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Предложение за 

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

за изменение на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета относно някои разпоредби, 
свързани с финансовото управление, за определени държави-членки, които 

изпитват сериозни затруднения във връзка с финансовата си стабилност или са 
застрашени от такива затруднения 
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ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ 

1. КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО 

• Основания и цели на предложението 

Продължаващата финансова и икономическа криза увеличава натиска върху 
националните финансови ресурси в момент, когато държавите-членки 
съкращават бюджетите си. В този контекст е особено важно да се гарантира 
безпрепятственото изпълнение на програмите за развитие на селските райони 
като средство за осигуряване на финансова помощ за реалната икономика. 

Въпреки това често изпълнението на програмите е трудно в резултат на 
проблеми с ликвидността, произтичащи от бюджетни ограничения. Такъв е 
случаят по-специално в държавите-членки, които в най-голяма степен са били 
засегнати от кризата и са получили финансова помощ по програма от 
Механизма за подкрепа на платежния баланс (ППБ) на държави-членки извън 
еврозоната или от Европейския механизъм за финансово стабилизиране 
(ЕМФС) за държавите-членки от еврозоната. Към настоящия момент шест 
държави поискаха финансова помощ по тези механизми и договориха с 
Комисията програма за макроикономически корекции. Унгария получи 
финансова помощ през 2009 г., но през 2010 г. напусна механизма за 
подпомагане. Останалите пет държави са Румъния и Латвия — по ППБ и 
Португалия, Гърция и Ирландия — по ЕМФС, наричани по-долу „програмни 
държави“. 

С цел да се подпомогнат тези държави, за да могат да продължат с 
изпълнението на програмите на място и с отпускането на средства за проекти, 
настоящото предложение съдържа разпоредби, които дават възможност за 
увеличаване на процентното участие на ЕЗФРСР по програмите за развитие на 
селските райони на тези държави-членки до максимум 95 % от допустимите 
публични разходи в районите, допустими по цел „Сближаване“, най-
отдалечените райони и по-малките острови в Егейско море и до 85% от 
допустимите публични разходи в други райони, докато участват в механизмите 
за подпомагане. По този начин ще бъдат осигурени допълнителни финансови 
средства за държавите-членки и ще бъде улеснено по-нататъшното изпълнение 
на програмите на място.  

• Общ контекст 

Задълбочаването на финансовата криза в някои държави-членки несъмнено 
сериозно засяга реалната икономика поради размера на дълговете и 
затрудненията, с които се сблъскват правителствата при опитите си да заемат 
пари от пазара. 

Комисията направи множество предложения относно най-добрите начини за 
действие в условията на настоящата финансова криза и нейните социално-
икономически последици. По-специално, в рамките на своя пакет от мерки за 
възстановяване, през декември 2008 г. Комисията предложи редица 
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нормативни промени с цел увеличаване на процентното участие на ЕЗФРСР за 
покриване на разходите по програмите за развитие на селските райони през 
2009 г. Измежду горепосочените държави от този механизъм се възползваха 
Гърция, Латвия и Унгария.  

• Действащи разпоредби в областта на предложението 

Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета относно подпомагане на развитието на 
селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските 
райони (ЕЗФРСР) определя общите правила, които са приложими в програмния 
процес, както и разпоредбите за управление на програмите, мониторинг и 
оценка на проектите. 

Програмите за развитие на селските райони следва да бъдат прегразледани и 
адаптирани за остатъка от програмния период, ако това е необходимо за 
осигуряване на съгласуваност със стратегическите насоки на Общността, 
националния стратегически план и Регламент (ЕО) № 1698/2005, в 
съответствие с членове 18 и 19 от посочения регламент.  

В член 26, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета е предвидено, 
че междинните плащания се изчисляват чрез прилагане на ставката за 
съфинансиране за всеки отделен приоритет към заверените публични разходи, 
отнесени към съответния приоритет.  

• Съгласуваност с други политики и цели на Съюза 

Не е приложимо. 

2. КОНСУЛТАЦИЯ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ОЦЕНКА НА 
ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 

• Консултация със заинтересованите страни 

Предложението е съгласувано с останалите предложения и инициативи, приети 
от Европейската комисия в отговор на финансовата криза. 

• Събиране и използване на експертни становища 

Използването на външни експертни становища не бе необходимо. 

• Оценка на въздействието 

Предложението ще даде възможност на Комисията да одобрява по-голямо 
процентно участие на ЕЗФРСР за въпросните държави, докато те са в рамките 
на механизмите за подпомагане.  

Няма нужда от допълнителен бюджет, тъй като общият размер на отпуснатите 
от фондовете средства за държавите и програмите няма да се промени за 
програмния период 2007—2013 г.  
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3. ПРАВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО 

• Обобщение на предложението 

• Предлага се изменение на член 70 от Регламент (ЕО) № 1698/2005 на 
Съвета, за да се даде възможност за увеличаване на процентното участие на 
ЕЗФРСР по програмите за развитие на селските райони на въпросните 
държави-членки до 95 % от допустимите публични разходи в районите, 
които са допустими по цел „Сближаване“, най-отдалечените райони и по-
малките острови в Егейско море и до 85 % от допустимите публични 
разходи в други райони, докато са в рамките на механизмите за 
подпомагане. 

След приемането на решение на Съвета за отпускане на помощ на дадена 
държава-членка по механизмите за подпомагане държавата-членка ще 
представи на Комисията предложение за изменение на своята програма за 
развитие на селските райони, като размерът на съфинансиране от ЕЗФРСР бъде 
увеличен. Представените след одобрението на това изменение плащания ще се 
възползват от по-голямото подпомагане. Това ще бъде временна мярка, която 
ще бъде прекратена, когато държавата-членка напусне механизма за 
подпомагане. 

В съответствие с общите принципи, които са приложими съгласно 
Регламент (ЕО) № 1698/2005, увеличеният размер на съфинансиране може да 
се прилага само за плащания, извършвани след одобряване от Комисията на 
съответните програми за развитие на селските райони, включително новите 
финансови планове. 

• Правно основание 

Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета от 20 септември 2005 г. относно 
подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски 
фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) определя общите правила, 
които са приложими за програмния процес, както и разпоредбите за 
управление на програмите, мониторинг и оценка на проектите. Предложението 
за изменение на Регламент (ЕО) № 1698/2005 следва да бъде основано на 
членове 42 и 43 от Договора за функционирането на Европейския съюз. 

• Принцип на субсидиарност 

Предложението е в съответствие с принципа на субсидиарност дотолкова, 
доколкото с него се цели осигуряването на по-голямо подпомагане чрез 
ЕЗФРСР за определени държави-членки, които са засегнати от сериозни 
затруднения или за заплашени от такива затруднения, по-специално проблеми, 
свързани с техния икономически растеж и финансова стабилност и с 
увеличаването на техния дефицит и влошаването на дълговата им позиция, 
също и вследствие на международната икономическа и финансова обстановка. 
В този контекст е необходимо на равнище Европейски съюз да се създаде 
временен механизъм, позволяващ на Европейската комисия да възстановява 
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заверените разходи от ЕЗФРСР, като използва по-висок размер на 
съфинансиране.  

• Принцип на пропорционалност 

Предложението е в съответствие с принципа на пропорционалност: 

Настоящото предложение действително е пропорционално, тъй като допринася 
много за осигуряване на увеличено подпомагане от ЕЗФРСР за държави-
членки, които са в затруднено положение или са заплашени от сериозни 
затруднения, причинени от извънредни обстоятелства извън техния контрол, и 
които попадат в условията на Регламент (ЕС) № 407/2010 на Съвета (за 
създаване на европейски механизъм за финансово стабилизиране), или които са 
в затруднено положение или сериозно заплашени по отношение на техния 
платежен баланс и попадат в условията на Регламент (ЕО) № 332/2002 на 
Съвета. Що се отнася до Гърция, Споразумението между кредиторите, 
сключено заедно със Кредитното споразумението за еврозоната, влезе в сила на 
11 май 2010 г. В него е предвидено, че периодът на наличност ще изтече три 
години след датата на сключването на споразумението. 

• Избор на инструменти 

Предлаган инструмент: регламент. 

Други инструменти не биха били подходящи поради следните причини: 

Комисията проучи възможностите за действие, които правната рамка 
осигурява, и с оглед на досегашния си опит счита за необходимо да предложи 
изменения на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета. Целта на настоящото 
преразглеждане е да улесни допълнително съфинансирането на проекти, като 
по този начин ще се ускори както тяхното изпълнение, така и въздействието на 
тези инвестиции върху реалната икономика. 

4. ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА 

Няма въздействие върху бюджетните кредити за поети задължения, тъй като не 
се предлага промяна в максималните суми на финансирането по линия на 
ЕЗФРСР, предвидени в оперативните програми за програмния период 2007—
2013 г. За въпросния период Комисията ще възстановява заверените разходи 
при по-висок процент на съфинансиране. Това пряко ще доведе до 
допълнителни плащания към съответните държави-членки за разходите, 
декларирани пред Комисията от датата на влизане в сила на настоящия 
регламент, след преразглеждане на програмите за развитие на селските райони. 

Въз основа на прогнозните разходи, които са изпратени на Комисията до 
момента от въпросните държави-членки, е възможно да се наложи 
допълнително да бъдат изплатени 90 милиона EUR от бюджета за 2011 г., ако 
предложението бъде одобрено навреме, и 470 милиона EUR от бюджета за 
2012 г., при положение че държавите-членки решат да използват максималния 
разрешен размер на съфинансиране. 
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Комисията е убедена, че предложената мярка може да подобри изпълнението, 
като се предоставя по-голяма правна сигурност на държавите-членки. В 
зависимост от степента, в която държавите-членки искат да се възползват от 
мярката, и с оглед на хода на представянето на междинни плащания, през 
2012 г. Комисията ще разгледа необходимостта от допълнителни бюджетни 
кредити за плащания и, при нужда, ще предложи съответните действия на 
бюджетния орган. 
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2011/0209 (COD) 

Предложение за 

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

за изменение на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета относно някои разпоредби, 
свързани с финансовото управление, за определени държави-членки, които 

изпитват сериозни затруднения във връзка с финансовата си стабилност или са 
застрашени от такива затруднения 

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, 

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-
специално членове 42 и 43 от него, 

като взеха предвид предложението на Европейската комисия, 

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти, 

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет1, 

като взеха предвид становището на Комитета на регионите2, 

в съответствие с обикновената законодателна процедура, 

като имат предвид, че: 

(1) Безпрецедентната световна финансова криза и икономически спад сериозно 
засегнаха икономическия растеж и финансовата стабилност и доведоха до 
значително влошаване на финансовите и икономическите условия в няколко 
държави-членки. По-специално няколко държави-членки са засегнати от 
сериозни затруднения или са заплашени от такива затруднения, особено 
проблеми, свързани със своя техния икономически растеж и финансова 
стабилност, както и с увеличаването на техния дефицит и влошаването на 
дълговата им позиция, което се дължи също така на международната 
икономическа и финансова обстановка. 

(2) Въпреки че вече бяха предприети важни мерки за намаляване на отрицателните 
въздействия на кризата, включително изменения в законодателната рамка, 
въздействието на финансовата криза върху реалната икономика, пазара на труда 
и гражданите се проявява в широк мащаб. Натискът върху националните 
финансови ресурси се увеличава и следва да бъдат предприети допълнителни 
стъпки, за да се облекчи този натиск чрез максимално и оптимално използване 

                                                 
1 ОВ L , , стр. . 
2 ОВ L , , стр. . 
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на финансирането от Европейския земеделски фонд за развитие на селските 
райони (наричан по-долу „ЕЗФРСР“).  

(3) Въз основа на член 122, параграф 2 от Договора, който дава възможност за 
предоставяне на финансова помощ от Съюза на държава-членка, която изпитва 
трудности или е сериозно застрашена от тежки трудности, причинени от 
извънредни обстоятелства извън нейния контрол, с Регламент (ЕС) № 407/2010 
на Съвета от 11 май 2010 г. за създаване на европейски механизъм за финансово 
стабилизиране3 е създаден такъв механизъм с цел запазване на финансовата 
стабилност на Съюза. 

(4) С Решения за изпълнение на Съвета 2011/77/ЕС от 7 декември 2010 г.4 и 
2011/344/ЕС от 30 май 2011 г.5 на Ирландия и Португалия беше предоставена 
такава финансова помощ от страна на Съюза. Гърция е засегната от сериозни 
трудности по отношение на своята финансова стабилност преди влизането в 
сила на Регламент (ЕС) № 407/2010 и получи финансова помощ inter alia от 
други държави-членки от еврозоната. 

(5) С Регламент (ЕО) № 332/2002 на Съвета от 18 февруари 2002 г. за установяване 
на механизъм, осигуряващ средносрочна финансова подкрепа за платежния 
баланс на държавите-членки6, е създаден инструмент, чрез който Съветът 
предоставя взаимопомощ в случаите, когато държава-членка, която не е приела 
еврото, е в затруднение или е сериозно застрашена от трудности, свързани с 
платежния баланс. 

(6) С Решения на Съвета 2009/102/ЕО от 4 ноември 2008 г.7, 2009/290/ЕО от 
20 януари 2009 г.8 и 2009/459/ЕО от 26 юни 2009 г.9 такава финансова помощ е 
предоставена на Унгария, Латвия и Румъния.  

(7) Периодът, през който помощта е на разположение на Ирландия, Унгария, 
Латвия, Португалия и Румъния, е посочен в съответните решения на Съвета. 
Помощта за Унгария изтече на 4 ноември 2010 г.  

(8) Що се отнася до Гърция, Споразумението между кредиторите, сключено заедно 
със Кредитното споразумение за еврозоната, влезе в сила на 11 май 2010 г. В 
него е предвидено, че периодът на валидност ще изтече три години след датата 
на споразумението.  

(9) На 11 юли 2011 г. финансовите министри на 17-те държави-членки от еврозоната 
подписаха Договора за създаване на европейски механизъм за стабилност 
(ЕМС). Договорът съответства на Решението на Европейския съвет от 
25 март 2011 г. Предвижда се до 2013 г. ЕМС да поеме задачите, които 
понастоящем се изпълняват от Европейския инструмент за финансова 

                                                 
3 ОВ L 118, 12.5.2010 г., стр. 1. 
4 ОВ L 30, 4.2.2011 г., стр. 34. 
5 ОВ L 159, 17.6.2011 г., стр. 88. 
6 ОВ L 53, 23.2.2002 г., стр. 1. 
7 ОВ L 37, 6.2.2009 г., стр. 5. 
8 ОВ L 79, 25. 3.2009 г., стр. 39. 
9 ОВ L 150, 13.6.2009 г., стр. 8. 
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стабилност (EFSF) и Европейския механизъм за финансово стабилизиране 
(ЕМФС). 

(10) Заключенията на Европейския съвет от 23 и 24 юли 2011 г. приветстват 
намерението на Комисията да засили синергиите между програмата за отпускане 
на заеми на Гърция и фондовете на Съюза, като подкрепят усилията за 
повишаване на възможностите на Гърция за усвояване на средства от Съюза с 
цел стимулиране на растежа и заетостта чрез преместване на акцента върху 
повишаването на конкурентоспособността и създаването на работни места. 
Освен това заключенията приветстват и подкрепят изготвянето от Комисията, 
заедно с държавите-членки, на обща програма за техническа помощ за Гърция. 
Настоящият регламент допринася към тези усилия за синергии. 

(11) С цел да се улесни управлението на финансирането от Съюза, да се подпомогне 
нарастването на инвестициите във въпросните държави-членки и райони и да се 
увеличи въздействието на финансирането върху икономиката, следва да се 
разреши увеличаване на процентното участие от ЕЗФРСР до 95 % от 
допустимите публични разходи в районите по цел „Сближаване“ и 85 % от 
допустимите публични разходи в други райони, които са изправени пред 
сериозни затруднения, свързани с тяхната финансова стабилност. 

(12) В съответствие с общите принципи, които са приложими съгласно 
Регламент (ЕО) № 1698/2005, увеличеният размер на съфинансирането може да 
се прилага само за плащания, извършвани след одобряване от страна на 
Комисията на съответните програми за развитие на селските райони, 
включително новите финансови планове. Следователно е необходимо също така 
да се определят процедурата, по която държавите-членки могат да използват 
тази възможност, както и механизмът, чрез който тя ще бъде осигурена.  

(13) Следователно Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета от 11 юли 2006 г. относно 
подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд 
за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)10 следва да бъде съответно изменен, 

                                                 
10 ОВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 25. 
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ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ: 

Член 1 

В член 70 от Регламент (ЕО) № 1698/2005 след параграф 4б се вмъква следният 
параграф 4в: 

„4в. Чрез дерогация от определените в параграфи 3, 4 и 5 тавани участието на 
ЕЗФРСР може да бъде увеличено максимум до 95 % от допустимите публични 
разходи в районите, допустими по цел „Сближаване“, и в най-отдалечените 
райони и по-малките острови в Егейско море и до 85 % от допустимите 
публични разходи в други райони. Тези проценти се прилагат за 
новодекларираните допустими разходи във всяка заверена декларация за 
разходи, подадена през периода, в който дадена държава-членка отговаря на 
едно от следните условия: 

а) предоставена ѝ е финансова помощ съгласно Регламент (ЕС) № 407/2010 
на Съвета от 11 май 2010 г. за създаване на европейски механизъм за 
финансово стабилизиране* или е предоставена от други държави-членки 
от еврозоната преди влизане в сила на посочения регламент; 

б) предоставена ѝ е средносрочна финансова подкрепа в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 332/2002 на Съвета от 18 февруари 2002 г. за 
установяване на механизъм, осигуряващ средносрочна финансова 
подкрепа за платежния баланс на държавите-членки**; 

в) предоставена ѝ е финансова помощ в съответствие с Договора за 
създаване на европейски механизъм за стабилност. 

Всяка държава-членка, която желае да се възползва от дерогацията, предвидена 
в първа алинея, представя на Комисията искане за съответното изменение на 
своята програма за развитие на селските райони. Дерогацията се прилага, 
считано от одобрението от Комисията на изменението на програмата, като 
прилагането ѝ се преустановява, когато държавата-членка повече не отговаря 
на нито едно от условията, предвидени в първа алинея, букви а), б) или в). 
Тогава държавата-членка изпраща на Комисията предложение за изменение на 
програмата, включително нов план за финансиране, в съответствие с 
максималните проценти, които са били приложими преди дерогацията. 

Ако дадена държава-членка не представи на Комисията предложение за 
изменение на своята програма за развитие на селските райони, включително 
нов план за финансиране, на датата, на която тя повече не отговаря на нито 
едно от условията, предвидени в първа алинея, букви а), б) или в) от настоящия 
параграф, или ако представеният план за финансиране не съответства на 
максималните проценти, определени в параграфи 3, 4 и 5 от настоящия член, 
тези проценти се прилагат автоматично, считано от тази дата. 

* ОВ L 118, 12.5.2010 г., стр. 1. 

** ОВ L 53, 23.2.2002 г., стр. 1. 
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Член 2 

Настоящият регламент влиза в сила в деня на 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 Брюксел на година. 

За Европейския парламент: За Съвета: 
Председател Председател 
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ЗАКОНОДАТЕЛНА ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА 

ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА AGRI/I1/Ares/2011/880294 Rev 1 
(JGS/dz) 
6.20.2011.6 

 ДАТА: 26.7.2011 г. 
1. БЮДЖЕТЕН РЕД: 

05 04 05 01  
БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ 2011 г. 
CA: 14 407 971 311 EUR 
PA: 11 900 560 340 EUR 

2. НАИМЕНОВАНИЕ: 
Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на 
Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони 
от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) по отношение на 
финансовото участие от фонда за определени държави-членки  

3. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: -  
4. ЦЕЛИ: 

Изменение на Регламент (ЕО) № 1698/2005, за да се разреши увеличаване на процентното 
участие на ЕЗФРСР максимум до 95 % от допустимите публични разходи в определени 
държави-членки, засегнати от сериозни трудности, свързани с тяхната финансова стабилност.  

5. ФИНАНСОВИ ПОСЛЕДИЦИ (1) ПЕРИОД ОТ 12 
МЕСЕЦА 

 
 

(млн. евро) 

ТЕКУЩА 
ФИНАНСОВА 

ГОДИНА 
2011 

(млн. евро) 

СЛЕДВАЩА 
ФИНАНСОВА 

ГОДИНА 
2012 

(млн. евро) 
5.0 РАЗХОДИ 

- ЗА СМЕТКА НА БЮДЖЕТА НА ЕО 
(текущи цени) 
- НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИ 
- ДРУГИ 

- CA: -  
PA: + 90 

CA: -  
PA: + 470 

5.1 ПРИХОДИ 
- СОБСТВЕНИ РЕСУРСИ НА ЕО  
(ТАКСИ/МИТА)  
- НАЦИОНАЛНИ 

- - - 

  2011 г. 2012 г. 2013 г. 
5.0.1 ОЧАКВАНИ РАЗХОДИ (текущи цени)  

CA 
PA 

 
- 

+90 

 
- 

+470 

 
- 
- 

5.1.1 ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ - - - 
5.2 МЕТОД НА ИЗЧИСЛЯВАНЕ: 
6.0 МОЖЕ ЛИ ПРОЕКТЪТ ДА БЪДЕ ФИНАНСИРАН ОТ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ, 

ВПИСАНИ В СЪОТВЕТНАТА ГЛАВА НА ТЕКУЩИЯ БЮДЖЕТ? 
 

ДА НЕ  
6.1 МОЖЕ ЛИ ПРОЕКТЪТ ДА БЪДЕ ФИНАНСИРАН ЧРЕЗ ПРЕХВЪРЛЯНЕ МЕЖДУ 

ГЛАВИ ОТ ТЕКУЩИЯ БЮДЖЕТ? 
 

ДА НЕ 
6.2 ЩЕ БЪДЕ ЛИ НЕОБХОДИМ ДОПЪЛНИТЕЛЕН БЮДЖЕТ? ДА НЕ 
6.3 ЩЕ БЪДАТ ЛИ НЕОБХОДИМИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ В БЪДЕЩИ БЮДЖЕТИ? ДА НЕ 
6.4 ДРУГИ  
ЗАБЕЛЕЖКИ: 
(1) Що се отнася до бюджетните кредити за поети задължения, изменението на 
Регламент (ЕО) № 1698/2005 няма да има никакво финансово отражение, тъй като общият финансов 
пакет за развитие на селските райони, както и неговата годишна разбивка, остават непроменени.  
Що се отнася до бюджетните кредити за плащания, увеличението на размера на съфинансирането 
може да доведе до възстановяване на по-големи разходи на въпросните държави-членки. Ако 
предложението бъде одобрено навреме, така че новият процент да бъде приложен за исканията за 
плащане, свързани с третото тримесечие на 2011 г., допълнителните бюджетни кредити за плащания, 
които ще бъдат необходими през настоящата година, се изчисляват на 90 милиона EUR. За 2011 г., при 
необходимост, ситуацията ще бъде уредена в общия трансфер. 
Според изчисленията допълнителните плащания, които ще бъдат извършени през 2012 г., възлизат на 
470 милиона EUR. В зависимост от степента, в която държавите-членки искат да се възползват от 
мярката и с оглед на хода на представянето на междинни плащания, през 2012 г. Комисията ще 
разгледа необходимостта от допълнителни бюджетни кредити за плащания и, при нужда, ще предложи 
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съответните действия на бюджетния орган. 
Не са правени изчисления за 2013 г., тъй като, ако извънредните обстоятелства продължат, като по 
този начин обосновават увеличения размер на съфинансирането, последиците ще бъдат взети предвид 
в бюджетната процедура. Тъй като общият пакет на ЕЗФРСР не се променя, допълнителните плащания 
през 2011 г. и 2012 г. ще доведат до съответно намаление на плащанията в края на периода. 

. 

. 
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