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На 8 ноември 2011 г. Съветът реши, в съответствие с член 177 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), да се консултира с Европейския 
икономически и социален комитет относно 
 

„Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 по отношение на някои разпоредби, 
свързани с инструменти за споделяне на риска за държави-членки, които 
изпитват сериозни затруднения във връзка с финансовата си стабилност или 
са застрашени от такива затруднения“ 
COM(2011) 655 окончателен - 2011/0283 (COD). 

 
На 25 октомври 2011 г. Бюрото на Европейския икономически и социален комитет възложи на 
специализирана секция „Икономически и паричен съюз, икономическо и социално 
сближаване“ да подготви работата на Комитета по този въпрос. 
 
Предвид неотложното естество на работата, на 476-ата си пленарна сесия, проведена на 
7 и 8 декември 2011 г. (заседание от 8 декември 2011 г.), Европейският икономически и 
социален комитет реши да определи г-н Smyth за главен докладчик и прие настоящото 
становище с 128 гласа „за“ и 7 гласа „въздържал се“. 
 

* 
 

* * 
 
1. Заключения и препоръки 
 
1.1 ЕИСК отбелязва предложението на Комисията за изменение на членове 14 и 36 от 

Регламент (ЕО) № 1083/2006, за да се позволи от една страна инструментите за 
споделяне на риска да се управляват чрез непряко централизирано управление, а от 
друга страна – държавите-членки, които изпитват сериозни затруднения във връзка с 
финансовата си стабилност или са застрашени от такива затруднения, да внасят част от 
средствата, разпределени за тях по цели „Сближаване“ и 
„Регионална конкурентоспособност и заетост“ на политиката на сближаване, в 
провизиите и капиталовите вноски по заеми или гаранции, издадени на проектни 
спонсори и други публични или частни партньори пряко или непряко от ЕИБ или други 
международни финансови институции. С предложените изменения не се променя 
максималният размер на финансирането, осигуренo по оперативните програми за 
програмния период 2007-2013 г. 

 
1.2 ЕИСК одобрява предложението. 
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2. Мотиви 
 
2.1 Настоящото предложение би улеснило одобряването на заеми, отпускани от ЕИБ или 

от други финансови институции по член 36 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 за един 
или повече приоритети на оперативна програма в момент, в който подобни заеми няма 
да са на разположение поради намаляването на рейтинга на публичния и частния дълг 
на държавата и финансовите институции в държавите-членки. 

 
2.2 Комитетът е съгласен, че е от основно значение да се подкрепят проектите и 

възстановяването на икономиката, поради което подкрепя гореспоменатото 
предложение. 
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