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КРАТКА ОБОСНОВКА 

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

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

подобрения за този фонд и за Европейския консултантски център по инвестиционни 

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

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

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

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

(Становище № 2/2016 на ЕСП).  

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

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

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

становище:  

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

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

(ЕФСИ I: 315 млрд. евро), включително

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

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

гаранционните задължения на ЕС (ЕФСИ I: 50%), частично финансирана от 

 допълнителен трансфер от Механизма за свързване на Европа (МСЕ) чрез 

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

енергийния сектор,

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

преодолеят неефективността на пазара или неоптималните инвестиционни 

ситуации), обхващащи проекти в рамките на инфраструктурния и иновационен 

прозорец, свързващи две или повече държави членки,

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

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

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

иновационен прозорец, 

 изключване на подкрепата за автомагистрали, освен за частни инвестиции в 

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

поне една държава — бенефициер на Кохезионния фонд,

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

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

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

за свързване на Европа, и улесняване на географската и секторната 

диверсификация на ЕФСИ.

 

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

генериране на допълнителни инвестиции и работни места в областта на транспортната 

инфраструктура и мобилността. Досегашният (ограничен) опит показва обаче, че са 
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необходими допълнителни мерки за по-добро управление на потенциала на фонда в 

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

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

значителен потенциал за подобряване на привлекателността на фонда за държавите 

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

финансирането, критериите за допустимост и техническата помощ.  

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

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

очакванията МСЕ. Механизмът за свързване на Европа финансира трансевропейската 

транспортна мрежа в рамките на съгласувани дългосрочни приоритети, които бяха 

договорени и се анализират внимателно от съзаконодателите в цялостен процес. 

Докладчикът се противопоставя на допълнително преразпределение на средствата за 

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

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

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

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

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

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

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

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

но също така да изпълни всички правни задължения по отношение на заключенията от 

оценката, както е определено от съзаконодателите в регламента за ЕФСИ I. 

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

ЕФСИ II, както следва: 

 запазване на сегашния финансов пакет за МСЕ и неговия раздел относно 

транспорта, 

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

размер на гаранционните задължения на ЕС,

 разпоредбите за допълняемост следва да включват сложни многонационални и 

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

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

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

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

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

свързване на Европа, 

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

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

на климата,

 участието на всички държави членки, регионални и местни администрации в 

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

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

което се очаква да бъде постигнато от държавите членки, 
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 европейските групи за териториално сътрудничество следва да отговарят на 

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

трансграничните/многонационалните проекти,

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

съответствие с целите на политиката в областта на трансевропейската транспортна 

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

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

 ролята на Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси в 

предоставянето на консултации на регионалните органи и организаторите на 

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

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

да бъде засилена, 

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

ЕФСИ да бъде определено въз основа на независима оценка. 

ИЗМЕНЕНИЯ 

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

икономически и парични въпроси да вземат предвид следните изменения: 

Изменение   1 

Предложение за регламент 

Съображение 2 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (2a) Необходими са усилия за 

увеличаване на инвестициите чрез 

осигуряване на по-голяма прозрачност 

и по-добро медийно отразяване, чрез 

предоставяне на техническа помощ 

на всички етапи от проекта и 

насърчаване на по-интелигентното 

използване на финансовите ресурси 

 

Изменение   2 

Предложение за регламент 

Съображение 8 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(8) Удълженият ЕФСИ следва да се 

насочи към останалата неефективност 

на пазара и неоптимални 

инвестиционни ситуации, както и да 

(8) Удълженият ЕФСИ следва да се 

насочи към останалата неефективност 

на пазара и неоптимални 

инвестиционни ситуации, както и да 
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продължи да мобилизира финансиране 

от частния сектор в инвестиции от 

решаващо значение за бъдещето на 

Европа за създаване на работни места — 

включително за младите хора, растеж и 

конкурентоспособност чрез засилване 

на допълняемостта. Тук се включват 

инвестиции в областта на енергетиката, 

околната среда и действия в областта на 

климата, социалния и човешкия капитал 

и свързаната с тях инфраструктура, 

здравеопазване, научни изследвания и 

иновации, трансграничен и устойчив 

транспорт, както и цифровата 

трансформация. По-специално, 

приносът на подпомаганите от ЕФСИ 

операции за постигането на 

амбициозните цели на Съюза от 

Парижката конференция по въпросите 

на климата (COP21) следва да бъде 

засилен. Приоритетните проекти за 

енергийна взаимосвързаност и 

проектите за енергийна ефективност 

също следва да бъдат все по-често обект 

на интерес. Освен това следва да се 

избягва подкрепата на ЕФСИ за 

автомагистрали, освен ако това е 

необходимо за подкрепа на частните 

инвестиции в транспорта в държавите 

— бенефициери на Кохезионния фонд, 

или в трансграничните транспортни 

проекти, в които участва поне една — 

държава бенефициер на Кохезионния 

фонд. От съображения за яснота следва 

да се посочи изрично, че макар и вече 

допустими, проектите в областта на 

селското стопанство, рибарството и 

аквакултурите попадат в общите цели, 

подлежащи на подкрепа от ЕФСИ. 

продължи да мобилизира финансиране 

от частния сектор в инвестиции от 

решаващо значение за бъдещето на 

Европа за създаване на работни места — 

включително за младите хора, растеж и 

конкурентоспособност чрез засилване 

на допълняемостта. Тук се включват 

инвестиции в областта на енергетиката, 

околната среда и действия в областта на 

климата, социалния и човешкия капитал 

и свързаната с тях инфраструктура, 

здравеопазване, научни изследвания и 

иновации, трансграничен и устойчив 

транспорт, туризъм, както и цифровата 

трансформация. В допълнение, следва 

също да се преодолее прекомерната 

концентрация в някои сектори на 

политиката, както и географските 

дисбаланси на инвестициите с цел да 

се допринесе за икономическото, 

социалното и териториалното 

сближаване в Съюза и да се избегнат 

нарастващите различия в отделните 

региони и държави членки. По-

специално, приносът на подпомаганите 

от ЕФСИ операции за постигането на 

амбициозните цели на Съюза от 

Парижката конференция по въпросите 

на климата (COP21) следва да бъде 

засилен. Приоритетните проекти за 

енергийна взаимосвързаност и 

проектите за енергийна ефективност 

също следва да бъдат все по-често обект 

на интерес. Освен това следва да се 

ограничава подкрепата на ЕФСИ за 

автомагистрали за подкрепа на частните 

и/или публичните инвестиции в 

транспорта в държавите — бенефициери 

на Кохезионния фонд, по-слабо 

развитите региони или в 

трансграничните транспортни проекти 

или ако е необходимо за 

актуализиране и поддържане, 

подобряване на пътната безопасност, 

разработване на устройства за 

интелигентни транспортни системи 

(ИТС) или гарантиране на целостта и 

стандартите на съществуващите 

магистрали в трансевропейската 
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транспортна мрежа, по-специално 

безопасни зони за паркиране, станции 

за зареждане с алтернативни чисти 

горива и системи за 

електрозареждане. От съображения за 

яснота следва да се посочи изрично, че 

макар и вече допустими, проектите в 

областта на селското стопанство, 

рибарството и аквакултурите попадат в 

общите цели, подлежащи на подкрепа 

от ЕФСИ.  

 

Изменение   3 

Предложение за регламент 

Съображение 8 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (8a) Европейският парламент 

констатира, че в специалните 

дейности на ЕИБ, подлежащи на 

подкрепа от ЕФСИ, банката 

системно използва участието в 

инструменти за споделяне на риска 

със своите съинвеститори. Поради 

това Парламентът призовава ЕИБ, 

ако е необходимо и целесъобразно, да 

се намесва, предоставяйки гаранция за 

първа загуба в рамките на посочените 

дейности, с цел да се оптимизира 

допълняемостта на механизма на 

ЕФСИ и да се мобилизират повече 

частни финансови средства. 

 

Изменение   4 

Предложение за регламент 

Съображение 9 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(9) Допълняемостта, която е основна 

характеристика на ЕФСИ, следва да 

бъде засилена при подбора на проекти. 

По-специално операциите следва да 

бъдат допустими за подкрепа от ЕФСИ, 

(9) Допълняемостта, която е основна 

характеристика на ЕФСИ, следва да 

бъде засилена при подбора на проекти. 

С цел да се гарантира по-добро 

представителство на субектите, 
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ако са насочени към ясно установена 

неефективност на пазара или 

разрешават неоптимални 

инвестиционни ситуации. Операции в 

областта на инфраструктурата в рамките 

на инфраструктурния и иновационен 

прозорец, свързващи две или повече 

държави членки, включително 

електронната инфраструктура, следва да 

се смятат за допълнителни с оглед на 

тяхната присъща сложност и висока 

добавена стойност за Съюза. 

които имат нужда да използват 

гаранционния фонд на ЕФСИ, е 

препоръчително да се въведе 

ротационен принцип в рамките на 

управителния съвет и да се включат 

членове на различни служби на 

Европейската комисия, като 

например отговарящите за 

транспорт и околна среда. В 

съответствие с принципа на 

допълняемост операциите следва да 

бъдат допустими само ако са насочени 

към ясно установена неефективност на 

пазара или разрешават неоптимални 

инвестиционни ситуации. Операции в 

областта на инфраструктурата в рамките 

на инфраструктурния и иновационен 

прозорец, свързващи две или повече 

държави членки, включително 

електронната инфраструктура, като 

например Европейската система за 

управление на железопътното 

движение (ERTMS), следва да се 

смятат за допълнителни с оглед на 

тяхната присъща сложност и висока 

добавена стойност за Съюза. 

 

Изменение   5 

Предложение за регламент 

Съображение 10 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(10) Поради потенциала им за 

повишаване на ефективността от 

намесата на ЕФСИ, операции за смесено 

финансиране, съчетаващи безвъзмездни 

форми на подкрепа и/или финансови 

инструменти от бюджета на Съюза, като 

например тези, предоставени в рамките 

на Механизма за свързване на Европа, 

както и финансиране от групата на ЕИБ, 

включително финансиране от ЕИБ в 

рамките на ЕФСИ, както и други 

инвеститори, следва да бъдат 

насърчавани. Смесеното финансиране се 

стреми да повиши добавената стойност 

(10) Поради потенциала им за 

повишаване на ефективността от 

намесата на ЕФСИ, операции за смесено 

финансиране, съчетаващи безвъзмездни 

форми на подкрепа и/или финансови 

инструменти от бюджета на Съюза, като 

например тези, предоставени в рамките 

на Механизма за свързване на Европа, 

европейските структурни и 

инвестиционни фондове, както и 

финансиране от групата на ЕИБ, 

включително финансиране от ЕИБ в 

рамките на ЕФСИ, както и други 

инвеститори, следва да бъдат 
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на разходите на Съюза чрез привличане 

на допълнителни ресурси от частни 

инвеститори и гарантира, че 

подпомаганите дейности са 

икономически и финансово 

жизнеспособни. 

насърчавани. Смесеното финансиране се 

стреми да повиши добавената стойност 

на разходите на Съюза чрез привличане 

на допълнителни ресурси от частни 

инвеститори и гарантира, че 

подпомаганите дейности са 

икономически и финансово 

жизнеспособни. Следва да се 

гарантира съгласуваност и синергия 

между всички форми на подкрепа от 

ЕС. 

 

Изменение   6 

Предложение за регламент 

Съображение 10 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (10a) С цел да се повиши 

ефективността на ЕФСИ както в 

национален, така и в регионален 

мащаб, Парламентът подчертава 

необходимостта от укрепване на 

сътрудничеството между ЕИБ, 

която оперира със средствата от 

ЕФСИ, и националните 

насърчителни банки. 

 

Изменение   7 

Предложение за регламент 

Съображение 11 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(11) За да се засили използването на 

ЕФСИ в по-слабо развитите региони и 

регионите в преход, обхватът на общите 

цели, допустими за подкрепа от ЕФСИ, 

следва да се разшири. 

(11) За да се засили използването на 

ЕФСИ в по-слабо развитите и най-

отдалечените региони, както и в 

регионите в преход, и да се коригират 

географските дисбаланси, обхватът на 

общите цели, допустими за подкрепа от 

ЕФСИ, следва да се разшири. 

 

Изменение   8 



 

PE593.810v03-00 10/28 AD\1120875BG.docx 

BG 

Предложение за регламент 

Съображение 11 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (11a) Проектите следва да имат 

подкрепа на местно и регионално 

равнище и да се изпълняват 

съвместно с местните и 

регионалните структури, за да се 

гарантират оптимални условия за 

устойчивост и успех.  

Изменение  9 

Предложение за регламент 

Съображение 13 a (ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (13a) Настоящата индикативна цел 

на ЕФСИ относно инфраструктурния 

и инвестиционен прозорец (ИИП) 

следва да бъде адаптирана съответно 

и пропорционално на увеличението на 

целта за мобилизиране на най-малко 

500 млрд. евро под формата на частни 

и публични инвестиции, установено в 

настоящия регламент. 

 

Изменение  10 

Предложение за регламент 

Съображение 14 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(14) С оглед на частичното 

финансиране на вноската от общия 

бюджет на Съюза за гаранционния фонд 

на ЕС за допълнителни инвестиции, 

които трябва да бъдат направени, следва 

да се извърши трансфер от наличния 

пакет на Механизма за свързване на 

Европа (МСЕ), предвиден в Регламент 

(ЕС) № 1316/2013 на Европейския 

парламент и на Съвета4. Освен това 

(14) С оглед на частичното 

финансиране на вноската от общия 

бюджет на Съюза за гаранционния фонд 

на ЕС за допълнителни инвестиции, 

които трябва да бъдат направени, една 

подходяща корекция на целевата 

ставка на гаранционния фонд на ЕС 

следва да позволи увеличение на 

финансирането без да е необходимо 

допълнително намаляване на 
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бюджетни кредити в размер на 1 145 797 

000 EUR следва да бъдат прехвърлени 

от финансовите инструменти на МСЕ 

към безвъзмездните средства на МСЕ с 

цел да се улесни съчетаването с ЕФСИ 

или с други подходящи инструменти, 

по-специално тези, свързани с 

енергийната ефективност. 

оскъдните ресурси от наличния пакет 

на Механизма за свързване на Европа 

(МСЕ) и „Хоризонт 2020“, предвиден в 

Регламент (ЕС) № 1316/2013 и 

Регламент (ЕС) № 1291/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета4, 

както е посочено в оценката, 

изготвена от Комисията. Освен това 

бюджетни кредити в размер на 1 145 797 

000 EUR следва да бъдат прехвърлени 

от финансовите инструменти на МСЕ 

към безвъзмездните средства на МСЕ с 

цел да се улесни съчетаването с ЕФСИ 

или с други подходящи инструменти, 

по-специално тези, свързани с 

енергийната ефективност. 

__________________ __________________ 

4 Регламент (ЕС) № 1316/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

11 декември 2013 г. за създаване на 

Механизъм за свързване на Европа, за 

изменение на Регламент (ЕС) № 

913/2010 и за отмяна на регламенти 

(ЕО) № 680/2007 и (ЕО) № 67/2010 (ОВ 

L 348, 20.12.2013 г., стр. 129). 

4 Регламент (ЕС) № 1316/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

11 декември 2013 г. за създаване на 

Механизъм за свързване на Европа, за 

изменение на Регламент (ЕС) № 

913/2010 и за отмяна на регламенти 

(ЕО) № 680/2007 и (ЕО) № 67/2010 (ОВ 

L 348, 20.12.2013 г., стр. 129). 

 

Изменение   11 

Предложение за регламент 

Съображение 16 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (16a) ЕФСИ е бил ефективен по 

отношение на увеличаването на 

обема на специалните дейности на 

ЕИБ в полза на МСП, но не е 

постигнал достатъчен успех за 

увеличаване на обема на 

транспортните проекти, по-

специално в държавите — 

бенефициери на Кохезионния фонд. 

Следователно предвид високата 

добавена стойност на 

транспортните проекти за Съюза и 

значителните нужди от инвестиции, 

е необходимо да се приемат 
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допълнителни мерки за преодоляване 

в по-голяма степен на трудностите, 

пред които са изправени държавите 

членки и организаторите на проекти 

при предлагането на 

инфраструктурни проекти. 

 

Изменение  12 

Предложение за регламент 

Съображение 16 б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (16б) Проектите в областта на 

транспорта и мобилността 

обикновено са трудни за финансиране 

поради ниската степен на 

възвращаемост, дългосрочната 

перспектива на инвестициите и по-

високите нива на риск и несигурност. 

С цел да се намали съществуващото 

секторно неравновесие по отношение 

на проектите, финансирани от 

ЕФСИ, и да се реши проблемът с 

неоптималните инвестиции в 

транспортна инфраструктура в 

Съюза, ЕКЦИВ, заедно с Комисията, 

следва да приеме специфични мерки, 

които да улеснят съчетаването по 

опростен и по-малко бюрократичен 

начин на ЕФСИ с безвъзмездни 

средства или друго публично 

финансиране, предоставяно от 

бюджета на Съюза или националните 

бюджети. 

 

Изменение   13 

Предложение за регламент 

Съображение 17 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(17) ЕИБ и ЕИФ следва да 

гарантират, че крайните бенефициери, 

включително МСП, са информирани за 

(17) ЕИБ и ЕИФ следва да 

популяризират ЕФСИ с цел 

насърчаване на видимостта на този 
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съществуването на подкрепа от ЕФСИ с 

цел популяризиране на гаранцията на 

ЕС, предоставена по Регламент (ЕС) 

2015/1017. 

важен инструмент. Освен това те 

следва да гарантират, че крайните 

бенефициери, включително МСП, са 

информирани за съществуването на 

подкрепа от ЕФСИ с цел 

популяризиране на гаранцията на ЕС, 

предоставена по Регламент (ЕС) 

2015/1017. 

 

Изменение   14 

Предложение за регламент 

Съображение 19 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(19) Операциите, подкрепяни от 

ЕФСИ, следва да се придържат към 

принципите на Съюза за добро 

управление в областта на данъчното 

облагане. 

(19) Операциите, подкрепяни от 

ЕФСИ, следва да се придържат към 

принципите на Съюза за добро 

управление в областта на данъчното 

облагане предвид необходимостта от 

по-сигурен подход с цел 

предотвратяване на неправомерното 

използване на тези средства. 

 

Изменение   15 

Предложение за регламент 

Съображение 21 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(21) Ролята на Европейския 

консултантски център по 

инвестиционни въпроси (ЕКЦИВ) 

следва да бъде засилена и неговите 

дейности следва да се съсредоточат 

върху потребностите, които не са 

обхванати в достатъчна степен от 

сегашните разпоредби. Особено 

внимание следва да се обърне на 

подкрепата за изготвяне на проекти, 

включващи две или повече държави 

членки, и проекти, които допринасят за 

постигането на целите от COP21. 

Независимо че ЕКЦИВ има за цел да се 

базира на съществуващите 

(21) Ролята на Европейския 

консултантски център по 

инвестиционни въпроси (ЕКЦИВ) 

следва да бъде засилена и неговите 

дейности следва да се съсредоточат 

върху потребностите, секторите и 

регионите, които не са обхванати в 

достатъчна степен от сегашните 

разпоредби. Особено внимание следва 

да се обърне на подкрепата за изготвяне 

на проекти, включващи две или повече 

държави членки, проекти, които 

допринасят за постигането на целите от 

COP21, а също и проекти в областта 

на устойчивия транспорт. 
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консултантски услуги на ЕИБ и на 

Комисията, така че да функционира 

като единен технически консултантски 

център за финансирането на проекти в 

рамките на Съюза, ЕКЦИВ следва също 

така да допринася активно за целта за 

секторна и географска диверсификация 

на ЕФСИ и при необходимост ще 

подкрепя ЕИБ в инициирането на 

проекти. ЕКЦИВ следва също така да 

допринася активно за създаването на 

инвестиционни платформи и да 

предоставя съвети относно 

комбинирането на други източници на 

финансиране от Съюза с ЕФСИ. 

Независимо че ЕКЦИВ има за цел да се 

базира на съществуващите 

консултантски услуги на ЕИБ и на 

Комисията, така че да функционира 

като единен технически консултантски 

център за финансирането на проекти в 

рамките на Съюза, ЕКЦИВ следва също 

така да допринася активно за целта за 

секторна и географска диверсификация 

на ЕФСИ и при необходимост ще 

подкрепя ЕИБ в инициирането на 

проекти. ЕКЦИВ следва също така да 

допринася активно за създаването на 

инвестиционни платформи и да 

предоставя съвети относно 

съчетаването на други източници на 

финансиране от Съюза (като например 

европейските структурни и 

инвестиционни фондове, програмата 

„Хоризонт 2020“ и Механизма за 

свързване на Европа) с ЕФСИ с цел 

постигане на синергия между 

различните източници на подкрепа 

от Съюза. ЕКЦИВ следва да бъде 

леснодостъпен и прозрачен при 

предоставянето на подкрепа и 

неговата видимост следва да бъде 

допълнително популяризирана сред 

потенциални организатори на 

проекти.  

 

Изменение  16 

Предложение за регламент 

Съображение 21 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (21a) Европейският семестър за 

координация на икономическите 

политики се основава на подробен 

анализ на плановете на държавите 

членки за бюджетни, 

макроикономически и структурни 

реформи и в неговите рамки към 

държавите членки се отправят 

специфични препоръки за всяка една 

от тях. В този контекст ЕИБ следва 
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да информира Комисията за своите 

констатации относно пречките и 

препятствията пред инвестициите в 

държавите членки, установени при 

извършването на инвестиционните 

операции, обхванати от настоящия 

регламент. Комисията следва да 

взема предвид тези констатации, 

наред с друго, за работата си в 

контекста на подобряване на 

инвестиционната среда чрез 

премахване на секторните и други 

видове пречки пред инвестициите. 

 

Изменение   17 

Предложение за регламент 

Съображение 21 б (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (21б) Тъй като непроведените 

структурни реформи представляват 

най-сериозната пречка пред 

инвестициите, финансирането от 

ЕФСИ следва да бъде обвързано също 

и с успешно развитие на 

икономическата и фискалната 

политика в рамките на европейския 

семестър и с изпълнението на 

препоръките за държавите с 

дисбаланси както по отношение на 

дефицита, така и по отношение на 

излишъка, които имат с 

трансгранично значение. 

 

 

Изменение  18 

Предложение за регламент 

Съображение 22 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(22) Поради това Регламент (ЕС) № 

1316/2013 и Регламент (ЕС) 2015/1017 

(22) Поради това Регламент (ЕС) 

2015/1017 следва да бъде съответно 
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следва да бъдат съответно изменени, изменен, 

 

Изменение  19 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 

Регламент (ЕС) № 2015/1017 

Член 5 – параграф 1 – алинея 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

„За по-добро преодоляване на 

неефективността на пазара или на 

неоптималните инвестиционни 

ситуации, специалните дейности на 

ЕИБ, подкрепяни от ЕФСИ, обикновено 

се характеризират с подчиненост, 

участие в инструменти за споделяне на 

риска, трансграничен обхват, излагане 

на специфични рискове или други 

установими аспекти, както е описано 

по-подробно в приложение II.“ 

„За по-добро преодоляване на 

неефективността на пазара, на сложни 

многонационални, трансгранични 

проекти или на неоптималните 

инвестиционни ситуации, специалните 

дейности на ЕИБ, подкрепяни от ЕФСИ, 

обикновено се характеризират с 

подчиненост, участие в инструменти за 

споделяне на риска, трансграничен 

обхват, излагане на специфични рискове 

или други установими аспекти, както е 

описано по-подробно в приложение II.“; 

 

Изменение  20 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 

Регламент (ЕС) № 2015/1017 

Член 5 – параграф 1 – алинея 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Проектите, подкрепяни от ЕФСИ, които 

представляват физическа 

инфраструктура, свързваща две или 

повече държави членки, или 

разширяване на физическа 

инфраструктура или услуги, свързани с 

физическата инфраструктура, от една 

държава членка в една или повече 

държави членки, също се считат за 

осигуряващи допълняемост.“; 

Проектите, подкрепяни от ЕФСИ, които 

представляват физическа 

инфраструктура, свързваща две или 

повече държави членки, проектите, 

включени в Приложение 1 към 

Регламент (ЕС) № 1316/2013 за 

създаване на Механизъм за свързване 

на Европа, проектите за изпълнение 

на SESAR и Европейската система за 

управление на железопътното 

движение (ERTMS) и проектите, 

включващи разширяване на физическа 

инфраструктура или услуги, свързани с 

физическата инфраструктура, от една 
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държава членка в една или повече други 

държави членки, също се считат за 

осигуряващи допълняемост. 

Инвестиционният комитет 

проверява дали проектите отговарят 

на изискванията, определени в 

настоящия параграф, по време на 

процедурата за подбор. 

Инвестиционният комитет 

осигурява в своята процедура на 

подбор проверка на допълняемостта. 

 

Изменение   21 

Предложение за регламент 

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

Регламент (ЕС) № 2015/1017 

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

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (3a) в член 6, параграф 1 се добавя 

следната буква: 

 „дa) по-трудно могат да бъдат 

финансирани от други източници, но 

в същото време имат значимо 

социално въздействие.“ 

 

Изменение   22 

Предложение за регламент 

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

Регламент (ЕС) № 2015/1017 

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

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (3б) В член 6, параграф 2 се добавя 

следната алинея: 

 По-малките проекти и инвестиции 

следва да получават подкрепа от 

ЕФСИ, при съблюдаване на 

допълняемостта и в тясно 

сътрудничество с националните 

насърчителни банки.“ 
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Изменение   23 

Предложение за регламент 

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

Регламент (ЕС) № 2015/1017 

Член 7 – параграф 3 – алинея 1 

 
Текст в сила Изменение 

 -а) Член 7, параграф 3 се изменя, 

както следва: 

Управителният съвет се състои от 

четирима членове: трима, назначени от 

Комисията, и един – от ЕИБ. 

Управителният съвет избира 

председател измежду своите членове с 

тригодишен мандат, с възможност за 

еднократно подновяване. 

Управителният съвет взема решенията 

си с консенсус. 

Управителният съвет се състои от 

четирима членове: трима, назначени от 

Комисията, и един – от ЕИБ. 

Управителният съвет избира 

председател измежду своите членове с 

тригодишен мандат, с възможност за 

еднократно подновяване. 

Управителният съвет взема решенията 

си с консенсус въз основа на солиден 

анализ на всяка подложена на 

обсъждане ситуация.“  

 

Изменение   24 

Предложение за регламент 

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

Регламент (ЕС) № 2015/1017 

Член 7 – параграф 4 

 
Текст в сила Изменение 

 -aa) Член 7, параграф 4 се изменя, 

както следва: 

4. Държавите членки и други трети 

страни могат – като за други трети 

страни е необходимо съгласието на 

управителния съвет, да участват в 

ЕФСИ под формата на гаранции или на 

парични средства, когато става въпрос 

за държавите членки, и само под 

формата на парични средства, когато 

става въпрос за други трети страни. 

Държавите членки и другите трети 

страни нямат право нито на членство в 

управителния съвет, нито на участие 

при назначаването на други членове на 

„4. Държавите членки и други трети 

страни могат – като за други трети 

страни е необходимо съгласието на 

управителния съвет, да участват в 

ЕФСИ под формата на гаранции или на 

парични средства, когато става въпрос 

за държавите членки, и по същия 

начин, когато става въпрос за други 

трети страни. Държавите членки и 

другите трети страни нямат право нито 

на членство в управителния съвет, нито 

на участие при назначаването на други 

членове на персонала на ЕФСИ, 
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персонала на ЕФСИ, включително 

членове на инвестиционния комитет, 

нито имат права във връзка с други 

аспекти на управлението на ЕФСИ, 

както е предвидено в настоящия 

регламент. 

включително членове на 

инвестиционния комитет, нито имат 

права във връзка с други аспекти на 

управлението на ЕФСИ, както е 

предвидено в настоящия регламент.“ 

 

Изменение   25 

Предложение за регламент 

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

Регламент (ЕС) № 2015/1017 

Член 7 – параграф 5 – алинея 1 

 
Текст в сила Изменение 

 -aб) Член 7, параграф 5 се изменя, 

както следва: 

В Споразумението за ЕФСИ се 

предвижда ЕФСИ да има изпълнителен 

директор, който да отговаря за 

оперативното управление на ЕФСИ и 

за подготовката и председателството на 

заседанията на инвестиционния 

комитет, посочен в параграф 6. 

„В Споразумението за ЕФСИ се 

предвижда ЕФСИ да има изпълнителен 

директор, който да отговаря за 

надлежното оперативно управление 

на ЕФСИ и за подготовката и 

председателството на заседанията на 

инвестиционния комитет, посочен в 

параграф 6.“ 

 

Изменение   26 

Предложение за регламент 

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

Регламент (ЕС) № 2015/1017 

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

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 -aв) В член 7, параграф 7 се добавя 

следният параграф: 

 „Управителният съвет укрепва 

сътрудничеството между 

Европейския фонд за стратегически 

инвестиции и структурните фондове, 

Механизма за свързване на Европа и 

програмата „Хоризонт 2020“, с цел 

насърчаване на комбинираното 

финансиране и засилване на ефекта 
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на лоста от европейските 

инвестиции, особено в областта на 

транспорта.“ 

 

Изменение   27 

Предложение за регламент 

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

Регламент (ЕС) № 2015/1017 

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

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 iiа) добавя се следната буква ка): 

 „кa)  отбрана.“ 

 

Изменение   28 

Предложение за регламент 

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

Регламент (ЕС) № 2015/1017 

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

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 аа) в параграф 2 се добавя следната 

буква иа): 

 „иa)  подкрепа за инициативите на 

Съюза в сектора на отбраната, 

особено посредством 

 i)  научноизследователска и 

развойна дейност на равнището на 

Съюза; 

 ii)  развитие на капацитета за 

отбрана на Съюза; 

 iii)  МСП и дружества със средна 

пазарна капитализация в областта 

на отбраната.“ 

 

Изменение  29 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква б 
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Регламент (ЕС) № 2015/1017 

Член 9 – параграф 2 – алинея 1 а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

„ЕИБ има за цел поне 40% от 

финансирането на ЕФСИ в рамките на 

инфраструктурния и иновационен 

прозорец да подкрепя проекти с 

компоненти, които допринасят за 

действията в областта на климата, в 

съответствие с ангажиментите от 

COP21. Управителния съвет предоставя 

подробни насоки за тази цел.“; 

„ЕИБ има за цел поне 40% от 

финансирането на ЕФСИ в рамките на 

инфраструктурния и иновационен 

прозорец да подкрепя проекти, 

съдържащи значителен компонент за 

действията в областта на климата, в 

съответствие с ангажиментите от 

COP21. Управителният съвет 

предоставя подробни насоки за тази цел; 

 ЕИБ се стреми да гарантира, че поне 

20% от финансирането на ЕФСИ 

подкрепя проекти, свързани с 

развитието на транспортна 

инфраструктура, транспортното 

оборудване и иновационни технологии 

в транспорта, попадащи в обхвата на 

буква в). 

 ЕИБ се стреми да постига 

балансирано географско разпределение 

на инвестициите между държавите 

членки. 

 Независимо от целите, посочени в 

настоящия параграф, се изпълняват 

проектите в областта на човешкия 

капитал и здравеопазването, одобрени 

за финансиране по ЕФСИ, като 

например продуктивни инвестиции в 

болници и училища, попадащи в 

параграф ж)“; 

 

Изменение   30 

Предложение за регламент 

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

Регламент (ЕС) № 2015/1017 

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

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ба) В параграф 2в се добавя 

следната подточка: 
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 „iiia)  железопътна инфраструктура 

и други железопътни проекти; 

 

Изменение  31 

Предложение за регламент 

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

Регламент (ЕС) № 2015/1017 

Член 14 – параграф 2 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

„в) привличане на местния опит, за 

да се улесни предоставянето на 

подкрепата от ЕФСИ в целия Съюз, и 

допринасяне, когато е възможно, за 

целта за секторна и географска 

диверсификация на ЕФСИ, посочена в 

точка 8 от приложение II, като подкрепя 

ЕИБ да инициира операции;“ 

„в) привличане на регионалния и 

местния опит, за да се улесни 

предоставянето на подкрепата от ЕФСИ 

в целия Съюз, и допринасяне за целта за 

секторна и географска диверсификация 

на ЕФСИ, посочена в точка 8 от 

приложение II, като подкрепя ЕИБ и 

организаторите на проекти да 

инициират операции;“ 

 

Изменение   32 

Предложение за регламент 

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

Регламент (ЕС) № 2015/1017 

Член 14 – параграф 2 – буква д 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) предоставяне на активна 

подкрепа за създаването на 

инвестиционни платформи; 

д) предоставяне на активна 

подкрепа за създаването на 

инвестиционни платформи, 

включително секторни 

инвестиционни платформи; 

 

Изменение  33 

Предложение за регламент 

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

Регламент (ЕС) № 2015/1017 

Член 14 – параграф 2 – буква e a (нова) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 iiiа) добавя се следната буква еа): 

 „еа) осигуряване на консултации за 

проекти, включващи две или повече 

държави членки, и на подкрепа за 

създаването на финансови 

инструменти за многонационални и 

трансгранични проекти;“ 

 

Изменение   34 

Предложение за регламент 

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

Регламент (ЕС) № 2015/1017 

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

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 iiiб) добавя се следната буква еб): 

 „еб) предоставяне на примери за 

най-добри практики за публично-

частни партньорства (ПЧП) в 

областта на развитието на 

железопътната инфраструктура; 

Изменение  35 

Предложение за регламент 

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

Регламент (ЕС) № 2015/1017 

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

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 iiiв) добавя се следната буква ев): 

 „ев) предоставяне на най-добри 

практики и модели за структуриране 

на проекти в ключови сфери за 

областите, посочени в член 9, 

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

вземат под внимание последните 

насоки на Евростат за отчитане на 

публичните задължения на ПЧП.“; 

 



 

PE593.810v03-00 24/28 AD\1120875BG.docx 

BG 

Изменение   36 

Предложение за регламент 

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

Регламент (ЕС) № 2015/1017 

Член 14 – параграф 3 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ба) добавя се параграф 3а, както 

следва: 

 „3а. ЕКЦИВ следи за това 

Европейският фонд за стратегически 

инвестиции да има допълващ 

характер по отношение на другите 

европейски програми, за да се подобри 

взаимодействието, да се насърчи 

комбинираното финансиране и да се 

засили ефектът на лоста на 

европейските финансови 

инструменти; 

 

Изменение  37 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 10 – буква б 

Регламент (ЕС) № 2015/1017 

Член 18 – параграф 7 и параграф 8 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) параграфи 7 и 8 се заличават; заличава се 

 

Изменение   38 

Предложение за регламент 

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

Регламент (ЕС) № 2015/1017 

Член 19 – параграф 1 б (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (11a) към член 19 се добавя следният 

параграф 1б: 

 „ЕИБ представя и публикува на своя 

уебсайт годишен доклад, в който се 
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изброяват подробности за всеки 

транспортен проект, получил 

подкрепата от ЕС по линия на ЕФСИ, 

като се посочват съответните суми 

от общия размер на очакваните 

инвестиции.“ 

 

Изменение  39 

Предложение за регламент 

Приложение I – точка 1 – буква а 

Регламент (ЕС) № 2015/1017 

Приложение II – раздел 2 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

„Подкрепата на ЕФСИ за 

автомагистрали се избягва, освен ако 

това е необходимо за подкрепа на 

частните инвестиции в транспорта в 

държавите — бенефициери на 

Кохезионния фонд, или в 

трансграничните транспортни проекти, 

в които участва поне една държава — 

бенефициер на Кохезионния фонд.“; 

„Подкрепата на ЕФСИ за 

автомагистрали се ограничава до 

публични и/или частни инвестиции в 

транспорта в държавите — бенефициери 

на Кохезионния фонд, по-слабо 

развитите региони или в 

трансграничните транспортни проекти 

или ако е необходимо за 

актуализиране и поддържане, 

подобряване на пътната безопасност, 

разработване на устройства за 

интелигентни транспортни системи 

(ИТС) или гарантиране на целостта и 

стандартите на съществуващите 

магистрали в трансевропейската 

транспортна мрежа, по-специално 

безопасни зони за паркиране, станции 

за зареждане с алтернативни чисти 

горива и системи за 

електрозареждане.“; 

 

Изменение   40 

Предложение за регламент 

Приложение I – точка 1 – буква а 

Регламент (ЕС) № 2015/1017 

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

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 
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 „Подкрепата от ЕФСИ е абсолютно 

възможна също така за поддръжката 

и модернизирането на 

съществуващата транспортна 

инфраструктура;“ 

 

Изменение  41 

Предложение за регламент 

Приложение – точка 3 

Регламент (ЕС) № 2015/1017 

Приложение II – раздел 5 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

„Наборът от показатели става 

обществено достъпен веднага след като 

дадена операция с гаранция на ЕС бъде 

подписана, с изключение на 

поверителната търговска информация.“ 

„Наборът от показатели става 

обществено достъпен веднага след като 

дадена операция с гаранция на ЕС бъде 

одобрена, с изключение на 

поверителната търговска информация. 

Инвестиционният комитет 

предоставя на Парламента набора от 

показатели за всички проекти по 

линия на ЕФСИ;“ 
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