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БЕЛЕЖКА 
От: Председателството 
До: Съвета 
Относно: План за инвестиции за Европа  

Предложение за регламент на Eвропейския парламент и на Съвета 
относно Европейския фонд за стратегически инвестиции и за 
изменение на регламенти (ЕС) № 1291/2013 и (ЕС) № 1316/2013 
(първо четене) 
– Общ подход 

  

След заседанието на Корепер от 5 март 2015 г., на делегациите се изпраща приложено 

компромисен текст на председателството по посоченото по-горе предложение с оглед 

на приемането на общ подход от Съвета (Икономически и финансови въпроси) на 

заседанието му на 10 март 2015 г. 

Промените спрямо текста на предложението на Комисията са обозначени с получерен 

шрифт, а заличеният текст — със скоби (…). 

Промените от правно и езиково естество са отбелязани с курсив. 
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Предложение за 

 

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

 

относно Европейския фонд за стратегически инвестиции, Европейския консултантски 

център по въпросите на инвестициите и европейския регистър на инвестиционни 

проекти и за изменение на регламенти (ЕС) № 1291/2013 и (ЕС) № 1316/2013 

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, 

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

член 172, член 173, член 175, параграф 3 и член 182, параграф 1 от него, 

като взеха предвид предложението на Европейската комисия, 

след предаване на проекта за законодателен акт на националните парламенти, 

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет и на 

Комитета на регионите, 

в съответствие с обикновената законодателна процедура, 

като имат предвид, че: 

(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 в Съюза 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. 
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(2) Необходими са всеобхватни 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 предпоставки могат да допринесат за 

създаване на благотворно взаимодействие, при което инвестиционните проекти 

спомагат за увеличаване на заетостта и търсенето и водят до трайно повишаване 

на потенциала за растеж. 

(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. 

(4) По време на икономическата и финансова криза Съюзът положи усилия за 

насърчаване на растежа, по-специално чрез инициативи в рамките на стратегията 

„Европа 2020“, която утвърди подхода за интелигентен, устойчив и приобщаващ 

растеж, както и чрез европейския семестър за координиране на 

икономическите политики. Европейската инвестиционна банка („ЕИБ“) също 

засили действията си за насърчаване и популяризиране на инвестициите в рамките 

на Съюза, отчасти и чрез увеличение на капитала през декември 2012 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 жизнеспособни 

инвестиционни проекти. 

(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. 
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(6) На 26 ноември 2014 г. Комисията представи съобщение, озаглавено „План за 

инвестиции за Европа“1, в което се предвижда създаването на Европейски фонд за 

стратегически инвестиции („ЕФСИ“), прозрачен регистър на инвестиционни 

проекти на европейско равнище, консултантски център (Европейски 

консултантски център по въпросите на инвестициите (…)) и се набляга на 

амбициозна програма за премахване на пречките пред инвестициите и завършване 

на единния пазар. 

(7) На 18 декември 2014 г. Европейският съвет излезе със заключението, че 

„стимулирането на инвестициите и преодоляването на неефективността на пазара 

в Европа са основно политическо предизвикателство“ и че „новият акцент върху 

инвестициите, заедно с ангажимента на държавите членки за по-интензивни 

структурни реформи и за постигане на благоприятстваща растежа фискална 

консолидация, ще послужи като основа за растежа и създаването на работни места 

в Европа“. Беше отправен и призив за създаване на Европейски фонд за 

стратегически инвестиции (ЕФСИ) в групата на ЕИБ за мобилизиране на 

315 млрд. евро нови инвестиции в периода между 2015 г. и 2017 г. и беше 

приканена „групата на Европейската инвестиционна банка да започне 

дейности, като използва собствените си средства, считано от януари 2015 г.“. 

Европейският съвет подчерта също, че „ЕФСИ ще се добави към текущите 

програми на ЕС и традиционните дейности на ЕИБ и ще ги допълва“. 

(8) ЕФСИ е част от цялостния подход за справяне с несигурността във връзка с 

публичните и частните инвестиции. Стратегията се основава на три стълба: 

мобилизиране на инвестиционни средства, достигане на инвестициите до реалната 

икономика и подобряване на инвестиционната среда в Съюза. 

(8а) На 13 януари 2015 г. Европейската комисия представи съобщение2 за начина, 

по който ще прилага съществуващите правила на Пакта за стабилност и 

растеж. 

1 Съобщение до Европейския парламент, Съвета, Европейската централна банка, 
Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите и 
Европейската инвестиционна банка, озаглавено „План за инвестиции за Европа“. 
COM(2014) 903 final. 

2  Съобщение до Европейския парламент, Съвета, Европейската централна банка, 
Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите и 
Европейската инвестиционна банка, озаглавено „Пълноценно използване на 
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(9) Инвестиционната среда в рамките на Съюза следва да бъде подобрена чрез 

премахване на пречките пред инвестициите, укрепване на единния пазар и (…) 

повишаване на регулаторната предвидимост. Комисията обяви, че „издига в 

политически приоритет облекчаването на регулаторната тежест, като в 

същото време запазва високо равнище на социална защита, здравна защита 

и защита на околната среда, както и избора на потребителите“ и че ще 

преразгледа правилата, за да гарантира, че те „допринасят за програмата за 

работни места и растеж“3. Комисията и държавите членки следва да се 

заемат с изпълнението на тази задача незабавно. Тези допълнителни мерки 

следва да са от полза за функционирането на ЕФСИ и за инвестициите в Европа 

като цяло. 

(10) Целта на ЕФСИ следва да бъде i) да съдейства за преодоляването на затруднения 

във финансирането и осъществяването на продуктивни и стратегически 

инвестиции в Съюза; и ii) да гарантира подобрен достъп до финансиране за 

дружества и други образувания, които имат до 3000 служители, с по-

специален акцент върху малките и средните предприятия (МСП), съгласно 

определението в настоящия регламент (...). Освен това е целесъобразно ползите 

от подобрения достъп до финансиране да бъдат разширени и до дружества със 

средна пазарна капитализация, а именно — дружества, които имат до 3000 

служители. Преодоляването на сегашните инвестиционни затруднения в Европа 

следва да допринесе за укрепване на конкурентоспособността и потенциала за 

растеж на Съюза и икономическото, социалното и териториалното сближаване. 

гъвкавостта, заложена в действащите разпоредби на Пакта за стабилност и 
растеж“. COM(2015) 12 final. 

3  Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския 
икономически и социален комитет и Комитета на регионите, озаглавено 
„Работна програма на Комисията за 2015 г.: ново начало“. COM(2014) 910 final. 

 

6831/15   ma/IA/eal 5 
 DGG 1A  BG 
 

                                                                                                                                                                  



(11) ЕФСИ следва да подпомага стратегическите инвестиции с висока икономическа и 
обществена добавена стойност, които допринасят за постигане на целите на 
политиката на Съюза4, в това число, но не единствено, проекти от общ интерес, 
които са насочени към завършване на изграждането на единния пазар в 
секторите на транспорта, телекомуникациите и енергийната инфраструктура, 
включително транспортните и енергийните връзки, и цифровата 
инфраструктура, развиване на енергията от възобновяеми източници и 
енергийната и ресурсната ефективност, развитие и модернизиране на 
енергийния сектор, засилване на конкурентоспособността му и повишаване на 
сигурността на енергийните доставки, включително използването на местните 
източници на енергия, принос към устойчивото развитие, както и развиване на 
потенциалното взаимодействие между тези сектори; в развитието на градските и 
селските райони и социалната сфера; в областта на околната среда и природните 
ресурси; и такива, които засилват европейската научна и технологична база, 
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 образувания със специален акцент върху МСП. ЕФСИ следва да 
допринася за трансформацията към зелена, устойчива икономика с ефективно 
използване на ресурсите и към устойчиво създаване на работни места. 

(12) Голям брой МСП и дружества със средна пазарна капитализация (…) в Съюза 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 осигури 
средства, с които тези образувания да преодолеят по-успешно недостига на капитал 
и неефективността на пазара, като позволи на ЕИБ и на Европейския инвестиционен 
фонд („ЕИФ“) да осигуряват преки и косвени капиталови инжекции, както и да 
предоставят гаранции за висококачествена секюритизация на кредити и други 
продукти, които са предоставени за целите на ЕФСИ. 

4  Включени, наред с другото, в Регламент (ЕС) № 1291/2013 на Европейския парламент и 
на Съвета от 11 декември 2013 г. за установяване на „Хоризонт 2020“ — рамкова 
програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.) и за отмяна на Решение 
№ 1982/2006/ЕО (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 104), 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), и 
Регламент (ЕС) № 1287/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 
2013 г. година за създаване на Програма за конкурентоспособност на предприятията и 
малките и средните предприятия (COSME) (2014—2020 г.) и за отмяна на Решение 
№ 1639/2006/ЕО (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 33). 
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(13) ЕФСИ следва да бъде създаден в рамките на ЕИБ, за да се възползва от нейния опит и 
доказани резултати (...). Работата на ЕФСИ по предоставянето на финансиране за 
МСП и за малки дружества със средна пазарна капитализация, както и за други 
образувания, следва да се насочва чрез Европейския инвестиционен фонд („ЕИФ“), 
за да бъде използван неговият опит в тези дейности. 

(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 създават устойчиви работни места и насърчават (…) дългосрочния растеж и 
конкурентоспособността, в това число посредством иновациите и развитието и 
разпространението на технологии. 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 
се адаптира към нуждите на пазара, като в същото време се насърчават частните 
инвестиции в проекти. ЕФСИ не следва да бъде заместител на частното пазарно 
финансиране, нито да стеснява възможностите за него, а да бъде негов 
„катализатор“ чрез преодоляване на неефективността на пазара, за да се гарантира 
най-ефективното и стратегическо използване на обществените средства. (…) 

(15) ЕФСИ следва да бъде насочен към  (…) проекти с по-висок риск, отколкото 
съществуващите инструменти на ЕИБ и Съюза, за да се гарантира допълващият 
характер спрямо съществуващите операции. ЕФСИ следва да финансира проекти в 
целия Съюз, включително в най-засегнатите от икономическата и финансовата криза 
държави. ЕФСИ следва да се използва само когато липсва финансиране от други 
източници при разумни условия. 

(15а) Пазарните стимули и допълняемостта, предоставени от ЕФСИ, следва да 
гарантират, че ЕФСИ се използва за социално и икономически жизнеспособни 
проекти без предварително секторно или регионално разпределение, по-
специално за преодоляване на големите нужди от инвестиции или 
неефективността на пазара. За държавите членки, в които финансовите пазари 
са по-слабо развити, следва да бъде предоставена подходяща техническа помощ, 
за да се гарантира, че общите цели на настоящия регламент могат да бъдат 
постигнати. Същевременно ЕФСИ следва да може да подкрепя екологосъобразни 
проекти и да бъде от полза за сектори и технологии с голям потенциал за растеж. 

(16) ЕФСИ следва да е насочен към инвестиции, които се очаква да бъдат икономически и 
технически осъществими и които се очаква да възстановят средствата на 
кредиторите. Такива инвестиции следва да водят до известен разумен риск, като в 
същото време продължават да отговарят на специфичните изисквания за финансиране 
от ЕФСИ. 
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(16а) ЕФСИ следва да разполага с подходяща структура за управление, чиято 
функция следва да бъде съобразена с единствената цел за осигуряване на 
подходящо използване на гаранцията на ЕС. Структурата за управление следва 
да се състои от управителен съвет, управляващ директор и инвестиционен 
комитет. Тя не следва да засяга или възпрепятства процеса на вземане на 
решения на ЕИБ, нито да бъде заместител на управителните органи на ЕИБ. 
Управителният съвет следва да определя инвестиционните насоки, съгласно 
които инвестиционният комитет да взема решения относно използването на 
гаранцията на ЕС, в съответствие с целите, определени в настоящия регламент. 
Управляващият директор следва да отговаря за ежедневното управление на 
ЕФСИ и да извършва подготвителната работа за заседанията на инвестиционния 
комитет. 

(17)  Следва да бъде създаден инвестиционен комитет с цел вземане на решения за 
използването на гаранцията на ЕС за отделни проекти и за проекти, подпомагани 
чрез национални насърчителни банки или институции и инвестиционни 
платформи или фондове, които не са насочвани чрез ЕИФ. Инвестиционният 
комитет следва да бъде съставен от независими експерти, които имат познания и опит 
в областта на операциите, които преследват общите цели на ЕФСИ. 
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. Независимостта на инвестиционния комитет е определящ 
фактор за гарантиране на доверието и участието на частния сектор в плана за 
инвестиции. 

(18) С цел да се даде възможност ЕФСИ да подкрепя инвестициите, Съюзът следва да 
предостави гаранция в размер на 16 000 000 000 евро. 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, се 
очаква да генерират инвестиции в Съюза на обща стойност най-малко 
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 в периода, в който тя е на разположение, могат да бъдат 
използвани за подкрепа на нови операции. 

(18а) В срок от 3 години от влизането в сила на настоящия регламент Комисията 

следва да представи пред Европейския парламент и Съвета доклад, съдържащ 
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независима оценка на използването на гаранцията на ЕС и на изпълнението на 

общите цели, установени в настоящия регламент, включително мобилизирането 

на частен капитал, както и оценка на допълняемостта, предоставена от ЕФСИ, 

на рисковия профил на операциите, подпомагани от ЕФСИ, на 

макроикономическото въздействие на ЕФСИ, включително неговото 

въздействие върху растежа и заетостта, на услугите, предоставяни от ЕКЦВИ и 

на изпълнението на целите на ЕФСИ и на ЕКЦВИ. По целесъобразност докладът 

следва да бъде придружен от предложение до Европейския парламент и до 

Съвета за изменение на настоящия регламент, в това число по отношение на 

одобряването на бъдещи проекти от инвестиционния комитет и удължаването на 

действието на гаранцията на ЕС след предвидения в настоящия регламент срок. 

(19) За да бъде постигната целта за 315 млрд. евро във възможно най-кратък срок, 

националните насърчителни банки или институции и инвестиционните 

платформи и фондове, с подкрепата на гаранцията от ЕФСИ, следва да играят 

значима 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. 

(20) (...) Би следвало трети страни да могат да съфинансират проекти съвместно с 

ЕФСИ, било то на база отделен проект, или чрез инвестиционни платформи (...). 

(21) ЕФСИ следва да допълва текущите програми на ЕС и традиционните дейности 

на ЕИБ и да се добави към тях. Във връзка с това трябва да се насърчава 

пълноценното използване на всички съществуващи и отпуснати от ЕС ресурси 

при спазване на съществуващите правила. Ако са изпълнени съответните критерии 

за допустимост, държавите членки следва да могат да използват всеки тип 

финансиране от Съюза, за да участват във финансирането на проекти, отговарящи на 

условията за финансиране, които са подкрепени с гаранцията на ЕС. Гъвкавостта на 

този подход следва да максимизира потенциала за привличане на инвеститори в 

инвестиционните области, към които е насочен ЕФСИ. 
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(22) В съответствие с Договора за функционирането на ЕС (ДФЕС) подпомаганите от 
ЕФСИ инвестиции в инфраструктура и проекти следва да бъдат съобразени с 
правилата за държавна помощ. За тази цел и за целите на оценките на държавната 
помощ Комисията обяви, че ще изготви набор от основни принципи, (...) с които всеки 
проект ще трябва да бъде съобразен, за да отговаря на изискванията за подпомагане 
по линия на 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. 
Изискването за съответствие с принципите на държавната помощ следва да 
допринесе за ефективното използване на ресурсите на ЕФСИ. 

(23) Предвид необходимостта от спешни действия в Съюза, ЕИБ и ЕИФ може да са 
финансирали допълнителни проекти извън обичайния си профил през 2015 г. — преди 
влизането в сила на настоящия регламент, сключването на споразумението за 
ЕФСИ и определянето на членовете на инвестиционния комитет и на 
управляващия директор. За да се извлече максимална полза от мерките, предвидени 
в настоящия регламент, следва да бъде възможно гаранцията на ЕС да обхваща и 
подобни допълнителни проекти, ако те отговарят на установените в настоящия 
регламент основни критерии. 

(24) Подкрепените от ЕФСИ операции по финансиране и инвестиране на ЕИБ следва да 
бъдат управлявани в съответствие със собствените правила и процедури на ЕИБ, 
включително с подходящи мерки за контрол и мерки срещу укриване на данъци, както 
и съобразно правилата и процедурите по отношение на Европейската служба за борба 
с измамите (OLAF) и Сметната палата, включително тристранното споразумение 
между Европейската комисия, Европейската сметна палата и Европейската 
инвестиционна банка. 

(25) ЕИБ следва да извършва редовна оценка на подкрепяните от ЕФСИ дейности, за да 
анализира тяхната адекватност, изпълнение и въздействие, както и да набелязва 
аспектите, които биха могли да подобрят работата в бъдеще. Подобни оценки следва 
да бъдат от полза за отчетността и анализа на устойчивостта. 

(26) Наред с операциите по финансиране и инвестиране, които ще бъдат осъществени 

посредством ЕФСИ, следва да бъде създаден Европейски консултантски център по 
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въпросите на инвестициите (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 институции и 

управляващите органи на европейските структурни и инвестиционни фондове. 

Следва да се създаде една точка за достъп за въпроси, свързани с техническата 

помощ за инвестициите в рамките на Съюза, и следва да се укрепи предоставянето 

на техническа помощ на организаторите на проекти на местно равнище. Новите 

услуги, предоставяни от ЕКЦВИ, следва да бъдат предоставяни в допълнение 

към тези, които вече се предлагат по линия на други програми на Съюза, като 

при това по никакъв начин не се засяга нивото и капацитетът на помощта, 

осигурявана в рамките на тези програми. Следва да се предвиди достатъчно 

финансиране за допълнителните услуги, предоставяни от ЕКЦВИ. 

 (27) Следва да бъде създаден и гаранционен фонд („гаранционния фонд“), който да 

покрива рисковете, свързани с гаранцията на ЕС за ЕИБ. Гаранционният фонд следва 

да бъде създаден с постепенни плащания от общия бюджет на Съюза. Гаранционният 

фонд следва впоследствие да получи също така приходи (…) от подкрепяни от ЕФСИ 

проекти, както и суми, възстановени от длъжници в неизпълнение, когато 

гаранционният фонд вече е изплатил гаранцията на ЕИБ. 

(28) Гаранционният фонд е предназначен да осигурява ликвиден резерв за общия бюджет 

на Съюза в случай на загуби, претърпени от ЕФСИ при преследването на неговите 

цели. Натрупаният опит относно естеството на инвестициите, които ЕФСИ трябва да 

подкрепя, показва, че би било подходящо гаранционният фонд да възлиза на сума в 

размер на 50 % от общата гаранция на Съюза (…). 

(28а) Всички плащания към гаранционния фонд и всички бюджетни решения, които 

по друг начин са свързани с работата на ЕФСИ, следва да отговарят изцяло на 

условията на многогодишната финансова рамка и да бъдат разрешени от 

Европейския парламент и от Съвета посредством годишната бюджетна 

процедура. 

(29) [Преместено в съображение 36а] 
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(30) Като се има предвид тяхната същност, нито гаранцията на ЕС за ЕИБ, нито 

гаранционният фонд са „финансови инструменти“ по смисъла на Регламент (ЕС) 

№ 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета5. 

(31) Много са потенциално жизнеспособните в икономическо и техническо отношение 

проекти в Съюза, които не получават финансиране поради липса на яснота и 

прозрачност. Често това се дължи на факта, че частните инвеститори не знаят за 

съществуването на такива проекти или пък информацията, с която разполагат, не е 

достатъчна, за да преценят инвестиционните рискове. Комисията и ЕИБ (...) следва да 

насърчават създаването на прозрачен регистър на текущи и бъдещи (…) проекти в 

Съюза, които са подходящи за инвестиране. Този „регистър на проекти“ следва да 

гарантира редовен и структуриран публичен достъп до информацията относно 

инвестиционните проекти, за да могат инвеститорите да имат достъп до нея. 

(32) Държавите членки следва да могат да участват в създаването на европейския 

регистър на инвестиции, в това число 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, включително механизмите за предотвратяване на оповестяването на 

проекти, които биха могли да застрашат националната сигурност, и относно 

образеца за оповестяване на информацията относно отделните проекти. 

5 Регламент (ЕС, Евратом) №°966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 
25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на 
Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 
26.10.2012 г., стр. 1). 
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(33) Въпреки че проектите, набелязани по линия на регистъра на проекти, може да се 

използват от ЕИБ при идентифицирането и подбора на подпомаганите от ЕФСИ 

проекти, регистърът на проекти следва да разполага с по-широки възможности за 

идентифициране на проекти в рамките на Съюза. В техния обхват може да бъдат 

включени проекти, които се финансират изцяло от частния сектор или с помощта на 

други инструменти, предоставяни на европейско или национално равнище. (...) 

Включването на проект въз основа на регистъра на проекти не следва да води до 

публична финансова подкрепа, нито да изключва такава, било то на равнище 

ЕС, или на национално равнище. 

(34) За да се осигури отчетност пред европейските граждани, ЕИБ следва редовно да 

докладва на Европейския парламент и на Съвета за операциите и въздействието на 

ЕФСИ. Комисията следва да докладва редовно относно състоянието на 

гаранционния фонд. 

(35) (…) 

(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 образуванията, не могат — 

доколкото се отнася до финансовите ограничения за инвестициите — да бъдат 

постигнати в достатъчна степен от държавите членки (…), а поради обхвата и 

последиците от предвиденото действие могат 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. 
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(36а) [Преместено от съображение 29] 

 С оглед на финансирането отчасти на вноската от общия бюджет на Съюза следва да 
бъдат намалени финансовите средства в рамките на (…) „Хоризонт 2020“ — рамкова 
програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.)“ съгласно Регламент (ЕС) 
№ 1291/2013 на Европейския парламент и на Съвета6, както и на Механизма за 
свързване на Европа съгласно Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент 
и на Съвета7. 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 
следва да се подсигури по-високо ниво на финансиране в някои от областите, 
попадащи в техните правомощия, отколкото това би било възможно чрез 
съществуващите програми, в това число енергийните междусистемни връзки, 
транспорта и цифровата инфраструктура, както и иновациите, научните 
изследвания и развитието. ЕФСИ следва да бъде в състояние да подкрепи 
гаранцията на 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. (…) 

(36б)Следователно регламенти (ЕС) № 1291/2013 и (ЕС) № 1316/2013 следва съответно да 
бъдат изменени. 

(36в)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 компетентността на законодателя на 
Съюза, (...) на бюджетния орган и на ЕИБ, както е предвидено в Договорите, и 
поради това следва да бъде ограничено до елементите, които са основно от 
технически и административен характер и които, въпреки че не са съществени, 
са необходими за ефективното изпълнение на ЕФСИ, 

 

 

6 Регламент (ЕС) № 1291/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 
2013 г. за установяване на „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни 
изследвания и иновации (2014—2020 г.) и за отмяна на Решение № 1982/2006/EO 
(OВ L 347, 20.12.2013 г., стp. 104). 

7 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). 
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ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ: 

Глава -I – Въвеждащи разпоредби 

Член -1a 

Цел и предмет 

С настоящия регламент се създава Европейски фонд за стратегически инвестиции 

(ЕФСИ), гаранция на ЕС, както и гаранционен фонд на ЕС. Освен това с настоящия 

регламент се създава Европейски консултантски център по въпросите на инвестициите 

(ЕКЦВИ) и прозрачен регистър на настоящите и потенциалните бъдещи 

инвестиционни проекти на Съюза. 

[Преместен от член 1] 

Целта на ЕФСИ е чрез осигуряване на капацитет за поемане на риск от страна на ЕИБ 

(...) да предостави подкрепа в Съюза за: 

a) (…) инвестиции; (…) 

б) (…) по-голям достъп до финансиране за дружествата, както и за други образувания, 

които имат до 3000 служители, със специален акцент върху малките и средните предприятия. 

(…) 

За тази цел настоящият регламент установява правилата, съгласно които Комисията 

следва да сключи споразумение с ЕИБ за управлението на ЕФСИ и споразумение с ЕИБ 

за учредяването на ЕКЦВИ. 
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Член -1б 

Определения 

Следните определения се прилагат единствено за целите на настоящия регламент: 

а)      „национални насърчителни банки или институции“ означава  юридически лица, 

извършващи финансови дейности на професионална основа, на които държава 

членка е дала, независимо дали на централно, регионално или местно равнище, да 

извършват публични дейности в областта на развитието или насърчаването; 

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 образуванията осигуряват финансово участие за финансиране на редица 

инвестиционни проекти; 

в)     „малки и средни предприятия“ или „МСП“ означава микро-, малки и средни 

предприятия, както са определени в Препоръка 2003/361/ЕО; 

г)     „дружества със средна пазарна капитализация“ означава юридически лица, които 

имат до 3 000 служители и не са МСП; 

д)    „споразумение за ЕФСИ“ означава правният инструмент, чрез който Комисията и 

ЕИБ уточняват предвидените в настоящия регламент условия за управление на 

ЕФСИ; 

е)     „споразумение за ЕКЦВИ“ означава правният инструмент, чрез който Комисията 

и ЕИБ уточняват предвидените в настоящия регламент условия за учредяването 

на ЕКЦВИ. 

 ж)  „допълняемост“ означава подкрепата от ЕФСИ за операции за преодоляване на 

неефективността на пазара или на неоптимални инвестиционни ситуации, които 
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не биха могли да бъдат осъществени във въпросния период в рамките на 

обичайните инструменти на ЕИБ без подкрепата на ЕФСИ или в същата степен 

през въпросния период по линия на ЕИФ и инструменти на ЕС. Подкрепяните от 

ЕФСИ проекти, като се стремят да генерират работни места и растеж, по принцип 

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

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

рисков профил в сравнение с настоящия портфейл на инвестициите, подкрепяни 

от ЕИБ в съответствие с нейните обичайни инвестиционни политики. 

 

ГЛАВА I — Европейски фонд за стратегически инвестиции 

Член 1 

Европейски фонд за стратегически инвестиции 

[заличен: параграф 1, алинея първа преместена в член 2; параграф 1, алинея втора 

преместена в член 1а] 

Член 2 

(…) Споразумение за ЕФСИ 

-1. Комисията сключва споразумение с ЕИБ относно управлението на ЕФСИ. 

 

1. Споразумението за ЕФСИ съдържа (...) следното: 

 

а)  мерки относно установяване на ЕФСИ, както и сумата и условията на 

финансовото участие от ЕИБ, включително: 

 

i) разпоредби, уреждащи създаването на ЕФСИ като отделен, лесно 

разпознаваем и прозрачен инструмент и отделна сметка, управлявана от ЕИБ, 

чиито операции са ясно разграничени от останалите операции на ЕИБ; 
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ii) сумата и условията на финансовото участие от ЕИБ чрез ЕФСИ, което не 

може да е по-малко от 5 000 000 000 евро във вид на гаранции или 

парични средства; 

iii) условията на финансирането или гаранциите, които ще се предоставят от 

ЕИБ чрез ЕФСИ на Европейския инвестиционен фонд („ЕИФ“); 

iv) разпоредба, че ценообразуването на операциите с гаранция на ЕС трябва 

да бъде в съответствие с общата ценова политика на ЕИБ; 

 

б)  правилата за управление по отношение на ЕФСИ в съответствие с член 3, без да 

се засяга Протокол № 5 за устава на Европейската инвестиционна банка, в т.ч.: 

i) състава и броя на членовете на управителния съвет, които няма да бъдат 

повече от четирима; 

ii) процедурата за назначаване на изпълнителния директор и заместник 

изпълнителния директор, тяхното възнаграждение и условия на труд, 

които следват разпоредбите относно персонала на ЕИБ, правилата и 

процедурите за замяната им в тяхната функция и за отчетността; 

iii) процедурата за назначаване и освобождаване от длъжност на членовете на 

инвестиционния комитет, тяхното възнаграждение и условия на труд, 

процедурите при гласуване в инвестиционния комитет, определянето на 

кворум и разпределението на гласовете на всеки член; 

iv) изискването управителният съвет и инвестиционният комитет да приемат 

правилник за дейността си; 

 

v) изискването операциите за финансиране и инвестиционните операции, 

подкрепени от ЕФСИ, в крайна сметка да бъдат одобрявани от 

управителните органи на ЕИБ в съответствие с разпоредбите на 

Протокол № 5 за устава на Европейската инвестиционна банка; 
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в) разпоредби по отношение на гаранцията на ЕС, която е безусловна, неотменима 

гаранция при първо поискване в полза на ЕИБ, включително: 

i) подробни правила относно предоставянето на гаранцията на 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. Изплащането на възнаграждението за Съюза и 

плащанията по гаранцията на ЕС се извършват своевременно и само след 

като са нетирани възнагражденията и загубите от операциите; 

iii) изисквания относно използването на гаранцията на ЕС в съответствие с 

член 5 от настоящия регламент, включително условията за плащане, 

например конкретните времеви рамки, лихвите по дължими суми и 

необходимите споразумения за ликвидност; 

iv) разпоредби и процедури за събиране на вземанията, които трябва да бъдат 

поверени на ЕИБ в съответствие с член 7, параграф 4; 

 

г) условията за одобрение от инвестиционния комитет на използването на 

гаранцията на ЕС за отделни проекти или посредством инвестиционни платформи, или 

национални насърчителни банки или институции в съответствие с настоящия 

регламент, и по-специално член 2а; 

 

д)  процедурите за представяне на инвестиционни предложения и за одобряване на 

предложения за използване на гаранцията на ЕС, включително: 

i) процедурата за предаване на проектите на инвестиционния комитет; 

ii) изискването процедурата за представяне и одобряване на предложения за 

използване на гаранцията на ЕС да не засяга правилата на ЕИБ за вземане 

на решения, установени съгласно Протокол № 5 за устава на 

Европейската инвестиционна банка, и по-специално член 19 от него; 
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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 на ЕС; 

е) механизми за докладване, мониторинг и отчетност относно ЕФСИ, включително: 

i) оперативните задължения на ЕИБ за докладване и, когато е уместно, в 

сътрудничество с ЕИФ, в съответствие с член 10 от настоящия регламент; 

ii) финансовите задължения за докладване, произтичащи от ЕФСИ; 

iii) правилата за одит и борба с измамите в съответствие с членове 14 и 15 от 

настоящия регламент; 

iv) основните показатели за изпълнението, в частност по отношение на 

използването на гаранцията на ЕС, изпълнението на общите цели, 

определени в член 2а, мобилизирането на частен капитал и 

макроикономическото въздействие на ЕФСИ, включително неговото 

влияние върху подкрепата за инвестициите; 

 

ж) процедурите и условията за изменение на споразумението по инициатива на 

Комисията или на ЕИБ, които включват задължението за докладване на Съвета и на 

Европейския парламент относно изменението; 

 

з) всички други условия от административен или организационен характер, 

необходими за управлението на ЕФСИ, доколкото позволяват правилното използване 

на гаранцията на ЕС. 

 

 

2. В споразумението за ЕФСИ се предвижда също: 

 

a) свързаните с ЕФСИ дейности, извършвани от ЕИФ, да се управляват от 

ръководните органи на ЕИФ; 

 

б) дължимото на Съюза възнаграждение от подкрепяните от ЕФСИ операции да се 

предоставя след приспадане на плащанията, дължими по исканията за активиране на 

гаранцията на ЕС, а впоследствие и на разходите в съответствие с член 5, параграф 3 и 

със споразумението за ЕКЦВИ. 
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Член 2а 

Критерии за допустимост за използване на гаранцията на ЕС 

1. В споразумението за ЕФСИ се предвижда ЕФСИ да подкрепя проекти, които: 

а)       са в съответствие с политиките на Съюза, 

б)       са жизнеспособни от икономическа и техническа гледна точка, 

в)       осигуряват допълняемост, и 

г)       когато е възможно, осигуряват максимално мобилизиране на капитал от                    

частния сектор. 

2. Освен това в споразумението за ЕФСИ се предвижда ЕФСИ да подпомага 

проекти, насочени към постигането на някоя от следните общи цели: 

а)  развитие на инфраструктурата; 

б)  научноизследователска и развойна дейност и иновации; 

в)  инвестиране в образование и обучение, здравеопазване, информационни и 

 комуникационни технологии; 

г)  развитие на енергетиката; 

д)  предоставяне на финансова подкрепа за дружествата, както и за други 

 образувания, които имат до 3000 служители, със специален акцент върху 

 МСП. 

3. При определянето на инвестиционната политика и политиката за управление 

на риска за подкрепа от ЕФСИ, управителният съвет отчита необходимостта да 

се избегне прекомерната експозиция на риск в даден сектор или географски 

район. 
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Член 3 

Управление на ЕФСИ 

-1. При изпълнението на задачите, които са им възложени с настоящия регламент, 

посочените в настоящия член управляващи органи се стремят да постигнат 

единствено целите, определени в настоящия регламент. 

1. Споразумението за ЕФСИ предвижда ЕФСИ да се ръководи от управителен съвет, 

който, с цел използване на гаранцията на ЕС, да 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, третирането на 

инвестиционните платформи и рисковия профил на ЕФСИ в съответствие с целите 

по член 2а, параграф 2.Управителният съвет приема инвестиционните насоки за 

използване на гаранцията на ЕС, които да се прилагат от инвестиционния 

комитет. Инвестиционните насоки се оповестяват публично. 

1а.  Броят на членовете на управителния съвет се разпределя между Комисията и 

ЕИБ, в зависимост от съответния размер на вноските от бюджета на ЕС и от 

ЕИБ под формата на парични средства или гаранции. 

Управителният съвет избира един от своите членове за председател. 

Управителният съвет взема решенията с консенсус. 

2. (…) 

3. (…) 

 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. 
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След открита и прозрачна процедура за подбор в съответствие с процедурите на 

ЕИБ, управляващият директор и заместник управляващият директор се 

назначават от председателя на ЕИБ по предложение на управителния съвет за 

тригодишен мандат с възможност за еднократно подновяване. 

5. Споразумението за ЕФСИ предвижда към ЕФСИ да има инвестиционен комитет, 

който да отговаря за разглеждането на всички потенциални операции, без да се 

засяга член 6, параграф 5, в съответствие с инвестиционните политики на ЕФСИ и 

за одобряването на подкрепата по линия на гаранцията на ЕС за операции съгласно 

настоящия регламент. 

Инвестиционният комитет се състои от осем независими експерти и управляващия 

директор. Независимите експерти са с подходящ пазарен опит (...) и се назначават от 

управителния съвет за мандат с продължителност до три години, който може да бъде 

подновен и не превишава общо 6 години. Експертите на инвестиционния 

комитет се назначават след открита и прозрачна процедура за подбор. С 

назначаването на експертите в инвестиционния комитет управителният съвет 

осигурява разнообразието на състава на инвестиционния комитет, така че той 

да разполага с широки знания за секторите, обхванати от член 2а, и 

географските пазари в рамките на Съюза. 

Управителният съвет на ЕФСИ упражнява надзор върху изпълнението на 

целите на ЕФСИ. 

Когато участват в дейностите на инвестиционния комитет, неговите членове 

изпълняват задълженията си безпристрастно и в интерес на ЕФСИ. При 

прилагането на приетите от управителния съвет насоки и вземането на 

решения за използване на гаранцията на ЕС те не искат и не приемат указания 

от ЕИБ, институциите на Съюза, държавите членки или от друг публичен или 

частен орган. Въвеждат се подходящи организационни мерки, които осигуряват 

оперативната независимост на инвестиционния комитет, без да се засяга 

оказването от служителите на ЕИБ на аналитична, логистична и 

административна подкрепа за инвестиционния комитет. 

Решенията на инвестиционния комитет се вземат с обикновено мнозинство. 
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ГЛАВА II — Гаранция на ЕС и гаранционен фонд на ЕС 

Член 4 
Гаранция на ЕС 

Съюзът предоставя на ЕИБ гаранция за операции по финансиране или инвестиране, 
извършвани в рамките на Съюза, или операции между държава членка и държава, 
попадаща в обхвата на Европейската политика за съседство, включително 
стратегическото партньорство, политиката на разширяване и Европейското 
икономическо пространство или Европейската асоциация за свободна търговия, или 
между държава членка и отвъдморски страни и територии, съгласно приложение II 
към Договора за функционирането на Европейския съюз, в съответствие с обхвата на 
настоящия регламент и споразумението за ЕФСИ („гаранция на ЕС“). (…) 

Член 5 
Изисквания за използване на гаранцията на ЕС 

1. Предоставянето на гаранцията на ЕС е обвързано с влизането в сила на 
споразумението за ЕФСИ. 

2. Гаранцията на ЕС се предоставя за операции на ЕИБ по финансиране и инвестиране, 
одобрени от инвестиционния комитет по член 3, параграф 5, или за финансиране на 
ЕИФ, с цел извършване на операции на ЕИБ по финансиране и инвестиране в 
съответствие с член 7, параграф 2. (…) 

2а. Гаранцията на ЕС може да се предоставя за операции на ЕИБ по финансиране и 
инвестиране, одобрени от инвестиционния комитет до [СП моля въведете дата: 
4 години след влизането в сила на настоящия регламент] и за които до 30 юни 
2020 г. е подписан договор между ЕИБ и бенефициента или финансовия 
посредник. 

2б. Гаранцията на ЕС може да бъде предоставена за финансиране или гаранции на 
ЕИФ за провеждането на операции на ЕИБ по финансиране и инвестиране в 
съответствие с член 7, параграф 2, одобрени от съвета на директорите на ЕИФ 
до [СП моля въведете дата: 4 години след влизането в сила на настоящия 
регламент] и за които до 30 юни 2020 г. е подписан договор между ЕИФ и 
финансовия посредник. 
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3. В съответствие с член 17 от Устава на ЕИБ (...) ЕИБ изисква плащане на такса от 

бенефициентите на операциите по финансиране, за да покрива всички разходи, 

свързани с ЕФСИ. Без да се засягат разпоредбите на втора и трета алинея от 

настоящия параграф, общият бюджет на Съюза не покрива никакви 

административни разходи или каквито и да било други такси на ЕИБ за 

извършваните от нея дейности по финансиране и инвестиране по силата на 

настоящия регламент. 

ЕИБ може да използва гаранцията на ЕС в рамките на обща максимална сума, 

съответстваща на 1 % от общите неизплатени задължения по гаранцията на ЕС за 

покриване на разходите, които биха били начислени на бенефициентите на 

операциите по финансиране и инвестиране, но не са били възстановени от момента 

на неизпълнение. 

 Освен това, ЕИБ може да използва гаранцията на ЕС за покриване на 

съответния дял от евентуалните разходи по възстановяването, освен ако не са 

приспаднати от постъпленията от възстановените суми и евентуалните разходи, 

свързани с управлението на ликвидността. 

(...) Ако ЕИБ предоставя финансиране на ЕИФ от името на ЕФСИ, обезпечено с 

гаранция на ЕС в съответствие с член 7, параграф 2, (…) таксите на ЕИФ могат да 

бъдат покрити от бюджета на Съюза. 

4. (…) Държавите членки могат да използват всякакъв вид финансиране от Съюза, 

включително инструментите, създадени по линия на трансевропейските мрежи, 

промишлеността и структурните политики на Съюза, за подпомагане на 

финансирането на допустимите проекти, в които ЕИБ инвестира самостоятелно или 

чрез ЕИФ с подкрепата на гаранцията на ЕС, при условие че са изпълнени 

критериите за допустимост на съответните инструменти и на ЕФСИ. 

 

Член 6 

Допустими инструменти 

1. За целите на член 2а, параграф 2 ЕИБ използва гаранцията на ЕС за покриване на 

риска за инструментите, посочени във втора алинея от настоящия член, и в 

съответствие с член 7. 
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2. Следните инструменти са допустими за покритие от гаранцията на ЕС (...): 

а) предоставяни от ЕИБ заеми, гаранции, насрещни гаранции, инструменти на 

 капиталовия пазар, всякакви други форми на финансиране или инструменти за 

 кредитно подобрение, капиталови или квазикапиталови участия, включително чрез 

 национални насърчителни банки или институции, инвестиционни платформи 

 или фондове. Тези инструменти се отпускат, придобиват или емитират в полза 

 на операции, извършени в Съюза, (…) в съответствие с настоящия регламент и 

 когато  финансирането от ЕИБ е предоставено съгласно споразумение или 

 трансакция за финансиране, подписани или сключени от ЕИБ, чийто срок на 

 действие нито е изтекъл, нито е 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, инвестиционни платформи 

 или фондове. 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 споразумение или трансакция за 

 финансиране, подписани или сключени от ЕИФ, чийто срок на действие нито е 

 изтекъл, нито е прекратен. 

3. Освен това ЕИБ може да предостави гаранция на национална насърчителна 

банка или институция по линия на насрещна гаранция на Съюза. 
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4. ЕИБ може да инвестира с подкрепата на ЕФСИ в инвестиционна платформа. 

ЕИБ може също така да предоставя гаранция съгласно настоящия регламент 

на инвестиционна платформа по линия на насрещна гаранция на Съюза. 

5. Използването на гаранцията на ЕС по отношение на операциите, посочени в 

параграфи 2, буква а), и параграфи 3 и 4 подлежи на предварително одобрение 

от инвестиционния комитет. Съответните проекти на операции по 

финансиране или инвестиране на самата ЕИБ или изпълнявани чрез 

национална насърчителна банка или институция или инвестиционна 

платформа, които се състоят от няколко основни проекта, по правило се 

представят заедно на инвестиционния комитет за одобрение освен ако 

инвестиционният комитет не реши друго. Инвестиционният комитет решава 

дали новите операции, изпълнявани чрез национална насърчителна банка или 

институция, или инвестиционна платформа, за които вече е дал одобрението си 

ЕИБ да използва гаранцията на ЕС, трябва да му бъдат представени за 

одобрение. 

6. В рамките на тези операции по линия на ЕФСИ ЕИФ може също да предоставя 

гаранция на национална насърчителна банка или институция или 

инвестиционна платформа или да инвестира в инвестиционна платформа. 

Член 7 

Покритие и условия на гаранцията на ЕС 

1. Гаранцията на ЕС (...) е сума, чийто размер в нито един момент не надхвърля 

16 000 000 000 евро, като най-много 2 500 000 000 евро от нея могат е да бъдат 

разпределени за финансиране или гаранции, предоставени от ЕИБ на ЕИФ в 

съответствие с параграф 2. (...) Общата нетна сума на плащанията от общия бюджет 

на Съюза по линия на гаранцията на ЕС (...) не надхвърля 16 000 000 000 евро. 
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2. В съответствие с член 2, параграф 1, буква в), подточка ii) възнаграждението за 

поемане на риск на портфейл се разпределя между участниците 

пропорционално на съответния им рисков дял. С гаранцията на ЕС се осигуряват 

гаранции за първа загуба на равнище портфейл или пълна гаранция. Гаранцията на 

ЕС може да бъде предоставена на база pari passu с други финансиращи субекти. 

 Когато ЕИБ предоставя финансиране или гаранции на ЕИФ с оглед осъществяване 

на операции по финансиране и инвестиране на ЕИБ, с гаранцията на ЕС се осигурява 

пълна гаранция за финансирането от ЕИБ, при условие че ЕИБ е предоставила 

идентично по размер финансиране или гаранции без гаранция на ЕС. Сумата, 

покрита от гаранцията на ЕС, не надвишава 2 500 000 000 евро. 

3. Когато ЕИБ изисква активиране на гаранцията на 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 на ЕС, ЕИБ предприема 

действия за събиране на вземанията във връзка с изплатените суми и възстановява на 

Съюза събраните суми. 

5.  Гаранцията на ЕС се предоставя при поискване във връзка с инструментите по 

член 6, като обхваща: 

— за дълговите инструменти, посочени в член 6, параграф 2, буква а): 

главницата и цялата лихва, както и всички суми, които са дължими на ЕИБ и 

не са получени от нея в съответствие с условията на операциите по 

финансиране до момента на неизпълнение; 

— за инвестициите в собствен капитал, посочени в член 6, параграф 2, буква а): 

инвестираните суми и свързаните с тях разходи за финансиране; 

— за операциите, посочени в член 6, параграф 2, буква б): използваните суми и 

свързаните с тях разходи за финансиране. 

Гаранцията на ЕС покрива и сумите, посочени във втора и трета алинея на 

член 5, параграф 3. 
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Член 8 

Гаранционен фонд на ЕС 

1. Създава се гаранционен фонд на ЕС („гаранционен фонд“), от който се плаща на 

ЕИБ в случай на активиране на гаранцията на ЕС. 

2. Гаранционният фонд се финансира чрез: 

а)  плащания от общия бюджет на Съюза, 

б)  приходи от инвестираните ресурси на гаранционния фонд, 

в)  суми, събирани от длъжници по неизпълнение в съответствие с процедурата 

  по събиране на вземанията, съдържаща се в споразумението за ЕФСИ, както 

  предвижда член 2, параграф 1, буква в), подточка iv), 

г)   приходите и всички други плащания, получени от Съюза в съответствие 

  със споразумението за ЕФСИ. 

3. Вноските в гаранционния фонд, предвидени в параграф 2, букви б) и г) от 

настоящия член, 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. 

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 се достига първоначално 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 

гаранцията, вноските в гаранционния фонд, предвидени в параграф 2, букви б), в) 

и г), се (...) използват за това целевият размер да достигне сума, равна на исканията 

за активиране на гаранцията. 
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6. (…) 

7. След (…) оценка на целесъобразността на равнището на гаранционния фонд в 

рамките на доклада, предвиден в член 10, параграф 6: 

(a) всеки излишък се изплаща чрез една трансакция по специален бюджетен ред в 

приходната част на общия бюджет на (...) Съюза за годината n+1, 

(b) всяко попълване на средствата на гаранционния фонд се изплаща чрез годишни 

траншове в рамките на срок, не по-дълъг от три години, започващ през 

годината 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. 

9. След постъпило искане за активиране на гаранцията на ЕС вноските в гаранционния 

фонд, предвидени в параграф 2, букви б), в) и г), надхвърлящи целевия размер се 

използват за възстановяване на гаранцията на ЕС до първоначалния ѝ размер до [СП 

моля въведете дата: 4 години след влизането в сила на регламента]. 

 

ГЛАВА IIA — Европейски консултантски център по 
въпросите на инвестициите 

 

Член 8а 

Споразумение за ЕКЦВИ 

1. Комисията сключва споразумение с ЕИБ за учредяване на Европейски 

консултантски център по въпросите на инвестициите в рамките на ЕИБ. 

 Споразумението за ЕКЦВИ съдържа по-специално разпоредби относно 

финансирането, необходимо на ЕКЦВИ в съответствие с параграф 5. 
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2. Целта на ЕКЦВИ е да доразвие съществуващите консултантски услуги на ЕИБ 
и на Комисията, за да предоставя консултантска подкрепа при подбора, 
подготовката и разработването на инвестиционни проекти, както и да работи 
като единен център за технически консултации за финансирането на проекти в 
рамките на Съюза. Тази подкрепа включва подкрепа за използването на 
техническа помощ за структуриране на проекти, използване на иновативни 
финансови инструменти и на публично-частни партньорства и консултации, 
когато е уместно, по важни въпроси, свързани със законодателството на Съюза. 
ЕКЦВИ предоставя и целева подкрепа, като отчита спецификата и 
потребностите на държавите членки с по-слабо развити финансови пазари. 

3. ЕКЦВИ предоставя услуги в допълнение към онези, които вече са на 
разположение по други програми на Съюза. Предоставените от ЕКЦВИ услуги 
включват: 

а)  осигуряване на единно входящо звено за предоставяне на техническа 
  помощ за органи и организатори на проекти; 

б)  подпомагане на организаторите на проекти, когато е уместно, при  
  разработването на техните проекти с цел изпълнение на критериите за 
  допустимостта на проектите съгласно настоящия регламент; 

в)  привличане на местния опит, за да се подпомогне подкрепата от ЕФСИ 
  на цялата територия на Съюза; 

г)  предоставяне на платформа за партньорски обмен и споделяне на ноу-
  хау по отношение на развитието на проекти. 

4. С оглед на постигането на посочената в параграф 2 цел ЕКЦВИ се стреми да 
използва експертния опит на ЕИБ, Комисията, националните насърчителни 
банки или институции и управляващите органи на европейските структурни и 
инвестиционни фондове. 

5. Сътрудничеството между ЕКЦВИ и национална насърчителна банка или 
институция или еквивалентна институция или управляващ орган, който може 
да действа като национален консултант, може да бъде под формата на 
договорни споразумения за партньорство. 
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6. Съюзът внася сума с максимален размер от 20 000 000 евро годишно за 
покриване на разходите по операциите на ЕКЦВИ през периода, който 
приключва на 31 декември 2020 г., във връзка с услугите, предоставяни от 
ЕКЦВИ. 

7.  ЕИБ докладва до 1 септември 2016 г., а след това ежегодно, на Европейския 
парламент, Съвета и Комисията за услугите, предоставяни от ЕКЦВИ съгласно 
параграф 5 от настоящия член, и изпълнението на неговия бюджет. 

 
ГЛАВА III — Европейски регистър на инвестиционни проекти 

Член 9 
Европейски регистър на инвестиционни проекти 

1. Комисията и ЕИБ (...) създават прозрачен регистър на текущи и потенциални (…) 
инвестиционни проекти в Съюза. Държавите членки могат да допринасят за 
неговото създаване и управление. 

 2. Проектите, посочени в европейския регистър на инвестиционни проекти, 
фигурират в него единствено с цел да бъдат видими за инвеститорите и за 
информация, и не предопределят решенията за окончателните проекти, 
избрани за подпомагане съгласно настоящия регламент или друг инструмент на 
ЕС, или чрез публично финансиране. 

3. (…) 

 

ГЛАВА IV — Докладване, отговорност и оценка 
Член 10 

Докладване и отчитане 

1. ЕИБ, когато е целесъобразно в сътрудничество с ЕИФ, докладва два пъти годишно 

пред Комисията относно операциите по финансиране и инвестиране на ЕИБ 

съгласно настоящия регламент. 
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Докладът включва оценка на съответствието с изискванията относно използването на 

гаранцията на ЕС, както и с основните показатели за изпълнението, определени в 

съответствие с член 2, параграф 1, буква е), подточка iv). Докладът също така включва 

статистически, финансови и счетоводни данни относно операциите по финансиране и 

инвестиране на ЕИБ на индивидуално и обобщено равнище. 

2. ЕИБ, когато е целесъобразно в сътрудничество с ЕИФ, докладва веднъж годишно 

пред Европейския парламент и пред Съвета относно операциите по финансиране и 

инвестиране на ЕИБ съгласно настоящия регламент. Докладът се оповестява 

публично и включва: 

а)   оценка на операциите по финансиране и инвестиране 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 инвестиране на ЕИБ между целите по член 2а; 

б)  оценка на добавената стойност, мобилизирането на ресурси от частния  

  сектор, прогнозните и действителните крайни постижения, резултатите и 

  въздействието на операциите по финансиране и инвестиране на ЕИБ на 

  обобщено равнище; 

в)  (...) размер на финансовите средства, прехвърлени на бенефициентите, и 

  оценка на операциите по финансиране и инвестиране на ЕИБ на обобщено 

  равнище; 

г)  оценка на добавената стойност на операциите по финансиране и   

  инвестиране на ЕИБ; 

д)  подробна информация за исканията за активиране на гаранцията на ЕС; 

е)  отчетност относно ЕФСИ. 
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3. За целите на отчитането и докладването от страна на Комисията по отношение на 

покритите от гаранцията на ЕС рискове и нейното управление на гаранционния фонд, ЕИБ, 

когато е целесъобразно в сътрудничество с ЕИФ, предоставя на Комисията всяка година: 

а)   изготвената от ЕИБ и ЕИФ оценка на 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 инвестиране на ЕИБ  

  съгласно настоящия регламент, разбити по операции; 

в)  общата сума на печалбите или загубите, произтичащи от операциите по 

  финансиране и инвестиране на ЕИБ в рамките на портфейлите, предвидени 

  по споразумението за ЕФСИ съгласно член 2, параграф 1, буква в),  

  подточка i). 

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. 

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, включително оценка на 

целесъобразността на целевия размер, на равнището на гаранционния фонд и 

на необходимостта от набавяне на средства за гаранционния фонд. Годишният 

доклад съдържа представяне на финансовото състояние на гаранционния фонд 

към края на предходната година, финансовите потоци през предходната 

календарна година, както и съществените операции и съответната информация 

относно финансовите отчети. Докладът съдържа и информация за финансовото 

управление, изпълнението и свързания с фонда риск към края на предходната 

година. 
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Член 11 

Отчетност пред Европейския парламент и Съвета 

1. По искане на Европейския парламент или на Съвета, управляващият директор 

докладва относно резултатите на ЕФСИ пред двете институции, включително 

като участва в изслушване пред Европейския парламент (...). 

2. Управляващият директор отговаря устно или писмено на въпросите, отправени към 

ЕФСИ от Европейския парламент или Съвета, в рамките на най-много пет седмици 

от получаването на въпроса. 

3. По искане на Европейския парламент или на Съвета Комисията докладва (...) 

относно прилагането на настоящия регламент. 
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Член 12 

Оценка и преглед 

-1.  До [СП моля въведете дата:  3 години след влизането в сила на настоящия 

регламент] Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад с 

независима оценка на прилагането на настоящия регламент. Ако това е уместно, 

докладът се придружава от предложение за изменение на настоящия регламент, по-

специално по отношение на датите, посочени в член 5, параграфи 2а и 2б и член 8, 

параграф 9. 

1. (…) 

2. (…) 

3.  (…) 

4. ЕИБ и ЕИФ редовно представят пред Европейския парламент, Съвета и Комисията 

всички свои независими доклади за оценка, в които се оценяват практическите 

резултати, постигнати в резултат на конкретните дейности на ЕИБ и ЕИФ по 

настоящия регламент. 

5. (…) 

 

ГЛАВА V — Общи разпоредби 

Член 13 

Прозрачност и публично оповестяване на информация 

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, както и за приноса им 

за постигането на общите цели, посочени в член 2а, параграф 2. 
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Член 14 

Одитиране от Сметната палата 

Гаранцията на ЕС, както и плащанията и събраните вземания по нея, които се отнасят до 

общия бюджет на Съюза, подлежат на одитиране от Сметната палата. 

Член 15 

Мерки за борба с измамите 

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 на ЕС, има 

основания да предполага, че е налице потенциален случай на измама, корупция, 

изпиране на пари или друга незаконна дейност, която може да засегне финансовите 

интереси на Съюза. 

2. OLAF може да извършва разследвания, включително проверки и инспекции на 

място, в съответствие с разпоредбите и процедурите, установени в Регламент (ЕС, 

Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета(8), Регламент (Евратом, 

ЕО) № 2185/96 на Съвета(9) и Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета(10), за 

защита на финансовите интереси на Съюза, като целта е да се установи дали е 

налице измама, корупция, изпиране на пари или друга незаконна дейност, засягаща 

финансовите интереси на Съюза, във връзка с всяка операция, финансирана 

съгласно настоящия регламент. OLAF може да предава на компетентните органи 

на съответните държави членки информацията, получена в хода на разследванията 

(...). 

8 Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 
септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за 
борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на 
Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета 
(OB L 248, 18.9.2013 г., стр. 1). 

9 Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно 
контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите 
интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (OB L 292, 
15.11.1996 г., стр. 2). 

10 Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно 
защитата на финансовите интереси на Европейските общности (OB L 312, 23.12.1995 
г., стр. 1). 
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При доказване на подобни незаконни дейности ЕИБ предприема мерки за събиране 

на вземанията, свързани с нейните операции, обезпечени с гаранцията на ЕС. 

3. Споразуменията за финансиране, подписани във връзка с операции, обезпечени 

съгласно настоящия регламент, включват разпоредби, които позволяват изключване 

от операциите по финансиране и инвестиране  на ЕИБ и, ако е необходимо, 

предприемане на подходящи мерки за събиране на вземанията в случай на измама, 

корупция или други незаконни дейности в съответствие със споразумението за 

ЕФСИ, политиките на ЕИБ и приложимите нормативни изисквания. Решението 

относно изключването от операциите по финансиране и инвестиране на ЕИБ се 

взема съобразно съответното споразумение за финансиране или инвестиране. 

Член 16 

Невключени дейности и неоказващи съдействие юрисдикции 

1. При своите операции по финансиране и инвестиране съгласно настоящия 

регламент 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 неоказващите 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 

инвестиране, извършвани чрез механизъм, намиращ се под неоказваща съдействие 

юрисдикция. 

2. По отношение на своите операции по финансиране и инвестиране 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 тероризма, 

включително изискването да се предприемат (…) мерки за установяване на 

действителните бенефициенти, когато е приложимо. 
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Член 17 

Упражняване на делегираните правомощия 

 [заличен] 

ГЛАВА VI — Изменения 

Член 18 

Изменение на Регламент (ЕС) № 1291/2013 

Регламент (ЕС) № 1291/2013 се изменя, както следва: 

(1) В член 6 параграфи 1, 2 и 3 се заменят със следното: 

„1. Финансовият пакет за изпълнение на „Хоризонт 2020“ е определен на 74 328,3 милиона 

евро по текущи цени, от които максимум 71 966,9 милиона евро се разпределят за дейности 

по дял ХIХ от ДФЕС. 

Годишните бюджетни кредити се разрешават от Европейския парламент и от Съвета, в 

рамките на многогодишната финансова рамка. 

2. Сумата за дейности по дял ХIХ от ДФЕС се разпределя по приоритетите, посочени в 

член 5, параграф 2 от настоящия регламент, както следва: 

а)  високи постижения в научната област — 23 897,0 милиона евро по текущи цени; 

б)  водещи позиции в промишлеността — 16 430,5 милиона евро по текущи цени; 

в)  обществени предизвикателства — 28 560,7 милиона евро по текущи цени. 

Максималният общ размер на финансовото участие на Съюза по линия на „Хоризонт 2020“ 

за конкретните цели, посочени в член 5, параграф 3, и за неядрените преки действия на СИЦ, 

е както следва: 
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i) „Разпространяване на високите научни постижения и разширяване на участието“ — 

782,3 милиона евро по текущи цени; 

ii) „Наука със и за обществото“ — 443,8 милиона евро по текущи цени; 

iii) Неядрени преки действия на СИЦ — 1 852,6 милиона евро по текущи цени. 

Ориентировъчната разбивка за приоритетите и конкретните цели, посочени в член 5, 

параграфи 2 и 3, са посочени в приложение II. 

3. Европейският институт за иновации и технологии се финансира по линия на „Хоризонт 

2020“ с максимум 2 361,4 милиона евро по текущи цени съгласно посоченото в приложение 

II.“ 

(2) Приложение II се заменя с текста на приложение I към настоящия регламент. 
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Член 19 

Изменение на Регламент (ЕС) № 1316/2013 

Регламент (ЕС) № 1316/2013 се изменя, както следва: 

(1) В член 5 (…) параграф 1 се заменя със следното: 

„1. Финансовият пакет за изпълнението на МСЕ за периода 2014—2020 г. се определя на 

29 942 259 000 евро (*) по текущи цени. Тази сума се разпределя, както следва: 

а) сектор транспорт: 23 550 582 000 евро, от които 11 305 500 000 евро се прехвърлят от 

Кохезионния фонд, за да бъдат изразходвани в съответствие с настоящия регламент 

изключително в държави членки, които отговарят на условията за финансиране от 

Кохезионния фонд; 

б) сектор телекомуникации: 1 041 602 000 евро; 

в) сектор енергетика: 5 350 075 000 евро. 

Тези суми не засягат изпълнението на инструмента за гъвкавост, предвиден в Регламент (ЕС, 

Евратом) № 1311/2013 на Съвета(*). 

(*) Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на 

многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г. (OB L 347, 20.12.2013 г., 

стр. 884).“ 

(2) В член 7, параграф 3, втора алинея думите „и с член 21, параграф 4“ се заличават; 

(3) Член 21, параграф 4 се заличава. 
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ГЛАВА VII — Преходни и заключителни разпоредби 

Член 20 
Преходни разпоредби 

ЕИБ или ЕИФ може да представи пред Комисията операциите по финансиране и 
инвестиране, подписани от ЕИБ или ЕИФ през периода от 1 януари 2015 г., докато (...) бъде 
сключено споразумението за ЕФСИ и бъдат направени първоначалните назначения след 
влизането в сила на настоящия регламент на всички членове на инвестиционния 
комитет и на управляващия директор, за да получат покритие по линия на гаранцията на 
ЕС. 

Комисията оценява тези операции и ги включва в покритието на гаранцията на ЕС, ако 
отговарят на (...) изискванията, посочени в член 2а от настоящия регламент (…). 

Член 21 
Влизане в сила 

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален 
вестник на Европейския съюз. 

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички 
държави членки. 

Съставено в Страсбург на […] година. 

За Европейския парламент За Съвета 
(2) Председател Председател 
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