края на 2016 г., 

както е предвидено в член 2 от 

Регламент (EC) № 1311/2013 на 

Съвета от 2 декември 2013 г. за 

определяне на многогодишната 

финансова рамка за годините 2014—

2020. Предвид силно нарастващата  

нужда от стимулиране на 

икономическия растеж и създаването 

на работни места в Европа 

посредством дейностите на 

политиките и програмите за 

изразходване на средства на 

равнището на Съюза, прегледът 

следва да  увеличи наличните 

маржове и бюджетните кредити за 

поети задължения по функция 1a. 

__________________  

2 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 
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№ 1982/2006/EO, (OВ L 347, 

20.12.2013 г., стp. 104). 

3 Регламент (ЕС) № 1316/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 11 декември 2013 г. за създаване на 

Механизъм за свързване на Европа, за 

изменение на Регламент (ЕС) 

№ 913/2010 и за отмяна на 

регламенти (ЕО) № 680/2007 и (ЕО) 

№ 67/2010 (OB L 348, 20.12.2013 г., 

стр. 129). 

 

 

Изменение  42 

Предложение за регламент 

Съображение 32 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (32а) Държавите членки следва да 

могат да участват в създаването на 

европейския регистър на инвестиции, 

в т.ч. чрез предоставянето на 

информация на Комисията и на ЕИБ 

относно инвестиционните проекти 

на тяхна територия. Преди 

пускането на регистъра Комисията и 

ЕИБ следва да проведат подходящи 

консултации с държавите членки, с 

експерти и със заинтересованите 

страни относно принципите и 

насоките за проектите, които да 

бъдат включени в регистъра, и 

относно образеца за оповестяване на 

информацията относно отделните 

проекти. 

Изменение  43 

Предложение за регламент 

Съображение 34 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(34) За да се осигури отчетност пред 

европейските граждани, ЕИБ следва 

(34) За да се осигури отчетност пред 

европейските граждани, от момента 
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редовно да докладва на Европейския 

парламент и на Съвета за напредъка и 

въздействието на ЕФСИ. 

на влизане в сила на настоящия 

регламент Комисията следва да 

представя на Европейския парламент и 

на Съвета годишен доклад, съдържащ 

оценка на начина на използване на 

гаранцията от ЕС и оценка на 

изпълнението на общите цели и 

критерии, залегнали в настоящия 

регламент, включително 

мобилизирането на частен капитал, 

допълняемостта и икономическата и 

обществената добавена стойност. 

При необходимост докладът следва да 

бъде придружен от предложение до 

Европейския парламент и до Съвета 
за изменение на настоящия 

регламент. На всяко полугодие ЕИБ в 

сътрудничество с ЕИФ следва да 

докладват на Европейската комисия, 

на Европейския парламент и на 

Съвета относно операциите по 

финансиране и инвестиране от ЕИБ и 

ЕИФ, включително относно това, 

кои проекти са били финансирани, 

кои финансови инструменти са били 

използвани и какъв е етапът на 

изпълнение на финансираните 

проекти, както и понесените загуби в 

рамките на ЕФСИ. В случай на 

неуспешни проекти докладът включва 

задълбочен анализ на положението, 

като се изтъкват евентуалните 

последици за гаранционния фонд.  

 

Изменение  44 

Предложение за регламент 

Съображение 36 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(36) Тъй като целите на настоящия 

регламент, а именно да се даде тласък 

на инвестициите в ЕС и да се осигури 

по-голям достъп до финансиране за 

дружества с до 3000 служители, не 

могат да бъдат постигнати в достатъчна 

(36) Тъй като целите на настоящия 

регламент, а именно да се даде тласък 

на инвестициите в ЕС и да се осигури 

по-голям достъп до финансиране за 

дружества с до 3000 служители, не 

могат да бъдат постигнати в достатъчна 
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степен от държавите членки поради 

различия в техните фискални 

възможности за действие, но могат — 

поради мащаба и размаха на действие — 

да бъдат по-добре постигнати на 

равнището на Съюза, Съюзът може да 

приеме мерки в съответствие с 

принципа на субсидиарност, уреден в 

член 5 от Договора за Европейския 

съюз. В съответствие с принципа на 

пропорционалност, уреден в същия 

член, настоящият регламент не 

надхвърля необходимото за постигане 

на тези цели, 

степен само от държавите членки, но 

могат — поради мащаба и размаха на 

действие — да бъдат по-добре 

постигнати на равнището на Съюза, 

Съюзът може да приеме мерки в 

съответствие с принципа на 

субсидиарност, залегнал в член 5 от 

Договора за Европейския съюз. В 

съответствие с принципа на 

пропорционалност, уреден в същия 

член, настоящият регламент не 

надхвърля необходимото за постигането 

на тези цели, 

 

 

Изменение  45 

Предложение за регламент 

Съображение 36 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (36а) Комисията и ЕИБ следва да 

сключат споразумение за определяне 

на условията, заложени в настоящия 

регламент, за управлението от тяхна 

страна на ЕФСИ. Това споразумение 

не следва да засяга правомощията на 

законодателя на Съюза, на 

бюджетния орган и на ЕИБ, както са 

определени в Договорите, и поради 

това следва да се придържа към 

елементи, които имат предимно 

технически и административен 

характер и които не са от 

съществено значение, но са 

необходими за ефективното 

изпълнение на ЕФСИ. Това 

споразумение, заедно с 

инвестиционните насоки, следва да се 

приеме от Комисията чрез делегиран 

акт. 

Обосновка 

Споразуменията за ЕФСИ следва да бъдат единствено с административен характер, 
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оставяйки основните елементи от инициативата на законодателя. Споразумението 

следва да прилага тези решения. Споразумението за ЕФСИ следва да бъде прието чрез 

делегиран акт, за да разполага законодателят с подходящ контрол. 

 

Изменение  46 

Предложение за регламент 

Член 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Комисията сключва споразумение с 

Европейската инвестиционна банка 

(ЕИБ) относно създаването на 

Европейски фонд за стратегически 

инвестиции („ЕФСИ“). 

1. С настоящия регламент се създава 

Европейски фонд за стратегически 

инвестиции (ЕФСИ), гаранция от ЕС и 

гаранционен фонд на ЕС. 

 2. За целта в Регламента се 

предвижда Комисията да води 

преговори за изготвяне на 

проектоспоразумение с Европейската 

инвестиционна банка (ЕИБ) относно 

управлението на Европейския фонд за 

стратегически инвестиции (ЕФСИ). 

Това споразумение съдържа 

единствено технически и 

административни елементи и е в 

пълно съответствие с изискванията, 

заложени в настоящия регламент. 

 3. Комисията е оправомощена да бъде 

страна по споразумението за ЕФСИ 

от името на Съюза, както и да 

приема на по-късен етап изменения 

към него, посредством делегиран акт 

в съответствие с член 17, при условие 

че споразумението за ЕФСИ отговаря 

на изискванията на настоящия 

регламент. 

Целта на ЕФСИ е да подкрепя 

инвестициите в Съюза и да подсигурява 

по-добър достъп до финансиране за 

дружества с до 3000 служители, като 

обръща специално внимание на 

малките и средните предприятия, 
чрез предоставяне на капацитет за 

поемане на риск от страна на ЕИБ 

4. Целта на ЕФСИ е да подкрепя 

инвестициите в Съюза, които водят до 

конкурентен и устойчив растеж за 

преодоляването на недостига на 

инвестиции сред неговите държави 

членки. Чрез предоставяне на 

капацитет за поемане на риск от 

страна на ЕИБ, ЕФСИ: 
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(„споразумение за ЕФСИ“). 

  - подкрепя дългосрочните, 

продуктивните и стратегическите 

инвестиции; 

  - гарантира по-голям достъп до 

финансиране за дружествата с до 

3000 служители, със специален 

акцент върху стартиращите 

предприятия, микропредприятията, 

малките и средните предприятия, и 

тези със средна пазарна 

капитализация.  

2. Всяка от държавите членки има право 

да се присъедини към споразумението 

за ЕФСИ. При съгласие от страна на 

вече участващите финансиращи 

субекти, към споразумението за ЕФСИ 

може да се присъединят и други трети 

страни, включително национални 

насърчителни банки или държавни 

агенции, притежавани или 

контролирани от държавите членки, 

както и субекти от частния сектор. 

5. Всяка от държавите членки има право 

да се присъедини към споразумението 

за ЕФСИ при условията, определени в 

споразумението за ЕФСИ. При 

съгласие от страна на вече участващите 

финансиращи субекти, към 

споразумението за ЕФСИ може да се 

присъединят и други трети страни, 

включително национални насърчителни 

банки или държавни агенции, 

притежавани или контролирани от 

държавите членки, както и субекти от 

частния сектор. 

 6. Съгласно настоящия Регламент, 

Инвестиционният комитет поема 

гаранции единствено относно 

операциите и проектите, за които 

има споразумение и подписан договор 

в рамките на три години след датата 

на съответната гаранция.    Ако няма 

подписан договор за операциите и 

проектите в рамките на три години 

след датата на съответната 

гаранция, срокът ѝ изтича.  

Изменение  47 

Предложение за регламент 

Член 1 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

  Член 1а 
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 Определения 

 За целите на настоящия регламент се 

прилагат следните определения: 

 а) „национални насърчителни банки“ 

или „национални насърчителни 

институции“ означава юридически 

лица, извършващи финансови 

дейности на професионална основа, на 

които държава членка е 

предоставила мандат, независимо 

дали на централно, регионално или 

местно равнище, да извършват 

публични дейности в областта на 

развитието или насърчаването, 

насочени към преодоляване на 

неефективност на пазара или на 

неоптимални инвестиционни 

ситуации; 

 б) „инвестиционни платформи“ 

означава дружества със специална 

инвестиционна цел, управлявани 

сметки, договорно съфинансиране или 

договорености за споделяне на риска, 

или договорености, установени по 

всякакъв друг начин, чрез които 

субекти насочват финансово участие 

за финансиране на редица 

инвестиционни проекти в Съюза; 

 в) „малки и средни предприятия“ или 

„МСП“ означава микро-, малки и 

средни предприятия съгласно 

определението в Препоръка 

2003/361/EО. 

 г) „малки дружества със средна 

пазарна капитализация“ означава 

юридически лица, които имат до 499 

служители съгласно определението в 

Насоките на Комисията С(2014) 34/2; 
1a 

 д) „допълняемост“ означава 

подпомагане от страна на ЕФСИ на 

операции, които допринасят за 

преодоляване на неефективност на 

пазара, недостиг на инвестиции или  

на неоптимални инвестиционни 
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ситуации, и които не биха могли да 

бъдат извършени през този период без 

подпомагането от страна на ЕФСИ, 

или не биха могли да бъдат извършени 

в същата степен, или при разумни 

условия посредством обичайните 

инструменти на ЕИБ, ЕИФ, 

финансовите инструменти на ЕС или 

посредством инструментите, 

предлагани от регионалните 

насърчителни банки, националните 

насърчителни банки и търговските 

банки. Следователно гаранцията от 

ЕС може да се комбинира или може 

да се използва за допълване, 

ускоряване или засилване на 

съществуващите финансови 

инструменти на ЕС. 

 е) „споразумение за ЕФСИ“ означава 

правният инструмент, чрез който 

Комисията и ЕИБ уточняват 

предвидените в настоящия регламент 

условия за управление на ЕФСИ. 

 ж) „споразумение за ЕКЦВИ“ 

означава правният инструмент, чрез 

който Комисията и ЕИБ уточняват 

предвидените в настоящия регламент 

условия за управление на ЕКЦВИ. 

 _____________ 

 Насоки относно държавните помощи 

за насърчаване на инвестициите в 

рисково финансиране 

 

Изменение  48 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – алинея 1 – буква а)  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) разпоредби, уреждащи създаването 

на ЕФСИ като отделен, ясно 

разпознаваем и прозрачен гаранционен 

механизъм, както и учредяването на 

отделна сметка, управлявана от ЕИБ; 

а) договорености за създаването на 

ЕФСИ, а така също и размерът и 

условията на финансовия принос, 

който се отпуска от ЕИБ, 

включително условията за 
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финансиране или гаранциите, които 

се предоставят от ЕИБ посредством 

ЕФСИ на Европейския инвестиционен 

фонд (ЕИФ), които са поне 5 000 000 

000 EUR. 

 

 

Изменение  49 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – алинея 1 – буква в)  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) условията на финансирането, 

предоставяно от ЕИБ чрез ЕФСИ на 

Европейския инвестиционен фонд 

(„ЕИФ“); 

в) договореностите по отношение на 

гаранцията от ЕС, която е 

безусловна, неотменима гаранция при 

първо поискване в полза на ЕИБ, 

включително: 

 i) подробни правила относно 

предоставянето на гаранцията от ЕС 

в съответствие с член 7, 

включително условията за нейното 

покритие, определеното покритие на 

портфейлите от някои видове 

инструменти; 

 ii) изисквания, според които 

възнаграждението за поемане на риск 

се разпределя пропорционално между 

финансиращите субекти в 

зависимост от степента на поетия 

риск; 

 iii) изисквания, според които 

изплащането на възнаграждението за 

Съюза и плащанията по гаранцията 

от ЕС се извършват своевременно и 

само веднъж годишно, след като са 

нетирани възнагражденията и 

загубите от операциите; 

 iv) изисквания относно използването 

на гаранцията на ЕС в съответствие 

с член 5, включително условията за 

плащане, например конкретните 

времеви рамки, лихвите по дължими 

суми и необходимите споразумения за 
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ликвидност; 

 v) разпоредби и процедури за събиране 

на вземанията, които трябва да 

бъдат поверени на ЕИБ в 

съответствие с член 7, параграф 4; 

Обосновка 

Споразуменията за ЕФСИ следва да бъдат от изключително административен 

характер, оставяйки основните елементи от инициативата на законодателя. Затова 

съответните разпоредби следва да бъдат част от регламента, а не от 

споразумението за ЕФСИ. Съобразно с това са въведени подробни разпоредби. 

 
 

Изменение  50 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – алинея 1 – буква г)  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) правилата за управление по 

отношение на ЕФСИ в съответствие с 

член 3 без да се засягат разпоредбите 

на Устава на Европейската 

инвестиционна банка; 

г) условията и реда за одобряване от 

Инвестиционния комитет на 

използването на гаранцията от ЕС за 

отделните проекти в съответствие с 

настоящия регламент, и по-

специално с член 2а; 

Обосновка 

Споразуменията за ЕФСИ следва да бъдат от изключително административен 

характер, оставяйки основните елементи от инициативата на законодателя. Затова 

съответните разпоредби следва да бъдат част от регламента, а не от 

споразумението за ЕФСИ. Съобразно с това са въведени подробни разпоредби. 

 

Изменение  51 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – алинея 1 – буква д)  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) подробни правила относно 

предоставянето на гаранцията от ЕС в 

съответствие с член 7, включително 

нейния таван за покритие на 

д) процедурите за представяне на 

инвестиционни предложения и за 

одобряване на предложения за 

използване на гаранцията от ЕС, 
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портфейлите на някои видове 

инструменти, исканията за 

активиране на гаранцията от ЕС, 

които — с изключение на възможни 

загуби от акции — може да стават 

веднъж годишно след нетиране на 

печалбите и загубите от операциите, 

както и възнаграждението за нея и 

изискването възнаграждението за 

поемане на риск да се разпределя 

пропорционално между 

финансиращите субекти в 

зависимост от степента на поетия 

риск; 

включително: 

 i) процедурата за предаване на 

проектите на Инвестиционния 

комитет; 

 ii) изискването процедурата за 

представяне и одобряване на 

предложения за използване на 

гаранцията от ЕС да не засяга 

правилата на ЕИБ за вземане на 

решения, установени съгласно Устава 

на Европейската инвестиционна 

банка; 

 iii) правила, уточняващи 

допълнително преходните разпоредби 

по член 20, и по-специално начина, по 

който операциите, подписани от 

ЕИБ през периода, посочен в член 20, 

ще бъдат включени в покритието на 

гаранцията от ЕС. 

Обосновка 

Споразуменията за ЕФСИ следва да бъдат единствено от  административен 

характер, оставяйки основните елементи от инициативата на законодателя. Затова 

съответните разпоредби следва да бъдат част от регламента, а не от 

споразумението за ЕФСИ. Съобразно с това са въведени подробни разпоредби. 

 

 

Изменение  52 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – алинея 1 – буква e)  
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

е) разпоредби и процедури за събиране 

на вземанията; 

е) процедурите за представяне на 

инвестиционни предложения и за 

одобряване на предложения за 

използване на гаранцията от ЕС, 

включително: 

 i) процедурата за предаване на 

проектите на Инвестиционния 

комитет; 

 ii) изискването процедурата за 

представяне и одобряване на 

предложения за използване на 

гаранцията от ЕС да не засяга 

правилата на ЕИБ за вземане на 

решения, установени съгласно Устава 

на Европейската инвестиционна 

банка; 

 iii) правила, уточняващи 

допълнително преходните разпоредби 

по член 20, и по-специално начина, по 

който операциите, подписани от 

ЕИБ през периода, посочен в член 20, 

ще бъдат включени в покритието на 

гаранцията от ЕС. 

Обосновка 

Споразуменията за ЕФСИ следва да бъдат единствено от административен 

характер, оставяйки основните елементи от инициативата на законодателя. Затова 

съответните разпоредби следва да бъдат част от регламента, а не от 

споразумението за ЕФСИ. Съобразно с това са въведени подробни разпоредби. 

 

Изменение  53 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – алинея 1 – буква ж) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) изисквания относно използването на 

гаранцията от ЕС, включително в 

рамките на конкретни срокове и 

ключови показатели за изпълнение;  

д) изисквания относно използването на 

гаранцията от ЕС, като съответствие 

с целите и критериите, посочени в 

член 5, параграф 2, както и конкретни 

срокове и ключови показатели за 
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изпълнение, включително създаване на 

работни места и участие на МСП. 

 

Изменение  54 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – алинея 1 – буква й) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

й) реда и условията на покритието на 

гаранцията от ЕС. 

заличава се 

Обосновка 

Подробните разпоредби, обхващащи този аспект, са включени по-горе. 

 

 
 

Изменение  55 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – алинея 1 - буква й а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 йа) всички други условия от 

административно или 

организационно естество, необходими 

за управлението на ЕФСИ. 

 

 

Изменение  56 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

В споразумението за ЕФСИ се 

предвижда наличието на ясно 

разграничение между операциите, 

извършени с подкрепа на ЕФСИ, и 

други операции на ЕИБ. 

В споразумението за ЕФСИ се 

предвижда наличието на ясно 

разграничение между операциите, 

извършени с подкрепа на ЕФСИ, и 

други операции на ЕИБ. При все това 

се прилагат инвестиционните насоки 
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и критерии, приети от ЕИБ на 23 

юли 2013 г. 

 

Изменение  57 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 2 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Споразумението за ЕФСИ предвижда 

създаването на Европейски 

консултантски център по въпросите на 

инвестициите (ЕКЦВИ) в рамките на 

ЕИБ. Целта на ЕКЦВИ е да надгради 

съществуващите консултантски 

услуги на ЕИБ и на Комисията, за да 
предоставя консултантска подкрепа при 

подбора, подготовката и 

разработването на проекти, както и 

да работи като единен център за 

технически консултации за 

финансиране на проекти в рамките 

на Съюза. Това включва подкрепата за 

използването на техническа помощ за 

структуриране на проекти, използване 

на иновативни финансови инструменти 

и на публично-частни партньорства, 

както и консултации, когато е уместно, 

по въпроси на законодателството на ЕС. 

Споразумението за ЕФСИ предвижда 

създаването на Европейски 

консултантски център по въпросите на 

инвестициите (ЕКЦВИ) в рамките на 

ЕИБ, който предоставя консултантска 

подкрепа за инвестиционни проекти в 

съответствие с целите и 

критериите, посочени в член 5, 

параграф 2 от настоящия регламент. 

 ЕКЦВИ, стъпвайки върху опита на 

съществуващите консултантски 

услуги на ЕИБ и Комисията, когато 

това е възможно по децентрализиран 

начин: 

 а) работи като център за технически 

консултации и предоставя подкрепа 

при определянето на инвестиционни 

проекти, при тяхната подготовка и 

разработване; също така, съдейства 

за използването на техническа помощ за 

структуриране на проекти, използване 

на иновативни финансови инструменти 

и на публично-частни партньорства, и 

извършва консултации, когато е 

уместно, по въпроси на 
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законодателството на ЕС, като се 

вземат предвид различията между 

държавите членки, по-специално 

тези с по-слабо развити капиталови 

пазари; 

 б) предоставя специална подкрепа за 

инвестиционни платформи, които са 

насочени към сектори с висока 

икономическа и обществена добавена 

стойност или които групират по-

малки проекти в по-големи проекти, 

които подлежат на банково 

кредитиране, по-специално проекти, 

развивани от региони, градове и МСП; 

поставя специален акцент върху 

предоставянето на информация на 

предприемачите новатори и върху 

тяхното подпомагане;  

 в) създава специфичен инструмент за 

техническа помощ за изграждането 

на инвестиционни платформи за 

групирани проекти за енергийна 

ефективност на децентрализирано 

равнище; 

 г) осигурява техническа и финансова 

подкрепа относно използването на 

ЕФСИ за децентрализирани 

институции, които прилагат 

подобни схеми за техническо 

подпомагане на местно равнище; 

привлича местния опит, за да се 

улесни предоставянето на 

подкрепата от ЕФСИ на цялата 

територия на Съюза; 

 д) действа като единна точка за 

контакт за органи и организатори на 

проекти или ги пренасочва към 

институциите, посочени в точка 4;  

 е) дава възможност за структурен 

обмен на информация и най-добри 

практики между всички 

заинтересовани лица, участващи в 

ЕФСИ, по-специално относно 

разработването на проекти; 

 ж) предоставя платформи за 



 

AD\1059309BG.doc 51/78 PE549.399v02-00 

 BG 

децентрализирана техническа помощ 

в подкрепа на развитието на МСП, 

включително стартиращи 

предприятия и съпътстващи 

предприятия, и сътрудничеството 

им с университети и 

научноизследователски организации; 

Изменение  58 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 2 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

С оглед постигането на тази цел ЕКЦВИ 

използва експертния опит на ЕИБ, 

Комисията, националните насърчителни 

банки и управляващите органи на 

европейските структурни и 

инвестиционни фондове. 

С оглед постигането на тази цел ЕКЦВИ 

използва експертния опит на ЕИБ, 

Комисията, националните насърчителни 

банки и управляващите органи на 

европейските структурни и 

инвестиционни фондове. По-специално, 

ЕКЦВИ стъпва на добрите практики 

на действащи програми за техническо 

подпомагане.  

 

Изменение  59 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 3 – алинея 1 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Националните вноски в ЕФСИ 

следват същите правила като 

другите публични разходи и 

инвестиции, трябва да бъдат 

приоритет на бюджетната 

политика и не накърняват правилата 

на Пакта за стабилност. 
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Изменение  60 

Предложение за регламент 

Член 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Споразумението за ЕФСИ предвижда 

той да бъде ръководен от Управителен 

съвет, определящ стратегическата 

ориентация, стратегическото 

разпределение на активите, както и 

оперативните политики и процедури, 

включително инвестиционната 

политика във връзка с проекти, които 

могат да бъдат подпомогнати от ЕФСИ, 

и рисковият профил на ЕФСИ в 

съответствие с целите по член 5, 

параграф 2. Управителният съвет 

избира един от своите членове за 

председател. 

1. Споразумението за ЕФСИ предвижда 

той да бъде ръководен от Управителен 

съвет. Управителният съвет определя 

стратегическата ориентация, 

стратегическото разпределение на 

активите, както и оперативните 

политики и процедури, включително 

инвестиционната политика във връзка с 

проекти, които могат да бъдат 

подпомогнати от ЕФСИ, както и 

рисковия профил на ЕФСИ, в 

съответствие с настоящия регламент, 

определя и инвестиционни насоки, 

които допълват, а не противоречат 

на тези от член 5, параграф 2 за 

използването на гаранцията от ЕС, 

които да се изпълняват от 

Инвестиционния комитет. На 

Комисията се предоставят 

правомощия да приема делегирани 

актове в съответствие с член 17 

относно инвестиционните насоки. 

2. Доколкото финансиращи субекти в 

ЕФСИ са само Съюзът и ЕИБ, броят на 

членовете и гласовете в Управителния 

съвет се разпределят в зависимост от 

съответния размер на участието във 

финансирането под формата на парични 

средства или гаранции. 

2. Доколкото финансиращи субекти в 

ЕФСИ са само Съюзът и ЕИБ, броят на 

членовете и гласовете в Управителния 

съвет се разпределят в зависимост от 

съответния размер на участието във 

финансирането под формата на парични 

средства или гаранции. 

Управителният съвет взема решенията с 

консенсус. 

Управителният съвет взема решенията с 

консенсус. 

3. Когато други страни се 

присъединяват към споразумението за 

ЕФСИ в съответствие с член 1, 

параграф 2, броят на членовете и 

гласовете в Управителния съвет се 

разпределят въз основа на съответния 

размер на участието във финансирането 

на финансиращите субекти под формата 

на пари в брой или гаранции. Броят на 

3. Когато други страни се 

присъединяват към споразумението за 

ЕФСИ в съответствие с член 1, 

параграф 2, броят на членовете и 

гласовете в Управителния съвет се 

разпределят въз основа на съответния 

размер на участието във финансирането 

на финансиращите субекти под формата 

на пари в брой или гаранции. Броят на 
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членовете и гласовете на Комисията и 

ЕИБ по параграф 2 съответно се 

преизчисляват. 

членовете и гласовете на Комисията и 

ЕИБ по параграф 2 съответно се 

преизчисляват. 

Управителният съвет се стреми да взема 

решенията с консенсус. Ако 

Управителният съвет не е в състояние 

да вземе решение с консенсус в рамките 

на срока, определен от председателя, 

Управителният съвет взема решение с 

обикновено мнозинство. 

Управителният съвет се стреми да взема 

решенията с консенсус. Ако 

Управителният съвет не е в състояние 

да вземе решение с консенсус в рамките 

на срока, определен от председателя, 

Управителният съвет взема решение с 

обикновено мнозинство. 

Управителният съвет не приема 

решение, ако мнозинството от 

представителите на Комисията или на 

ЕИБ гласуват против него. 

Управителният съвет не приема 

решение, ако мнозинството от 

представителите на Комисията или на 

ЕИБ гласуват против него. 

4. В споразумението за ЕФСИ се 

предвижда ЕФСИ да има управляващ 

директор, който отговаря за 

оперативното управление на ЕФСИ и 

подготовката и председателството на 

заседанията на Инвестиционния 

комитет, посочен в параграф 5. 

Управляващият директор се подпомага 

от заместник управляващ директор. 

4. В споразумението за ЕФСИ се 

предвижда ЕФСИ да има управляващ 

директор, който отговаря за 

оперативното управление на ЕФСИ и 

подготовката и председателството на 

заседанията на Инвестиционния 

комитет, посочен в параграф 5. 

Управляващият директор се подпомага 

от заместник управляващ директор. 

Управляващият директор докладва 

всяко тримесечие пред Управителния 

съвет за дейността на ЕФСИ. 

Управляващият директор докладва 

всяко тримесечие пред Управителния 

съвет за дейността на ЕФСИ. 

Управляващият директор и заместник 

управляващият директор се назначават 

от Управителния съвет по съвместно 

предложение на Комисията и на ЕИБ за 

тригодишен мандат с възможност за 

подновяване. 

Управляващият директор и заместник 

управляващият директор се назначават 

от Управителния съвет по съвместно 

предложение на Комисията и на ЕИБ за 

тригодишен мандат с възможност за 

подновяване. 

5. Споразумението за ЕФСИ предвижда 

създаването на Инвестиционен 

комитет към ЕФСИ, който отговаря за 

разглеждането на потенциални 

операции в съответствие с 

инвестиционните политики на 

ЕФСИ, както и за одобряването на 

подкрепата на гаранцията от ЕС за 

операции по член 5, независимо от 

мястото на тяхното извършване. 

5. Споразумението за ЕФСИ предвижда 

създаването на Инвестиционнен 

комитет към ЕФСИ, който отговаря за 

разглеждането на потенциални 

операции в съответствие с целите и 

критериите, посочени в член 5 от 

настоящия регламент, независимо от 

мястото на тяхното извършване. 

Инвестиционният комитет се състои от 

шестима независими експерти и 

управляващия директор. 

Инвестиционният комитет се състои от 

поне шестима независими експерти и 

изпълнителния директор. При 
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Независимите експерти са с високо 

ниво на подходящ пазарен опит в 

областта на проектното 

финансиране и се назначават от 

Управителния съвет за тригодишен 

мандат, който може да бъде подновяван. 

назначаването на експерти към 

Инвестиционния комитет, 

Управителният съвет гарантира, че 

съставът на Инвестиционния 

комитет е разнороден и тези 

експерти са с високо ниво на подходящ 

пазарен опит в структурирането и 

финансирането на проекти в 

областите на инвестиционните 

проекти, изброени в член 5, параграф 

2. 

 Инвестиционният комитет се 

назначава от Управителния съвет с до 

тригодишен мандат, който може да бъде 

подновяван. Експертите се 

назначават чрез открит и прозрачен 

процес за подбор.  

Решенията на Инвестиционния комитет 

се вземат с обикновено мнозинство. 

Решенията на Инвестиционния комитет 

се вземат с обикновено мнозинство. 

Изменение  61 

Предложение за регламент 

Член 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Съюзът предоставя гаранция на ЕИБ за 

операции по финансиране или 

инвестиции, извършвани в рамките на 

Съюза, в съответствие с приложното 

поле на настоящия регламент 

(„гаранция от ЕС“). Гаранцията от ЕС се 

предоставя при поискване във връзка с 

инструментите по член 6. 

Съюзът предоставя неотменима и 

безусловна гаранция за операции по 

финансиране или инвестиции, 

извършвани в рамките на Съюза, в 

съответствие с приложното поле на 

настоящия регламент („гаранция от 

ЕС“). Гаранцията от ЕС се предоставя 

при поискване във връзка с 

инструментите по член 6. 

Изменение  62 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Гаранцията от ЕС се предоставя за 

операции на ЕИБ по финансиране и 

инвестиции, одобрени от 

Гаранцията от ЕС се предоставя за 

операции на ЕИБ по финансиране и 

инвестиции, одобрени от 
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Инвестиционния комитет по член 3, 

параграф 5, или за финансиране на ЕИФ 

за операции на ЕИБ по финансиране и 

инвестиции в съответствие с член 7, 

параграф 2. Тези операции са 

съгласувани с политиките на Съюза и се 

извършват в подкрепа на някоя от 

следните общи цели: 

Инвестиционния комитет по член 3, 

параграф 5, или за финансиране на ЕИФ 

в съответствие с член 7, параграф 2 
за извършването на операции на ЕИБ 

по финансиране и инвестиции, одобрени 

от Инвестиционния комитет.  Тези 

операции са съгласувани с политиките 

на Съюза и се извършват в подкрепа на 

една или повече от следните общи цели: 

a) развитие на инфраструктурата в 

областта на транспорта, особено в 

промишлените центрове; развитие на 

енергетиката, по-специално 

енергийните междусистемни връзки; 

развитие на цифровата 

инфраструктура; 

a) развитие на транспортна 

инфраструктура, особено в 

промишлените центрове; 

б) инвестиции в образование и 

обучение, здравеопазване, 

научноизследователска и развойна 

дейност, информационни и 

комуникационни технологии и 

иновации; 

б) развитие и модернизация на 

енергийната инфраструктура в 

съответствие с енергийните 

приоритети на Съюза и рамките за 

политиката в областта на климата 

и енергетиката до 2020, 2030 и 2050 г., 

по-специално междусистемните 

връзки, интелигентните мрежи на 

разпределително ниво, съхранението 

на енергия и синхронизирането на 

енергийните пазари; 

в) разширяване на използването на 

енергията от възобновяеми източници и 

подобряване на енергийната и 

ресурсната ефективност; 

в) разширяване на използването на 

енергията от възобновяеми източници, 

подобряване на ресурсната и 

енергийната ефективност и на 

икономията на енергия, с особен 

акцент върху намаляването на 

търсенето на енергия посредством 

управление на търсенето и саниране 

на сгради; 

г) инфраструктурни проекти, 

свързани с околната среда, 

природните ресурси, градското 

развитие и социалната сфера; 

г) разработване на информационни и 

комуникационни технологии, на 

цифрова и телекомуникационна 

инфраструктура, както и на 

широколентови мрежи на 

територията на целия Съюз; 

д) осигуряване на финансова подкрепа 

за дружествата по член 1, параграф 1, 

включително рисково финансиране за 

д) инвестиране в иновации, научни 

изследвания и развитие, включително 

в научноизследователска 

инфраструктура, пилотни и 
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осигуряване на оборотен капитал. демонстрационни проекти, 

сътрудничество между 

академичната общност и 

промишлеността, и в трансфер на 

технологии; 

 е) инвестиране в образование, 

обучение и развитие на 

предприемачески умения; 

 ж) инвестиране в иновативни здравни 

решения, като електронно 

здравеопазване и нови ефективни 

лекарства, и в социалния сектор; 

 з) инвестиране в културните и 

творческите индустрии; 

 и) инвестиране в проекти и 

инфраструктура в сферата на 

опазването и управлението на 

околната среда; укрепване на 

екосистемните услуги и устойчивото 

градско развитие; 

 й) осигуряване на финансова подкрепа, 

включително осигуряване на рисково 

финансиране на оборотен капитал, за 

МСП, стартиращи предприятия и 

съпътстващи предприятия и за 

малки дружества със средна пазарна 

капитализация чрез ЕИФ, както и за 

дружества със средна пазарна 

капитализация, за да се гарантират 

водещи позици в технологиите за 

иновативните и устойчивите 

сектори; 

 к) финансиране на проекти, които са 

в съответствие с целите на 

„Хоризонт 2020“ и Механизма за 

свързване на Европа; 

 ЕФСИ осигурява подкрепа единствено 

на проекти, които: 

 а) са в съответствие с политиките 

на Съюза и създават условия за 

интелигентен, устойчив и 

приобщаващ растеж; отговарят на 

целите по член 9 и са в съответствие 

с член 10 и приложение І към 
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Регламент (ЕС) № 1303/2013; 

 б) са жизнеспособни от икономическа 

и техническа гледна точка; 

 в) гарантират допълняемост; 

 г) увеличават до най-висока степен 

мобилизирането на капитал от 

частния сектор; 

 д) водят до нетна социална полза, 

включително до създаването на 

устойчиви работни места, като се 

отчитат разходите и ползите от 

проекта през целия му очакван 

жизнен цикъл; 

Освен това гаранцията от ЕС се 

предоставя чрез ЕИБ за подкрепа на 

специализирани инвестиционни 

платформи и национални насърчителни 

банки, инвестиращи в операции, 

съобразени с изискванията на 

настоящия регламент. В този случай 
Управителният съвет определя 

политиката във връзка с допустимите 

инвестиционни платформи. 

Освен това гаранцията от ЕС се 

предоставя чрез ЕИБ за операции по 

финансиране и инвестиране, 

провеждани от специализирани 

инвестиционни платформи и 

национални насърчителни банки, след 

одобрението им от Инвестиционния 

комитет, посочен в член 3, параграф 

5. Тези операции са съгласувани с 

политиките на Съюза и 

съответстват на критериите за 

допустимост, определени в член 5, 

параграф 2. Управителният съвет 

определя политиката във връзка с 

допустимите инвестиционни 

платформи. 

 

 

 

Изменение  63 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 2 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. ЕФСИ предлага привилегирован 

достъп до гаранциите за малките 

проекти и малките участници, като 

следва стратегия за намаляване на 

рисковете. Такива гаранции ще бъдат 

предоставяни, наред с другото, за 
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създаването на: 

 а) специален фонд за енергийна 

ефективност, който обхваща 

гаранции в размер на най-малко 

5 000 000 000 EUR, по-специално за 

подпомагане на проекти, развивани 

от градовете и местните органи на 

управлението;  

 б) специален фонд за МСП, който 

обхваща средства в размер на поне 

5 000 000 000  EUR, които се 

отпускат от ЕИФ, както е 

определено в член 7; 

 

 

Изменение  64 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 2 б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2б. Инвестициите са в съответствие 

с инвестиционните насоки и 

критерии, приети от ЕИБ на 23 юли 

2013 г. 

 

Изменение  65 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Ако са изпълнени съответните 

критерии за допустимост, държавите 

членки могат да използват европейските 

структурни и инвестиционни фондове за 

подпомагане на финансирането на 

допустимите проекти, в които ЕИБ 

инвестира с подкрепата на гаранцията 

от ЕС. 

4. Ако са изпълнени съответните 

критерии за допустимост, държавите 

членки могат да използват всякакъв вид 

финансиране от Съюза, включително 
европейските структурни и 

инвестиционни фондове, за 

подпомагане на финансирането на 

допустимите проекти, в които ЕИБ 

инвестира с подкрепата на гаранцията 

от ЕС. 
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Обосновка 

Следва да се изясни, че всякакъв вид финансиране от Съюза може да бъде използвано 

за съфинансиране на операциите и проектите, подкрепени от гаранцията от ЕС, а не 

само финансирането, предоставяно по линия на европейските структурни и 

инвестиционни фондове. 

 
 

Изменение  66 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 4 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4a. Комисията, ЕИБ и държавите 

членки гарантират, че при всички 

инвестиции, получили подкрепа от 

ЕФСИ, се взема предвид тяхното 

въздействие по сектори на местно и 

на регионално равнище върху 

икономическото, социалното и 

териториалното сближаване, като 

тези инвестиции повишават 

търсенето, без да засягат 

предлагането, и насърчават 

полезните взаимодействия и 

ефективната координация между 

ЕФСИ и европейските структурни и 

инвестиционни фондове, с цел да се 

гарантира, че те допринасят за 

постигането на икономическото, 

социалното и териториалното 

сближаване в Съюза, и да се намали 

безработицата. 

 

Изменение  67 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 2 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) предоставяни от ЕИБ заеми, 

гаранции, насрещни гаранции, 

инструменти на капиталовия пазар, 

a) предоставяни от ЕИБ заеми, 

гаранции, насрещни гаранции, 

инструменти на капиталовия пазар, 
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всякакви други форми на финансиране 

или инструменти за кредитно 

подобрение, капиталови или 

квазикапиталови участия. Тези 

инструменти се предоставят, 

придобиват или емитират в полза на 

операции, извършени в Съюза, 

включително трансгранични операции 

между държава членка и трета държава, 

в съответствие с настоящия регламент, и 

когато финансирането от ЕИБ е било 

предоставено съгласно подписано 

споразумение, чийто срок на действие 

не е изтекъл и което не е прекратено; 

всякакви други форми на финансиране 

или инструменти за кредитно 

подобрение, капиталови или 

квазикапиталови участия, включително 

чрез национални насърчителни банки 

или институции, или чрез 

инвестиционни платформи. Тези 

инструменти се предоставят, 

придобиват или емитират в полза на 

операции, извършени в Съюза, 

включително трансгранични операции 

между държава членка и трета държава, 

в съответствие с настоящия регламент, и 

когато финансирането от ЕИБ е било 

предоставено съгласно подписано 

споразумение, чийто срок на действие 

не е изтекъл и което не е прекратено; 

 

Изменение  68 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 2 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) Финансиране от ЕИБ за ЕИФ, 

позволяващо му да гарантира заеми, 

гаранции, насрещни гаранции и други 

форми на кредитно подобрение, 

инструменти на капиталовия пазар и 

капиталови или квазикапиталови 

участия. Тези инструменти се отпускат, 

придобиват или емитират в полза на 

операции, извършени в Съюза, в 

съответствие с настоящия регламент и 

когато финансирането от ЕИФ е 

предоставено съгласно подписано 

споразумение, чийто срок на действие 

не е изтекъл или прекратен. 

б) финансиране от ЕИБ за ЕИФ, 

позволяващо му да гарантира заеми, 

гаранции, насрещни гаранции и други 

форми на кредитно подобрение, 

инструменти на капиталовия пазар и 

капиталови или квазикапиталови 

участия, включително чрез 

национални насърчителни банки или 

институции или чрез инвестиционни 

платформи. Тези инструменти се 

отпускат, придобиват или емитират в 

полза на операции, извършени в Съюза, 

в съответствие с настоящия регламент и 

когато финансирането от ЕИФ е 

предоставено съгласно подписано 

споразумение, чийто срок на действие 

не е изтекъл или прекратен. 
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Изменение  69 

Предложение за регламент 

Член 7 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Гаранцията от ЕС за ЕИБ възлиза на 

сума, равна на 16 000 000 000 евро, от 

които най-много 2 500 000 000 евро 

може да бъдат разпределени като 

финансиране, предоставено от ЕИБ на 

ЕИФ в съответствие с параграф 2. Без да 

се засяга член 8, параграф 9, общият 

размер на сумите, изплатени от Съюза в 

рамките на гаранцията за ЕИБ, не 

надхвърля размера на гаранцията. 

1. Гаранцията от ЕС за ЕИБ възлиза на 

сума, равна на 16 000 000 000 EUR, от 

които най-малко 5 000 000 000 EUR се 

разпределят като финансиране, 

предоставено от ЕИБ на ЕИФ, в 

съответствие с параграф 2 за целите, 

посочени в член 1. Без да се засяга 

член 8, параграф 9, общият размер на 

сумите, изплатени от Съюза в рамките 

на гаранцията за ЕИБ, не надхвърля 

размера на гаранцията. Сума в размер 

на най-малко 5 000 000 000 EUR се 

разпределя като финансиране от ЕИБ 

за специалния фонд за енергийна 

ефективност в съответствие с член 

5, параграф 2. 

 1a. Гаранцията от ЕС се предоставя 

за подкрепа на лица, управляващи 

фондове за алтернативни 

инвестиции, оправомощени съгласно 

Директива 2011/61/ЕС, и лица, 

управляващи предприятия за 

колективно инвестиране,  

оправомощени съгласно 

Регламент (ЕС) № 2013/345, и лица, 

управляващи предприятия за 

колективно инвестиране,  

оправомощени съгласно 

Регламент (ЕС) № 2013/346, въз основа 

на споразумението с ЕИБ или ЕИФ 

съгласно параграф 2 и при условие че 

тези дейности съответстват на 

целите и критериите за 

допустимост, посочени в член 5, 

параграф 2.   

2. Покритието на гаранцията за 

определен тип портфейл от финансови 

инструменти, посочен в член 6, се 

определя от риска на този портфейл. С 

гаранцията от ЕС се осигуряват 

2. Покритието на гаранцията за 

определен тип портфейл от финансови 

инструменти, посочен в член 6, се 

определя от риска на този портфейл. С 

гаранцията от ЕС се осигуряват 
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гаранции за първа загуба на равнище 

портфейл или пълна гаранция. 

Гаранцията от ЕС може да бъде 

предоставена на база pari passu с други 

финансиращи субекти. 

гаранции за първа загуба на равнище 

портфейл или пълна гаранция. 

Гаранцията от ЕС може да бъде 

предоставена на база pari passu с други 

финансиращи субекти. 

Когато ЕИБ предоставя финансиране на 

ЕИФ с оглед осъществяване на 

операциите по финансиране и 

инвестициите на ЕИБ, с гаранцията от 

ЕС се осигурява пълна гаранция за 

финансирането от ЕИБ, при условие че 

ЕИБ е предоставила идентично по 

размер финансиране без гаранция от ЕС. 

Сумата, покрита от гаранцията от ЕС, не 

надвишава 2 500 000 000 евро. 

Когато ЕИБ предоставя финансиране на 

ЕИФ с оглед осъществяване на 

операциите по финансиране и 

инвестициите на ЕИБ, с гаранцията от 

ЕС се осигурява пълна гаранция за 

финансирането от ЕИБ, при условие че 

ЕИБ е предоставила идентично по 

размер финансиране без гаранция от ЕС. 

Сумата, покрита от гаранцията от ЕС, 

възлиза на най-малко 

5 000 000 000 ЕUR. Тази сума се 

използва за подпомагане на МСП, 

стартиращи предприятия, 

съпътстващи предприятия и малки 

дружества със средна пазарна 

капитализация.  

3. Когато ЕИБ изисква активиране на 

гаранцията от ЕС в съответствие със 

споразумението за ЕФСИ, Съюзът 

плаща при поискване в съответствие с 

условията на това споразумение.  

3. Когато ЕИБ изисква активиране на 

гаранцията от ЕС в съответствие със 

споразумението за ЕФСИ, Съюзът 

плаща при поискване в съответствие с 

условията на това споразумение.  

4. Когато Съюзът извърши плащане в 

рамките на гаранцията от ЕС, ЕИБ 

предприема действия за събиране на 

вземанията във връзка с изплатените 

суми и възстановява на Съюза 

събраните суми. 

4. Когато Съюзът извърши плащане в 

рамките на гаранцията от ЕС, ЕИБ 

предприема действия за събиране на 

вземанията във връзка с изплатените 

суми и възстановява на Съюза 

събраните суми. 

 

Изменение  70 

Предложение за регламент 

Член 8 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Създава се Гаранционен фонд на ЕС 

(„гаранционен фонд“), от който може да 

бъде плащано на ЕИБ в случай на 

активиране на гаранцията от ЕС. 

1. Създава се Гаранционен фонд на ЕС 

(„гаранционен фонд“), който 

представлява ликвиден резерв, от 

който може да бъде плащано на ЕИБ в 

случай на активиране на гаранцията от 
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ЕС. 

2. Гаранционният фонд се финансира 

чрез: 

2. Гаранционният фонд се финансира 

чрез: 

a) плащания от общия бюджет на 

Съюза, 

а) вноски от общия бюджет на Съюза; 

б) приходи от инвестираните ресурси на 

гаранционния фонд, 

б) приходи от инвестираните ресурси на 

гаранционния фонд; 

c) суми, събрани от длъжници в 

неизпълнение в съответствие с 

процедурата по събиране на вземанията, 

предвидена в споразумението за ЕФСИ 

съгласно член 2, параграф 1, буква е), 

в) суми, събрани от длъжници в 

неизпълнение, в съответствие с 

процедурата по събиране на вземанията, 

предвидена в споразумението за ЕФСИ 

съгласно член 2, параграф 1, буква е); 

г) всички други плащания, получени от 

Съюза в съответствие със 

споразумението за ЕФСИ. 

г) приходи и всички други плащания, 

получени от Съюза в съответствие със 

споразумението за ЕФСИ. 

3. Вноските в гаранционния фонд, 

предвидени в параграф 2, букви в) и г), 

представляват вътрешни целеви 

приходи в съответствие с член 21, 

параграф 4 от Регламент (ЕС) 

№ 966/2012. 

3. Вноските в гаранционния фонд, 

предвидени в параграф 2, букви б), в) и 

г), представляват вътрешни целеви 

приходи в съответствие с член 21, 

параграф 4 от Регламент (ЕС) 

№ 966/2012. 

4. Ресурсите на гаранционния фонд, 

предоставени му по силата на параграф 

2, се управляват пряко от Комисията и 

инвестират в съответствие с принципа 

на доброто финансово управление при 

спазване на подходящи пруденциални 

правила. 

4. Ресурсите на гаранционния фонд, 

предоставени му по силата на параграф 

2, се управляват пряко от Комисията и 

инвестират в съответствие с принципа 

на доброто финансово управление при 

спазване на подходящи пруденциални 

правила. 

5. Вноските в гаранционния фонд, 

посочени в параграф 2, се използват за 

постигане на подходящо равнище на 

средствата, отразяващо съвкупните 

гаранционни задължения на ЕС 

(„целеви размер“). Целевият размер 

представлява 50 % от съвкупните 

гаранционни задължения на Съюза. 

5. Вноските в гаранционния фонд, 

посочени в параграф 2, се използват за 

постигане на подходящо равнище на 

средствата, отразяващо съвкупните 

гаранционни задължения на ЕС 

(„целеви размер“). Целевият размер 

представлява 50 % от съвкупните 

гаранционни задължения на Съюза. 

Целевият размер бива първоначално 

постигнат чрез постепенното изплащане 

на ресурсите, посочени в параграф 2, 

буква а). Ако по време на 

първоначалното учредяване на 

гаранционния фонд бъдат отправени 

искания за активиране на гаранция, 

вноските в гаранционния фонд, 

Целевият размер трябва да бъде 

първоначално постигнат най-късно до 

2022 г. чрез постепенното изплащане на 

ресурсите, посочени в параграф 2, 

буква а), и вноските в гаранционния 

фонд, предвидени в параграф 2, букви 

б), в) и г). 
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предвидени в параграф 2, букви б), в) и 

г), биват също използвани за 

постигане на целевия размер до сума, 

равна на исканията за активиране на 

гаранцията. 

 5a. Необходимите бюджетни 

кредити за постигането на 

първоначалния целеви размер ще 

бъдат поетапно разрешавани от 

Европейския парламент и Съвета в 

рамките на годишните бюджетни 

процедури,  като се отчитат всички 

налични средства съгласно Регламент 

№ 1311/2013 на Съвета от 2 декември 

2013 година за определяне на 

многогодишната финансова рамка за 

годините 2014—2020, по-специално 

като се прибягва до общия марж за 

поети задължения и Механизма за 

гъвкавост. 

 Финансирането на гаранционния 

фонд по отношение на бюджетни 

кредити за поети задължения и за 

плащания се преразглежда от 

Европейския парламент и от  Съвета 

в контекста на следизборния преглед 

и преразглеждане на многогодишната 

финансова рамка за периода 2014—

2020 г., което трябва да започне най-

късно до края на 2016 г. съгласно 

предвиденото в член 2 от Регламент 

(EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета. 

 В случай че е постигнато съгласие за 

пренасочване на средства от 

програмите на ЕС в рамките на 

годишната бюджетна процедура, 

като източник  на финансиране на 

гаранцията от ЕС през годините, 

които предхождат 

прегледа/преразглеждането на 

многогодишната финансова рамка, 

Европейският парламент и Съветът 

възстановят своите първоначални 

бюджети.  

6. До 31 декември 2018 г., както и всяка 

година след това, Комисията извършва 

6. До 31 декември 2018 г., както и всяка 

година след това, Комисията извършва 
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преглед на целесъобразността на 

равнището на средствата на 

гаранционния фонд, като взема предвид 

всяко намаление на ресурсите, 

произтичащо от активиране на 

гаранцията, и оценката на ЕИБ, 

представена в съответствие с член 10, 

параграф 3. 

преглед на целесъобразността на 

равнището на средствата на 

гаранционния фонд, като взема предвид 

всяко намаление на ресурсите, 

произтичащо от активиране на 

гаранцията, и оценката на ЕИБ, 

представена в съответствие с член 10, 

параграф 3. 

На Комисията се предоставят 

правомощия да приема делегирани 

актове в съответствие с член 17 за 

повишаване или намаляване на целевия 

размер, предвиден в параграф 5, с не 

повече от 10 % с оглед по-добро 

отразяване на потенциалния риск от 

активиране на гаранцията от ЕС. 

На Комисията се предоставят 

правомощия да приема делегирани 

актове в съответствие с член 17 за 

намаляване на целевото равнище, 

предвидено в параграф 5, с не повече от 

10% с оглед по-добро отразяване на 

потенциалния риск от активиране на 

гаранцията от ЕС. 

7. След корекция през година n на 

целевия размер или оценка на 

целесъобразността на равнището на 

гаранционния фонд в рамките на 

прегледа, предвиден в параграф 6: 

7. След корекция през година n на 

целевото равнище или оценка на 

целесъобразността на наличните 

ресурси в гаранционния фонд в рамките 

на прегледа, предвиден в параграф 6: 

д) всеки излишък се изплаща чрез една 

трансакция по специален бюджетен 

ред в приходната част на общия 

бюджет на Европейския съюз за 

годината n+1, 

а) всеки излишък в гаранционния фонд 

представлява вътрешен целеви 

приход в съответствие с член 21, 

параграф 4 от Регламент (ЕС, 

Евратом) № 966/2012 по отношение 

на всички редове, които може да са 

използвани като източник на 

преразпределение към гаранционния 

фонд за ЕФСИ; 

е) всяко попълване на средствата на 

гаранционния фонд се изплаща чрез 

годишни траншове в рамките на срок, 

не по-дълъг от три години, започващ 

през година n+1. 

б) всяко попълване на средствата на 

гаранционния фонд се изплаща чрез 

годишни траншове в рамките на срок, 

не по-дълъг от три години, започващ 

през година n+1. 

8. От 1 януари 2019 г., ако равнището 

на гаранционния фонда е намаляло под 

50 % от целевия размер в резултат на 

искания за активиране на 

гаранцията, Комисията представя 

доклад за изключителните мерки, които 

могат да бъдат необходими за 

попълване на средствата на фонда. 

8. Ако в резултат на искания за 

активиране на гаранцията ресурсите 

на гаранционния фонд са намалели под 

50 % от задълженията в определения 

момент, Комисията представя доклад за 

изключителните мерки, които могат да 

бъдат необходими за попълване на 

средствата на фонда. 

9. След постъпило искане за активиране 

на гаранцията от ЕС вноските в 

9. След постъпило искане за активиране 

на гаранцията от ЕС вноските в 
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гаранционния фонд, предвидени в 

параграф 2, букви б), в) и г), 

надхвърлящи целевия размер, биват 

използвани за възстановяване на 

гаранцията от ЕС до първоначалния ѝ 

размер. 

гаранционния фонд, предвидени в 

параграф 2, букви б), в) и г), биват 

използвани за възстановяване на 

гаранцията от ЕС до целевия ѝ размер. 

Всяко оставащо възнаграждение 

представлява вътрешен целеви 

приход в съответствие с член 21, 

параграф 4 от Регламент (ЕС, 

Евратом) № 966/2012 по отношение 

на всички редове, които може да са 

използвани като източник на 

преразпределение към гаранционния 

фонд за ЕФСИ; 

 9а. В случай че остава допълнителен 

излишък след цялостното изпълнение 

на изискванията на параграф 7, буква 

а) и параграф 9, Комисията представя 

предложение за увеличаване на 

цялата сума на гаранцията от ЕС, 

което води до нарастване на 

инвестиционния план.  

 

Изменение  71 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Комисията и ЕИБ, с подкрепата на 

държавите членки, насърчават 

установяването на прозрачен механизъм 

за утвърждаване на текущи и 

потенциални бъдещи инвестиционни 

проекти в Съюза. Механизмът за 

утвърждаване не засяга окончателните 

проекти, избрани за подпомагане 

съгласно член 3, параграф 5.  

1. Комисията и ЕИБ, с подкрепата на 

държавите членки, включително  

регионалните и местните органи, и 

икономическите и социалните 

партньори, насърчават установяването 

на прозрачен механизъм за 

утвърждаване на текущи и потенциални 

бъдещи инвестиционни проекти в 

Съюза. Механизмът за утвърждаване не 

засяга окончателните проекти, избрани 

за подпомагане съгласно член 3, 

параграф 5, но следва да се посочва 

дали предложените проекти са в 

съответствие с целите и 

критериите за допустимост, 

заложени в член 5. 
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Изменение  72 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Комисията и ЕИБ подготвят, 

актуализират и разпространяват редовно 

и по структуриран начин информация за 

текущи и бъдещи инвестиции, 

допринасящи активно за постигане на 

целите на политиката на ЕС. 

2. Комисията и ЕИБ подготвят, 

актуализират и разпространяват редовно 

и по структуриран и прозрачен начин 

информация за текущи и бъдещи 

инвестиции, допринасящи активно за 

постигане на целите на политиката на 

ЕС, по-специално информация 

относно енергетиката и околната 

среда за периода до 2020 г. и 2030 г., за 

да се ускори преходът към кръгова 

икономика на съвместното 

потребление и с ниски въглеродни 

емисии. 

 

 

Изменение  73 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Държавите членки подготвят, 

актуализират и разпространяват редовно 

и по структуриран начин информация за 

текущи и бъдещи инвестиционни 

проекти на своята територия. 

3. Държавите членки и регионалните и 

местните органи подготвят, 

актуализират и разпространяват редовно 

и по структуриран начин информация за 

текущи и бъдещи инвестиционни 

проекти на своята територия. 

 

Изменение  74 

Предложение за регламент 

Член 10 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. ЕИБ, когато е целесъобразно в 

сътрудничество с ЕИФ, докладва два 

пъти годишно пред Комисията относно 

1. ЕИБ, когато е целесъобразно в 

сътрудничество с ЕИФ, докладва два 

пъти годишно пред Комисията относно 
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операциите по финансиране и 

инвестициите на ЕИБ съгласно 

настоящия регламент. Докладът 

включва оценка на съответствието с 

изискванията относно използването на 

гаранцията от ЕС, както и основните 

показатели за изпълнението, определени 

в съответствие с член 2, параграф 1, 

буква ж). Докладът също така включва 

статистически, финансови и счетоводни 

данни относно операциите по 

финансиране и инвестициите на ЕИБ на 

индивидуално и обобщено равнище. 

операциите по финансиране и 

инвестициите на ЕИБ съгласно 

настоящия регламент. Докладът 

включва оценка на съответствието с 

изискванията относно използването на 

гаранцията от ЕС, както и основните 

показатели за изпълнението, определени 

в съответствие с член 2, параграф 1, 

буква ж). Докладът също така включва 

статистически, финансови и счетоводни 

данни относно операциите по 

финансиране и инвестициите на ЕИБ на 

индивидуално и обобщено равнище. 

Докладът се изготвя по прозрачен и 

независим начин и се оповестява 

публично.  

2. ЕИБ, когато е целесъобразно в 

сътрудничество с ЕИФ, докладва 

веднъж годишно пред Европейския 

парламент и пред Съвета относно 

операциите по финансиране и 

инвестициите на ЕИБ. Докладът се 

оповестява публично и включва:  

2. ЕИБ, когато е целесъобразно в 

сътрудничество с ЕИФ, докладва 

веднъж годишно пред Европейския 

парламент и пред Съвета относно 

операциите по финансиране и 

инвестициите на ЕИБ съгласно 

настоящия регламент. Докладът се 

оповестява публично и включва: 

a) оценка на операциите по 

финансиране и инвестициите на ЕИБ на 

оперативно, отраслово, държавно и 

регионално равнище и тяхното 

съответствие с настоящия регламент, 

заедно с оценка на разпределението на 

операциите по финансиране и 

инвестициите на ЕИБ между целите по 

член 5, параграф 2; 

а) оценка на операциите по 

финансиране и инвестициите на ЕИБ на 

оперативно, отраслово, държавно и 

регионално равнище, както и на 

тяхното равнище на допълняемост и 

тяхното съответствие с настоящия 

регламент, заедно с оценка на 

разпределението на операциите по 

финансиране и инвестициите на ЕИБ 

между целите по член 5, параграф 2 с 

изрично посочване на гаранциите, 

предоставени за проекти за енергийна 

ефективност; 

б) оценка на добавената стойност, 

мобилизирането на ресурси от частния 

сектор, прогнозните и действителните 

крайни постижения, резултати и 

въздействие на операциите по 

финансиране и инвестициите на ЕИБ на 

обобщено равнище; 

б) оценка на икономическата и 

обществена добавена стойност, 

териториалното сближаване, 
мобилизирането на ресурси от частния 

сектор, прогнозните и действителните 

крайни постижения, резултатите и 

въздействието на операциите по 

финансиране и инвестициите на ЕИБ на 

обобщено равнище, както и на 

равнище отделни проекти, когато е 



 

AD\1059309BG.doc 69/78 PE549.399v02-00 

 BG 

разрешено оповестяването на данни; 

тази оценка следва да уточни начина 

и степента на постигане на целите и 

критериите, посочени в член 5, 

параграф 2, като например 

въздействието върху създаването на 

ориентирани към бъдещето и 

устойчиви работни места на местно 

равнище, като се обръща специално 

внимание на МСП, устойчивия преход 

на икономиката на ЕС, по-

нататъшното развитие на 

цифровите технологии,  

съхранението и повишаването на 

жизнеспособността на 

екосистемните услуги, намаляването 

на зависимостта на ЕС от внос на 

енергия и природни ресурси, както и 

подобряването на 

конкурентоспособността и 

иновационния потенциал на 

икономиката на Съюза, и 

извеждането на ЕС на челни позиции 

по отношение на новите технологии 

и пазари;  

в) оценка на финансовите ползи, 

прехвърлени на бенефициерите по 

операциите по финансиране и 

инвестициите на ЕИБ, на обобщено 

равнище; 

в) оценка на финансовите ползи, 

прехвърлени на бенефициерите по 

операциите по финансиране и 

инвестициите на ЕИБ, на обобщено 

равнище; 

г) оценка на качеството на операциите 

по финансиране и инвестициите на ЕИБ;  

г) оценка на качеството на операциите 

по финансиране и инвестициите на ЕИБ; 

д) подробна информация за исканията за 

активиране на гаранцията от ЕС;  

д) подробна информация за исканията за 

активиране на гаранцията от ЕС; 

е) финансовите отчети на ЕФСИ.  е) финансовите отчети на ЕФСИ. 

3. За целите на отчитането и 

докладването от страна на Комисията по 

отношение на покритите от гаранцията 

от ЕС рискове и управлението на 

гаранционния фонд, ЕИБ, когато е 

целесъобразно в сътрудничество с ЕИФ, 

предоставя на Комисията всяка година:  

3. За целите на отчитането и 

докладването от страна на Комисията по 

отношение на покритите от гаранцията 

от ЕС рискове и управлението на 

гаранционния фонд, ЕИБ, когато е 

целесъобразно в сътрудничество с ЕИФ, 

предоставя на Комисията, на 

Европейския парламент и на Съвета 

на всеки шест месеца: 

a) изготвената от ЕИБ и ЕИФ оценка на а) изготвената от ЕИБ и ЕИФ оценка на 
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риска и информация за категоризацията 

на операциите по финансиране и 

инвестициите на ЕИБ; 

риска и информация за категоризацията 

на операциите по финансиране и 

инвестиране на ЕИБ съгласно 

настоящия регламент; 

б) оставащите финансови задължения на 

ЕС по отношение на гаранциите, 

предоставени по операциите по 

финансиране и инвестициите на ЕИБ, 

разпределени по отделните операции; 

б) оставащите финансови задължения на 

ЕС по отношение на гаранциите, 

предоставени по операциите по 

финансиране и инвестициите на ЕИБ 

съгласно настоящия регламент, 

разпределени по отделните операции; 

в) общата сума на печалбите или 

загубите, произтичащи от операциите 

по финансиране и инвестициите на ЕИБ, 

по портфейлите, предвидени по 

споразумението за ЕФСИ съгласно 

член 2, параграф 1, буква д).  

в) общата сума на печалбите или 

загубите, произтичащи от операциите 

по финансиране и инвестициите на ЕИБ, 

по портфейлите, предвидени по 

споразумението за ЕФСИ съгласно 

член 2, параграф 1, буква д). 

4. При поискване ЕИБ предоставя на 

Комисията всякаква допълнителна 

информация, която е необходима за 

изпълнение на задълженията на 

Комисията във връзка с настоящия 

регламент. 

4. При поискване ЕИБ предоставя на 

Комисията всякаква допълнителна 

информация, която е необходима за 

изпълнение на задълженията на 

Комисията във връзка с настоящия 

регламент. 

5. ЕИБ, когато е целесъобразно в 

сътрудничество с ЕИФ, предоставя на 

собствени разноски информацията, 

посочена в параграфи 1—4. 

5. ЕИБ, когато е целесъобразно в 

сътрудничество с ЕИФ, предоставя на 

собствени разноски информацията, 

посочена в параграфи 1—4. 

6. До 30 юни всяка година Комисията 

изпраща на Европейския парламент, на 

Съвета и на Сметната палата годишен 

доклад за състоянието на гаранционния 

фонд и неговото управление през 

предходната календарна година. 

6. До 30 юни всяка година Комисията 

изпраща на Европейския парламент, на 

Съвета и на Сметната палата годишен 

доклад за състоянието на гаранционния 

фонд и неговото управление през 

предходната календарна година. 

 

Изменение  75 

Предложение за регламент 

Член 11 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Управляващият директор участва в 

изслушване в Европейския парламент 

относно резултатите на ЕФСИ, ако 

Европейският парламент поиска 

1. Веднъж на всяко тримесечие или по 

специално искане от страна на 

Европейския парламент, 

изпълнителният директор участва в 

изслушване в Европейския парламент 
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това. относно резултатите на ЕФСИ и 

решенията, взети от 

Инвестиционния комитет.  

Изменение  76 

Предложение за регламент 

Член 12 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 12 Член 12 

Оценка и преглед Оценка 

1. Най-късно до [ОП, моля въведете 

дата: 18 месеца след влизането в сила на 

настоящия регламент] ЕИБ изготвя 

оценка на функционирането на ЕФСИ. 

ЕИБ предава своята оценка на 

Европейския парламент, на Съвета и на 

Комисията. 

1. Най-късно до [ОП, моля въведете 

дата: 12 месеца след влизането в сила на 

настоящия регламент] ЕИБ представя 

оценка на функционирането на ЕФСИ 

на Европейския парламент, Съвета и 

Комисията. 

Най-късно до [ОП, моля въведете дата: 

18 месеца след влизането в сила на 

настоящия регламент] Комисията 

изготвя оценка на ползването на 

гаранцията от ЕС и функционирането на 

гаранционния фонд, включително 

използваните вноски съгласно член 8, 

параграф 9. Комисията предава своята 

оценка на Европейския парламент и 

Съвета. 

Най-късно до [ОП, моля въведете дата: 

12 месеца след влизането в сила на 

настоящия регламент] Комисията 

изготвя оценка на ползването на 

гаранцията от ЕС и функционирането на 

гаранционния фонд, включително 

използваните вноски съгласно член 8, 

параграф 9. Комисията предава веднъж 

годишно своята оценка на Европейския 

парламент и на Съвета. 

2. До 30 юни 2018 г. и на всеки три 

години след това: 

2. Веднъж годишно и 6 месеца след 

датата на прекратяване на 

споразумението за ЕФСИ: 

a) ЕИБ публикува подробен доклад 

относно функционирането на ЕФСИ; 

a) ЕИБ публикува подробен доклад 

относно функционирането на ЕФСИ; 

б) Комисията публикува подробен 

доклад относно ползването на 

гаранцията от ЕС и функционирането на 

гаранционния фонд. 

б) Комисията публикува подробен 

доклад относно ползването на 

гаранцията от ЕС и функционирането на 

гаранционния фонд. 

3. ЕИБ, когато е целесъобразно в 

сътрудничество с ЕИФ, подпомага и 

предоставя на Комисията 

информацията, необходима за 

изготвянето на оценката и доклада по 

3. ЕИБ, когато е целесъобразно в 

сътрудничество с ЕИФ, подпомага и 

предоставя на Комисията 

информацията, необходима за 

изготвянето на оценката и доклада по 
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съответно параграф 1 и параграф 2. съответно параграф 1 и параграф 2. 

4. ЕИБ и ЕИФ редовно представят пред 

Европейския парламент, Съвета и 

Комисията всичките си независими 

доклади за оценка, в които се оценяват 

практическите резултати, постигнати от 

конкретните дейности на ЕИБ и ЕИФ по 

настоящия регламент. 

4. ЕИБ и ЕИФ редовно представят пред 

Европейския парламент, Съвета и 

Комисията всичките си независими 

доклади за оценка, в които се оценяват 

практическите резултати, постигнати от 

конкретните дейности на ЕИБ и ЕИФ по 

настоящия регламент. 

5. Най-късно до [ОП, моля въведете дата 

три години след влизането в сила на 

настоящия регламент] Комисията 

предава доклад на Европейския 

парламент и на Съвета относно 

прилагането на настоящия регламент, 

заедно с всички съответни предложения. 

5. Най-късно до [ОП, моля въведете дата 

три години след влизането в сила на 

настоящия регламент] Комисията 

предава доклад на Европейския 

парламент и на Съвета относно 

прилагането на настоящия регламент, 

включително оценка на критериите 

за допустимост, приложени от 

Инвестиционния комитет и 

определени в член 5, заедно с всички 

съответни предложения. 

 

Изменение  77 

Предложение за регламент 

Член 13 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Съгласно собствената си политика за 

прозрачност относно достъпа до 

документи и информация ЕИБ 

оповестява чрез уебсайта си 

информация за всички операции по 

финансиране и инвестиции на ЕИБ, 

както и за техния принос за 

постигане на общите цели, посочени в 

член 5, параграф 2. 

Съгласно собствената си политика за 

прозрачност относно достъпа до 

документи и информация, ЕИБ 

оповестява чрез уебсайта си 

информация за всички операции по 

финансиране и инвестиране на ЕИБ 

съгласно настоящия регламент и 

посочва начина, по който те 

допринасят за постигането на общите 

цели и критериите за допустимост, 

посочени в член 5, параграф 2, с цел да 

се гарантира прозрачност на 

комуникацията с обществеността. 
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Изменение  78 

Предложение за регламент 

Член 15 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. ЕИБ незабавно уведомява 

Европейската служба за борба с 

измамите (OLAF) и ѝ предоставя 

необходимата информация, когато на 

някой етап от подготовката, 

изпълнението или приключването на 

операциите, обезпечени с гаранция от 

ЕС, има основания да предполага, че е 

възможен случай на измама, корупция, 

изпиране на пари или друга незаконна 

дейност, която може да засегне 

финансовите интереси на Съюза. 

1. ЕИБ незабавно уведомява 

Европейската служба за борба с 

измамите (OLAF) и ѝ предоставя 

необходимата информация, когато на 

някой етап от подготовката, 

изпълнението или приключването на 

операциите, обезпечени с гаранция от 

ЕС, има основания да предполага, че е 

възможен случай на конфликт на 

интереси, измама, корупция, изпиране 

на пари или друга незаконна дейност, 

която може да засегне финансовите 

интереси на Съюза. 

 

 

Изменение  79 

Предложение за регламент 

Член 16 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. При своите операции по финансиране 

и инвестиции ЕИБ не подпомага 

действия, извършвани с незаконна цел, 

включително изпиране на пари, 

финансиране на тероризъм, данъчни 

измами и избягване на данъци, 

корупция или измами, засягащи 

финансовите интереси на Съюза. По-

конкретно, в съответствие със своята 

политика по отношение на слабо 

регулираните или не оказващите 

съдействие юрисдикции, определени 

съгласно политиките на Съюза, 

Организацията за икономическо 

сътрудничество и развитие или 

Специалната група за финансови 

действия, ЕИБ не взема участие в 

операции по финансиране или 

1. При своите операции по финансиране 

и инвестиции съгласно настоящия 

регламент ЕИБ не подпомага действия, 

извършвани с незаконна цел, 

включително изпиране на пари, 

финансиране на тероризъм, данъчни 

измами и отклонение от данъчно 

облагане, корупция или измами, 

засягащи финансовите интереси на 

Съюза. По-конкретно, в съответствие 

със своята политика по отношение на 

слабо регулираните или не оказващите 

съдействие юрисдикции, определени 

съгласно политиките на Съюза, 

Организацията за икономическо 

сътрудничество и развитие или 

Специалната група за финансови 

действия, ЕИБ не взема участие в 



 

PE549.399v02-00 74/78 AD\1059309BG.doc 

BG 

инвестиции, извършвани чрез 

механизъм, намиращ се в юрисдикция, 

която не оказва съдействие. 

операции по финансиране или 

инвестиции, извършвани чрез 

механизъм, намиращ се в юрисдикция, 

която не оказва съдействие. 

 
 

Изменение  80 

Предложение за регламент 

Член 16 – параграф 1 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. При своите операции по 

финансиране и инвестиране ЕИБ не 

подпомага действия, които пречат на 

Съюза по пътя му към устойчив 

икономически, научен и социален 

напредък; в това отношение ЕИБ не 

участва в проекти, които водят до 

зависимост от технологии, 

производствени процеси или 

инфраструктури, които са изложени 

на риск да загубят възвръщаемостта 

си, тъй като не са в съответствие с 

целите на ЕС в областта на 

цифровите технологии, енергетиката 

и климата за 2020 г., 2030 г. и 2050 г.; 

 

 

Изменение  81 

Предложение за регламент 

Член 16 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. По отношение на финансовите си 

операции и инвестиции ЕИБ 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 

2. По отношение на финансовите си 

операции и инвестиции съгласно 

настоящия регламент ЕИБ 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 
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установяване на действителните 

собственици, когато е приложимо. 

се предприемат разумни мерки за 

установяване на действителните 

собственици, когато е приложимо. 

 

 

Изменение  82 

Предложение за регламент 

Член 17 – параграф 4 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4a. Делегиран акт, приет съгласно 

член 2, параграф 2, влиза в сила 

единствено ако нито Европейският 

парламент, нито Съветът не е 

представил възражения в срок от 

един месец след нотифицирането на 

акта на Европейския парламент и на 

Съвета или ако преди изтичането на 

този срок и Европейският парламент, 

и Съветът са уведомили Комисията, 

че няма да представят възражения. 

Този срок се удължава с един месец по 

инициатива на Европейския 

парламент или на Съвета. 

Обосновка 

Делегираният акт, съдържащ споразумението за ЕФСИ, следва да бъде одобрен 

бързо, поради което срокът за реакция от страна на Парламента и на Съвета е 

съкратен до един месец. 

 

Изменение  83 

Предложение за регламент 

Член 18 

Регламент (ЕС) № 1291/2014 

Член 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

[...] заличава се 
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Обосновка 

Във връзка с изменението на член 8. Финансирането на гаранционния фонд не трябва 

да се определя в момента на приемане на Регламента за ЕФСИ. То може да бъде 

оставено за годишната бюджетна процедура. „Хоризонт 2020“ вече допринася 

значително за инвестирането в научни изследвания, развойна дейност и иновации и 

има значителен ефект на ливъридж. Тази програма бе приета посредством 

продължителен законодателен процес, в който бяха внимателно идентифицирани 

приоритетните области, различните инструменти и получателите, като се постигна 

деликатен баланс. 

 

Изменение  84 

Предложение за регламент 

Член 19 

Регламент (ЕС) № 1316/2013 

Член 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

[...] заличава се 

Обосновка 

Във връзка с изменението на член 8. Финансирането на гаранционния фонд не трябва 

да се определя в момента на приемане на Регламента за ЕФСИ. То може да бъде 

оставено за годишната бюджетна процедура. МСЕ вече допринася значително за 

инвестирането в инфраструктура в областта на енергетиката, телекомуникациите 

и транспорта и има значителен ефект на ливъридж. Той бе приет посредством 

продължителен законодателен процес, в който бяха внимателно идентифицирани 

проектите от общ интерес и различните инструменти, които да се използват. 

 

Изменение  85 

Предложение за регламент 

Приложение І 

Регламент (ЕС) № 1291/2014 

Приложение ІI 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

[...] заличава се 

Обосновка 

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

оставено за годишната бюджетна процедура. „Хоризонт 2020“ вече допринася 

значително за инвестирането в научни изследвания, развойна дейност и иновации и 

има значителен ефект на ливъридж. Тази програма бе приета посредством 

продължителен законодателен процес, в който бяха внимателно идентифицирани 

приоритетните области, различните инструменти и получателите, като се постигна 

деликатен баланс. 
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