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относно финансовите вноски от държавите-членки за финансиране на 
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ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ 

Във Вътрешното споразумение и във Финансовия регламент за 10-ия ЕФР се 
предвижда нова процедура за поканите за вноски, с които държавите-членки 
финансират ЕФР. В съответствие с член 157 от Финансовия регламент тази нова 
процедура се прилага за пръв път за вноските за 2009 г. („N+2“ по смисъла на тази 
разпоредба за извънредни ситуации).  

В съответствие с член 57, параграф 3 от Финансовия регламент настоящото 
предложение се отнася до: 

• размера на втората част от вноската за 2009 г. („n+1“ по смисъла на постоянните 
процедури, изложени в този член); 

В съответствие с член 57, параграф 7 от Финансовия регламент се определя сумата, 
управлявана от Комисията, и сумата, управлявана от ЕИБ. 

В съответствие с член 145 от Финансовия регламент ЕИБ изпрати на Комисията 
актуализираните си прогнози за поетите задължения и плащанията за инструментите, 
които банката управлява. 

В съответствие с член 57, параграф 3 от Финансовия регламент Съветът трябва да вземе 
решение по това предложение най-късно 21 календарни дни след като Комисията 
представи предложението си, а държавите-членки трябва да платят втората част от 
вноската най-късно 21 календарни дни след датата, на когато са уведомени за 
решението на Съвета. 

В член 58, параграф 2 от Финансовия регламент се предвижда, че поканите за вноски 
първо оползотворяват една след друга сумите, предвидени за предходни ЕФР. 
Следователно за поканите, свързани с настоящото предложение, става дума за суми по 
9-ия ЕФР. 

Следва да се отбележи, че в съответствие с член 60, параграф 1 от Финансовия 
регламент, когато част от дължимата вноска не е изплатена до определения краен срок, 
от дадената държава-членка се изисква да плати лихва върху неизплатената сума. 
Условията на плащане на лихвата са определени в същия член. 
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Предложение за 

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА 

относно финансовите вноски от държавите-членки за финансиране на 
Европейския фонд за развитие (втора част от вноската за 2009 г.) 

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, 

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, 

като взе предвид Вътрешното споразумение между представителите на правителствата 
на държавите-членки, заседаващи в рамките на Съвета, за финансирането и 
управлението на помощите, предоставени от Общността съгласно Финансовия 
протокол към Споразумението за партньорство между държавите от Африка, Карибите 
и Тихоокеанския басейн и Европейската общност и нейните държави-членки, 
подписано в Котону (Бенин) на 23 юни 2000 година, и за предоставянето на финансова 
помощ, предназначена за отвъдморските страни и територии, за които се прилагат 
разпоредбите на Част четвърта от Договора за ЕО1, и по-специално член 10, параграф 1 
от него, 

като взе предвид Вътрешното споразумение между представителите на правителствата 
на държавите-членки, заседаващи в рамките на Съвета, относно финансирането на 
помощта от Общността по финансовата рамка за периода 2008—2013 г. в съответствие 
със Споразумението за партньорство АКТБ и ЕО и относно разпределянето на 
финансовата помощ за отвъдморските страни и територии, по отношение на които се 
прилага четвърта част от Договора за ЕО2, и по-специално член 7 от него, 

като взе предвид Финансовия регламент от 18 февруари 2008 г., приложим за 10-ия 
Европейски фонд за развитие, наричан по-нататък Финансов регламент за 10-ия ЕФР3, 
и по-специално член 57 и член 58, параграф 2 от него, 

като взе предвид предложението на Комисията4, 

като има предвид, че: 

(1) В член 58, параграф 2 от Финансовия регламент за 10-ия Европейски фонд за 
развитие (наричан по-нататък „ЕФР“) се предвижда, че поканите за вноски 
първо оползотворяват сумите, предвидени за предходни ЕФР. Затова следва да 
се направи покана за вноски за 9-ия ЕФР.  

                                                 
1 OВ L 317, 15.12.2000, стр. 355. 
2 OВ L 247, 09.09.2006, стр. 32. 
3 OВ L 78, 19.3.2008 г., стр. 1. 
4 ОВ С […], […] г., стр. […]. 
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(2) В съответствие с член 145, параграф 1 от Финансовия регламент за 10-ия ЕФР 
Европейската инвестиционна банка изпрати на Комисията актуализираните си 
прогнози за поетите задължения и плащанията за инструментите, които банката 
управлява. 

(3) Съгласно член 157 от Финансовия регламент за 10-ия ЕФР предвидената в 
членове 57—61 процедура се прилага за пръв път през 2009 г. В съответствие с 
тази процедура Комисията представя предложение, в което посочва размера на 
втората част от вноската за 2009 г. Съветът трябва да вземе решение най-късно 
21 календарни дни след като Комисията представи предложението си, а 
държавите-членки трябва да платят втората част от вноската най-късно 21 
календарни дни след датата, на която са уведомени за решението на Съвета. 

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ: 

Член 1 

Вноските, които държавите-членки плащат на Комисията и на Европейската 
инвестиционна банка като втора част от вноската за 2009 г. за финансиране на ЕФР, са 
посочени в таблицата в приложението към настоящото предложение. 

Член 2 

Настоящото решение се прилага от датата на своето приемане. 

Член 3 

Адресати на настоящето решение са държавите-членки, които правят вноски в 9-ия 
ЕФР. 

Съставено в Брюксел на […] година.  

 За Съвета 
 Председател 



 

BG 6   BG 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Втора част от вноските за 2009 г. (в EUR)  
Държава-членка  % За ЕИБ За Комисията Общо 

Германия 23,36 21.024.000 256.960.000 277.984.000 
Белгия 3,92 3.528.000 43.120.000 46.648.000 
Дания 2,14 1.926.000 23.540.000 25.466.000 
Испания 5,84 5.256.000 64.240.000 69.496.000 
Франция 24,30 21.870.000 267.300.000 289.170.000 
Гърция 1,25 1.125.000 13.750.000 14.875.000 
Ирландия 0,62 558.000 6.820.000 7.378.000 
Италия 12,54 11.286.000 137.940.000 149.226.000 
Люксембург 0,29 261.000 3.190.000 3.451.000 
Нидерландия 5,22 4.698.000 57.420.000 62.118.000 
Португалия 0,97 873.000 10.670.000 11.543.000 
Обединеното кралство 12,69 11.421.000 139.590.000 151.011.000 
Австрия 2,65 2.385.000 29.150.000 31.535.000 
Финландия 1,48 1.332.000 16.280.000 17.612.000 
Швеция 2,73 2.457.000 30.030.000 32.487.000 
ОБЩО 100,00 90.000.000 1.100.000.000 1.190.000.000
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