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РЕШЕНИЕ № …/2011/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от

за предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка 

за загуби по заеми и гаранции по заеми за проекти, осъществявани извън Съюза 

и за отмяна на Решение № 633/2009/ЕО 

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

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

членове 209 и 212 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

в съответствие с обикновената законодателна процедура1,

                                               

1 Позиция на Европейския парламент от 17 февруари 2011 г. (все още непубликувана в 
Официален вестник) и позиция на Съвета на първо четене от … (все още 
непубликувана в Официален вестник). Позиция на Европейския парламент от .....
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като имат предвид, че:

(1) В допълнение към основната си мисия за финансиране на инвестиции в Европейския 

съюз, от 1963 г. насам Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) осъществява 

операции по финансиране извън Съюза в подкрепа на външните политики на Съюза. 

Това позволява бюджетните средства на Съюза, предназначени за външни региони, 

да бъдат допълвани от финансовата сила на ЕИБ в полза на държавите бенефициери. 

Като извършва такива операции по финансиране, ЕИБ допринася за общите 

ръководни принципи и политически цели на Съюза, включително за развитието на 

трети държави и за просперитета на Съюза в условията на променената 

икономическа обстановка в световен мащаб. Операциите по финансиране на ЕИБ в 

подкрепа на външните политики на Съюза следва да продължават да се извършват в 

съответствие с принципите на разумната банкова практика.

(2) Член 209, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) 

във връзка с член 208 от него предвижда, че ЕИБ дава своя принос при условията, 

посочени в нейния устав, за прилагането на необходимите мерки за постигане на 

целите на политиката на Съюза за сътрудничество за развитие.

(3) Съгласно член 19 от Устава на ЕИБ, искания, отправени директно към ЕИБ относно 

операции на ЕИБ по финансиране , които да бъдат извършвани съгласно настоящото 

решение се внасят в Комисията за становище („искане на ЕИБ за финансиране“).
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(4) За да се подпомага външната дейност на Съюза и за да е в състояние ЕИБ да 

финансира инвестиции извън Съюза, без това да се отразява на кредитния рейтинг на 

ЕИБ, по-голямата част от нейните операции във външни региони се ползват с 

бюджетна гаранция от ЕС („гаранция от ЕС”), предоставяна от Комисията.

(5) Гаранцията от ЕС е учредена за периода 2007—2011 г. с Решение № 633/2009/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. за предоставяне на гаранция 

от Общността на Европейската инвестиционна банка за загуби по заеми и гаранции 

по заеми за проекти, осъществявани извън Общността1.

(6) Гаранционният фонд за външни дейности („Гаранционeн фонд“), създаден с 

Регламент (EО, Евратом) № 480/2009 на Съвета от 25 май 2009 г. относно създаване 

на Гаранционен фонд за външни дейности 2, осигурява ликвиден резерв за бюджета 

на Съюза в случай на загуби, претърпени при операции на ЕИБ по финансиране и 

при други външни дейности на Съюза.

(7) В съответствие с Решение № 633/2009/ЕО Комисията и ЕИБ изготвиха междинен 

преглед на външното финансиране от ЕИБ въз основа на независима външна оценка, 

осъществена под надзора на ръководен комитет от „мъдреци“, преглед от външна 

консултантска компания и специални оценки, изготвени от ЕИБ. На 12 февруари 

2010 г., ръководният комитет представи доклад на Европейския парламент, Съвета, 

Комисията и ЕИБ, съдържащ неговите заключения и препоръки.

                                               

1 ОВ L 190, 22.7.2009 г., стр. 1.
2 ОВ L 145, 10.6.2009 г., стр. 10.
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(8) В своя доклад ръководният комитет прави заключението, че гаранцията от ЕС е 

ефикасен и мощен политически инструмент със силно финансово и политическо 

въздействие и че тя следва да бъде запазена, за да се покриват политически рискове 

и рискове, свързани със суверенитета. Някои изменения на Решение № 633/2009/ЕО 

бяха предложени с цел да се осигури максимална добавена стойност и ефективност 

на външните операции на ЕИБ.

(9 Особено важно е да се състави списък на държавите, за които може да бъде 

допуснато финансиране от ЕИБ с гаранция от ЕС. Също така е подходящо да се 

разшири списъкът на държавите, чието финансиране от ЕИБ с гаранция от ЕС е 

допустимо, който в момента се съдържа в приложение І към Решение 

№ 633/2009/ЕО.

(10) С цел отразяване на значимите нови елементи в политиките на Комисията следва да 

бъдат делегирани правомощия да приема в съответствие с член 290 ДФЕС актове за 

изменение на Приложение III към настоящото решение. От особено значение е по 

време на подготвителната си работа Комисията да провежда необходимите 

консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и съставянето 

на делегирани актове Комисията следва да осигури едновременното, своевременно и 

подходящо предаване на съответните документи на Европейския парламент и на 

Съвета.

(11) Сумите, покрити от гаранцията от ЕС във всеки регион, следва да продължават да 

бъдат таваните за финансиране от ЕИБ с гаранция от ЕС, а не цели, които се изисква 

ЕИБ да изпълни.
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(12) В рамките на подкрепата, оказвана от Съюза на трети държави за справяне със 

световната икономическа и финансова криза, още през 2009 г. и 2010 г. ЕИБ 

незабавно осъществи преобладаващата част от дейностите за външно кредитиране 

по сегашния си мандат, предимно в държавите на предприсъединителен етап и 

съседните и партньорски държави. Нещо повече, напрежението в Южното 

Средиземноморие в началото на 2011 г. изисква помощта на Съюза за осигуряване 

на средствата, с които засегнатите държави да възстановят и модернизират своите 

икономики. Ето защо за оставащия период от мандата следва общият таван на 

мандата да бъде преразгледан и увеличен с 1 684 000 000 EUR с цел адаптиране към 

тези временни и извънредни обстоятелства, без с това да се предопределят таваните 

за следващата многогодишна финансова рамка.

(13) Операциите на ЕИБ по финансиране, които произтичат от посоченото по-горе 

повишаване на тавана на общия мандат с 1 684 000 000 EUR, следва да са в отговор 

на политическите реформи, предприемани от отделните държави партньори, при 

оценка от страна на Комисията с участието на Европейската служба за външна 

дейност (ЕСВД), като се отчитат резолюциите на Европейския парламент и 

решенията и заключенията на Съвета. В тази оценка следва да бъдат отразени също 

така прегледът на европейска политика за съседство и подновеният акцент върху 

диференциацията. В държавите на предприсъединителен етап финансирането от 

ЕИБ ще продължи да допълва подпомагането от Съюза.
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(14) В допълнение към регионалните тавани факултативният мандат в размер на 

2 000 000 000 EUR следва да бъде активиран и разпределен като финансов пакет в 

подкрепа на операциите на ЕИБ по финансиране в областта на смекчаването на

изменението на климата и адаптирането към него в регионите, влизащи в обхвата на 

мандата. ЕИБ, в тясно сътрудничество с Комисията, би могла да допринесе със своя 

експертен опит и ресурси за оказване на подкрепа на публичните органи и на 

частния сектор за справяне с предизвикателствата на изменението на климата, както 

и за възможно най-оптимално оползотворяване на наличното финансиране. Що се 

отнася до проектите за смекчаване и адаптиране, ресурсите на ЕИБ следва, когато 

това е възможно и целесъобразно, да бъдат допълвани, с налични средства от 

бюджета на Съюза, при облекчени условия, чрез ефикасно и последователно 

съчетаване на безвъзмездни средства и заеми за финансиране в областта на 

изменението на климата в контекста на външната помощ на Съюза. В това 

отношение е целесъобразно годишният доклад на Комисията до Европейския 

парламент и Съвета да съдържа подробен доклад относно финансовите инструменти, 

използвани за финансиране на тези проекти, в който да се посочват размерът на 

финансирането от ЕИБ по факултативния мандат и съответните размери на 

безвъзмездните средства.
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(15) Допустимостта за получаване на финансиране от страна на ЕИБ за смекчаване на 

последиците от изменението на климата с гаранцията от ЕС би могла да бъде 

ограничена съгласно мандата за борба с изменението на климата за държави, за 

които се счита, че не са се ангажирали с постигане на подходящи цели, свързани с 

изменението на климата. Всяко такова ограничаване на допустимостта следва да се 

основава на комплексни и всеобхватни политически оценки. Затова Съветът следва 

да има правомощието, по предложение на Комисията с участието на ЕСВД, да взема 

решения за ограничаване на допустимостта на дадена държава да получава 

финансиране от ЕИБ, предназначено за смекчаване на последиците от изменението 

на климата, с гаранция от ЕС. Такова ограничение следва да се прилага единствено 

за операции на ЕИБ по финансиране, за които искането на ЕИБ за финансиране е 

отправено след влизане в сила на настоящото решение, и които са подписани след 

1 януари 2012 г. 

(16) В рамките на мандата за борба с изменението на климата следва да се предвиди 

известна гъвкавост по отношение на регионалното разпределение, така че да се 

позволи възможно най-бързо и ефективно усвояване на наличните средства за 

финансиране през тригодишния период 2011—2013 г, като същевременно се полагат 

усилия през този период да се гарантира балансираното им разпределение сред 

регионите въз основа на установените в общия мандат приоритети за външната 

помощ.

(17) Средносрочният преглед на изпълнението на външния мандат на ЕИБ, показа, че 

въпреки че операциите на ЕИБ по финансиране, осъществени в периода, обхванат от 

оценката (2000—2009 г.), са били като цяло в съответствие с външните политики на 

Съюза, връзката между политическите цели на Съюза и тяхното оперативно 

изпълнение от ЕИБ следва да бъде укрепена и по-ясно изразена и структурирана.
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(18) С цел да се повиши последователността на мандата и да се насочи в по-голяма 

степен външната дейност на ЕИБ за финансиране към подкрепа за политиките на 

Съюза, както и с оглед да се постигне максимална полза за бенефициерите, 

настоящото решение следва да определи хоризонтални цели на високо равнище в 

мандата за операциите на ЕИБ по финансиране във всички допустими региони и 

държави, на основата на сравнителните предимства на ЕИБ в области, в които има 

доказани постижения. Ето защо, в регионите, обхванати от настоящото решение, 

ЕИБ следва да финансира проекти в областта на смекчаването на последиците от 

изменението на климата и адаптирането към него (включително чрез трансфер на 

технологии, свързани с нови източници на енергия), на социалната и 

икономическата инфраструктура (по-специално транспорт, енергетика, включваща 

енергия от възобновяеми източници, енергийна сигурност, енергийна 

инфраструктура, на екологичната инфраструктура, включваща водоснабдяване и 

канализация, както и в областта на информационните и комуникационни 

технологии) и развитието на местния частен сектор, по-специално в подкрепа на 

малките и средните предприятия (МСП). Следва да се припомни, че подобряването 

на достъпа на МСП до финансиране може да изиграе съществена роля за 

стимулирането на икономическото развитие и борбата с безработицата. В рамките на 

тези области регионалната интеграция между държавите партньори, включително 

икономическата интеграция между държавите на предприсъединителен етап, 

съседните държави и Съюза, следва да бъде основна цел за операциите на ЕИБ по 

финансиране. ЕИБ следва да разполага с възможността да оказва подкрепа за 

присъствието на Съюза в държавите партньори чрез преки чуждестранни 

инвестиции, които да спомагат за насърчаване на трансфера на технологии и 

познания, или в рамките на гаранцията от ЕС за инвестиции в горепосочените 

области, или на собствен риск.
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(19) За да съдейства ефективно на МСП, ЕИБ следва да сътрудничи с местните 

финансови институции посредници в допустимите региони и държави, по-специално 

за да гарантира, че част от финансовите ползи достига до техните клиенти, и създава 

добавена стойност в сравнение с други източници на финансиране. Когато е 

целесъобразно, чрез споразуменията си за сътрудничество с тези финансови 

институции посредници ЕИБ следва да изисква проектите на техните клиенти да 

бъдат проверявани за съответствие с договорените критерии съгласно целите на 

Съюза за развитие, така че да се осигури добавена стойност. Дейностите на 

финансовите посредници в подкрепа на МСП следва да са напълно прозрачни и да се 

докладват редовно на ЕИБ.

(20) Освен това операциите на ЕИБ по финансиране следва да допринасят за общите 

принципи, ръководещи външната дейност на Съюза, както е посочено в член 21 от 

Договора за Европейския съюз (ДЕС), за насърчаване и утвърждаване на 

демокрацията и принципите на правовата държава, на правата на човека и основните 

свободи, както и за изпълнение на международните екологични споразумения, по 

които е Съюзът е страна. По-специално по отношение на развиващите се държави, 

съгласно списъка на получателите на официална помощ за развитие (ОПР), съставен 

от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), операциите 

на ЕИБ по финансиране следва да насърчават следното: устойчиво икономическо, 

социално и екологично развитие в тези държави, по-специално на онези от тях, 

които се намират в най-неблагоприятно положение; плавното и постепенното им 

интегриране в световната икономика; кампанията за борба с бедността; както и 

изпълнението на приетите от Съюза цели в рамките на Организацията на 

обединените нации и други компетентни международни организации.
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(21) Докато силата на ЕИБ остава в нейната специфика като инвестиционна банка, ЕИБ 

следва съгласно настоящото решение да определя въздействието на външните си 

операции върху развитието в тясна координация с Комисията и в рамките на 

демократичния контрол от страна на Европейския парламент, като следва 

принципите на Европейския консенсус за развитие и принципите, посочени в 

член 208 ДФЕС, както и принципите за ефективност на помощта, очертани в 

Парижката декларация от 2005 г. и Програмата за действие от Акра от 2008 г. Това 

следва да се реализира чрез редица конкретни мерки, по-специално чрез укрепване 

на капацитета за оценяване на екологичните, социалните и свързаните с развитието 

аспекти на проектите, включително правата на човека и свързаните с конфликтите 

рискове, както и чрез насърчаване на консултациите на местно равнище с 

публичните органи и гражданското общество. При извършване на надлежна 

проверка във връзка с проект ЕИБ следва да изисква, когато това е целесъобразно, и 

в съответствие със социалните и екологичните принципи на Съюза, организаторът на 

проекта да провежда консултации на местно равнище и да оповестява резултатите от 

тях на обществеността. Нещо повече, ЕИБ следва да засили фокуса си върху 

сектори, в които тя има солиден експертен опит от операции по финансиране в 

рамките на Съюза и които ще спомогнат за по-нататъшното развитие на дадена 

държава, например върху достъпа до финансиране за МСП и микропредприятията, 

за екологична инфраструктура, включително водоснабдяване и канализация, 

устойчив транспорт и смекчаване на последиците от изменението на климата, по-

специално в областта на енергията от възобновяеми източници. Финансирането би 

могло да включва също така проекти в подкрепа на инфраструктурата на 

здравеопазването и образованието, когато това има очевидна добавена стойност.
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(22) ЕИБ следва постепенно да засили и дейността си в подкрепа на адаптирането към 

изменението на климата, в сътрудничество, когато това е уместно, с международни 

финансови институции (МФИ) и с европейски институции за финансиране на 

двустранна основа (ЕИФДО). Допълнителните изисквания, въведени с настоящото 

решение, ще изискват достъп до средства при облекчени условия и постепенно 

адаптиране на човешките ресурси, които следва да се прилагат при постигане на 

ефикасност, ефективност и взаимодействие. Дейността на ЕИБ също така следва да 

допълва целите и приоритетите на Съюза по отношение на институционалното 

изграждане и секторните реформи. Накрая, ЕИБ следва да определи показатели за 

изпълнение на свързаните с развитието и околната среда аспекти на проектите и 

техните резултати.

(23) С влизането в сила на Договора от Лисабон беше създадена длъжността „върховен 

представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност 

(„върховен представител“) с цел да се увеличи въздействието и съгласуваността на 

външните отношения на Съюза.

(24) През последните години се наблюдава също така разширяване и укрепване на 

политиките на Съюза в областта на външните отношения. Такъв е случаят по-

специално с предприсъединителната стратегия, европейската политика за съседство, 

стратегията на Съюза за Централна Азия, подновените партньорства с Латинска 

Америка и Югоизточна Азия, както и стратегическите партньорства на Съюза с 

Русия, Китай и Индия. Такъв е и случаят с политики на Съюза за сътрудничество за 

развитие, които бяха разширени и вече включват всички развиващи се държави. От 

2007 г. външните отношения на Съюза се подкрепят и от нови финансови 

инструменти, а именно Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП), 

Европейския инструмент за съседство и партньорство (ЕИСП), Инструмента за 

сътрудничество за развитие (ИСР), Европейския инструмент за демокрация и права 

на човека (ЕИДПЧ) и Инструмента за стабилност.
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(25) Предвид създаването на ЕСВД, след влизането в сила на настоящото решение 

Комисията и ЕИБ следва да изменят меморандума за разбирателство, отнасящ се до 

сътрудничеството и координацията в регионите, посочени в Решение 2006/1016/ЕО 

на Съвета от 19 декември 2006 г. за предоставяне на гаранция от Общността на 

Европейската инвестиционна банка в случай на загуби по заеми и гаранции по заеми 

за проекти, осъществявани извън Общността1, и по съответния ред и със съгласието 

на върховния представител, да включат в новия меморандум за разбирателство 

ЕСВД, по-специално във връзка с редовния и систематичен диалог между Комисията 

и ЕИБ на стратегическо равнище, в който следва да се включи ЕСВД, както и до 

други аспекти в рамките на компетентността на ЕСВД.

(26) Като допринася за изпълнението на мерките, необходими за подпомагане 

постигането на целите на политиката на Съюза за развитие на сътрудничеството в

съответствие с член 209, параграф 3 ДФЕС ЕИБ следва да полага усилия косвено да 

подкрепя постигането на Целите на хилядолетието за развитие до 2015 г. във всички 

региони, в които извършва дейност.

                                               

1 ОВ L 414, 30.12.2006 г., стр. 95.
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(27) За да се повиши съгласуваността на цялостната подкрепа на Съюза за съответните 

региони, следва да се намерят възможности за съчетаване на финансиране от ЕИБ с 

бюджетни ресурси на Съюза, когато и доколкото е целесъобразно, под формата 

например на гаранции, рисков капитал и лихвени субсидии, съвместно финансиране 

на инвестиции, наред с техническа помощ за изготвяне и осъществяване на проекти 

чрез ИПП, ЕИСП, ИСР, ЕИДПЧ и Инструмента за стабилност. Когато е налице 

подобна комбинация от финансиране от страна на ЕИБ и от друг бюджетен ресурс 

на Съюза, във всички решения за финансиране следва ясно да се определят 

ресурсите, които ще бъдат ангажирани. Годишният доклад на Комисията до 

Европейския парламент и до Съвета относно операциите на ЕИБ по финансиране, 

извършени съгласно настоящото решение, следва да съдържа подробна разбивка на 

бюджетните ресурси и финансовите инструменти, използвани в комбинация с 

финансиране от страна на ЕИБ. 

(28) На всички равнища — от глобалното стратегическо планиране до конкретното 

разработване на проекти — следва да се гарантира, че външните операции на ЕИБ по 

финансиране съответстват и са в подкрепа на външните политики на Съюза и целите 

на високо равнище, посочени в настоящото решение. За да се повиши 

съгласуваността на външната дейност на Съюза, диалогът между Комисията, ЕСВД 

и ЕИБ по въпросите на политиката и стратегията следва да се укрепи допълнително. 

Със същата цел следва да се осъществява засилено сътрудничество и своевременен 

взаимен обмен на информация на оперативно равнище между Комисията, ЕСВД и 

ЕИБ. Представителствата на ЕИБ извън Съюза следва да бъдат разположени 

предимно в делегациите на Съюза, с цел да се засили сътрудничеството и 

същевременно да се поделят оперативните разходи. От особено значение е 

своевременният обмен на мнения между Комисията, ЕСВД и ЕИБ в процеса на

изготвяне на програмни документи с цел да се постигне максимално взаимодействие 

между дейностите на тези три органа на Съюза.
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(29) Практическите мерки за обвързване на общите цели на мандата с тяхното 

осъществяване следва да бъдат определени в регионални технически оперативни 

насоки. Тези насоки следва да отговарят на една по-широка рамка на регионалната 

политика на Съюза, установена в настоящото решение. Тези насоки следва да 

отразяват националните стратегии на Съюза и да си поставят за цел да гарантират, че 

финансирането от ЕИБ допълва съответните политики, програми и инструменти на 

Съюза за подпомагане в различните региони.

(30) ЕИБ следва в консултация с Комисията да изготви примерна многогодишна 

програма за планирания обем на операциите на ЕИБ по финансиране, за да се 

гарантира подходящо бюджетно планиране за обезпечаване на гаранционния фонд и 

да се осигури съгласуваност между размера на прогнозното финансиране от ЕИБ и 

таваните, установени в настоящото решение. Комисията следва да вземе предвид 

този план в редовната бюджетна прогноза, което представя на бюджетния орган.
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(31) Следва да се проучи възможността за разработване на „Платформа на Съюза за 

сътрудничество и развитие” с цел да се оптимизира функционирането на механизми 

за съчетаване на безвъзмездните средства и заемите във външните региони. За целта 

Комисията следва да създаде група от експерти от държавите-членки, ЕСВД и ЕИБ, 

която да направи оценка на ползите и разходите, свързани с подобна платформа. В 

процеса на работа тази група следва да се консултира с останалите действащи 

фактори в тази област, включително с европейските многостранни и двустранни 

финансови институции. С такава платформа ще продължи насърчаването на 

взаимодействие и договорености за взаимно доверие на основата на сравнителните 

предимства на различните институции, като се зачитат ролята и прерогативите на 

Комисията и на ЕИБ съответно при изпълнение на бюджета на Съюза и отпускане на 

заеми от ЕИБ. Въз основа на заключенията на групата експерти Комисията следва да 

докладва на Европейския парламент и на Съвета до средата на 2012 г. и ако е 

целесъобразно — да направи предложение за платформата.
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(32) ЕИБ следва да бъде насърчавана да разширява операциите си и да разнообразява 

финансовите си инструменти извън Съюза без да прибягва до гаранция от ЕС, така 

че използването на гаранцията да може да се насочва към държави и проекти с 

ограничен достъп до пазара, като се вземат предвид съображения за устойчивост на 

дълга, при които поради тази причина гаранцията осигурява по-голяма добавена 

стойност. Следователно, и все така с оглед да се окаже подкрепа за целите на 

политиката на външните отношения на Съюза, ЕИБ, като отчита собствения си 

капацитет за покриване на риска, следва да бъде насърчавана да увеличи сумите, 

които отпуска на собствен риск, включително чрез подкрепата на икономическите 

интереси на Съюза, по-специално в държавите на предприсъединителен етап и в 

съседните държави, в държави с инвестиционен рейтинг в други региони, както и в 

държави с по-високо равнище на кредитен риск, за които ЕИБ разполага с 

подходящи гаранции от трети страни. В консултации с Комисията ЕИБ следва да 

разработи политика за вземане на решения за това дали дадени проекти да влязат в 

рамките на мандата с гаранция от ЕС или да се финансират от ЕИБ на собствен риск.

При подобна политика би се отчитала по-специално кредитоспособността на 

съответните държави и проекти.

(33) ЕИБ следва да обмисли възможността за увеличаване на операциите си по 

финансиране, които да бъдат извършвани съгласно настоящото решение на 

поддържавни публични образувания, когато за такива операции има подходяща 

оценка на кредитния риск от страна на ЕИБ. 
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(34) ЕИБ следва да разшири предлаганата гама от нови и иновативни свои инструменти 

за финансиране, включително като се насочи, доколкото е възможно, към 

разработване на гаранционни инструменти, като се отчитат политиките на ЕИБ по 

отношение на риска. Нещо повече, ЕИБ следва да бъде насърчавана да предоставя 

заеми в местна валута и да издава облигации на местните пазари, при условие че 

държавите партньори са осъществили необходимите структурни реформи, по-

специално във финансовия сектор, както и други мерки за улесняване на дейностите 

на ЕИБ.

(35) За да се гарантира, че ЕИБ изпълнява изискванията на мандата във всички региони и 

подрегиони, във времето, достатъчно човешки и финансови ресурси, следва да бъдат 

отделени за осъществяване на нейните външните дейности. Това следва по-

специално да обхваща наличието на достатъчен капацитет за подкрепа на целите на 

Съюза в сътрудничеството за развитие, за засилване на фокуса върху 

предварителната оценка на екологичните, социалните и свързаните с развитието 

аспекти на нейните дейности, както и за ефективно наблюдение на проекти в хода на 

тяхното изпълнение. Следва да се използват възможностите за по-нататъшно 

повишаване на ефикасността и ефективността и да се осъществява активно 

взаимодействие.

(36) В операциите си по финансиране извън Съюза, които попадат в приложното поле на 

настоящото решение, ЕИБ следва да полага допълнителни усилия за засилване на

координацията и сътрудничеството с МФИ и ЕФИДО, включително, когато е 

уместно, сътрудничеството по отношение на обвързаността с условия за секторите и 

взаимната надеждност на процедурите, използването на съвместно съфинансиране и 

участието в глобални инициативи, като инициативи за насърчаване на 

координацията и ефективността на помощите. Стремежът при такава координация и 

сътрудничество следва да бъде да се сведе до минимум евентуалното дублиране на 

разходи и ненужното припокриване. Тези усилия следва да са основани на 

реципрочност. Изложените в настоящото решение принципи следва да се прилагат и 

когато финансирането от ЕИБ се осъществява посредством споразумения за 

сътрудничество с други МФИ и ЕФИДО. 
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(37) По-специално в държавите извън Съюза — предмет на обща интервенция, ЕИБ 

следва да подобри сътрудничеството си с другите европейски финансови 

институции чрез споразумения като тристранния Меморандум за разбирателство 

между Комисията, Групата на ЕИБ и Европейската банка за възстановяване и 

развитие (ЕБВР) по отношение на сътрудничеството извън Съюза и като се дава 

възможност на Групата на ЕИБ и на ЕБВР да се допълват в действията си, като всяка 

от тях разчита на сравнителните си предимства.
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(38) Отчитането и предаването на информация от ЕИБ на Комисията следва да бъде 

засилено, за да може Комисията да задълбочи годишния си доклад до Европейския 

парламент и Съвета относно операциите на ЕИБ по финансиране, извършени по 

силата на настоящото решение. Допълнителните изисквания за отчитане, посочени в 

настоящото съображение, следва да се прилагат единствено за операции на ЕИБ по 

финансиране, за които искането на ЕИБ за финансиране е отправено след датата на 

влизане в сила на настоящото решение и които са подписани след 1 януари 2012 г. В 

доклада следва по-специално да се направи оценка на съответствието на операциите 

на ЕИБ по финансиране с настоящото решение, като се вземат под внимание 

регионалните технически оперативни насоки, и следва да се включат раздели 

относно следното: добавената стойност на ЕИБ, като подкрепата за външните 

политики на Съюза, изискванията на мандата, качеството на финансираните 

операции, прехвърлянето на финансови ползи на клиенти, както и раздели относно 

сътрудничеството, включително съфинансиране, с Комисията и с други МФИ и 

донори на двустранна основа. В доклада следва също така да се направи оценка 

доколко ЕИБ е отчела икономическата, финансовата, екологичната и социалната 

устойчивост при изготвянето и наблюдението на финансираните проекти. Този 

доклад следва да съдържа и специален раздел, посветен на обстойна оценка на 

мерките, предприети от ЕИБ за спазване на текущия мандат, установен с 

Решение № 633/2009/ЕО, в който да се обърне особено внимание на операциите на 

ЕИБ по финансиране, при които се използват финансови инструменти в 

юрисдикции, които не оказват съдействие. В операциите си по финансиране ЕИБ 

следва да прилага адекватно политиките си по отношение на слабо регулираните 

юрисдикции или юрисдикциите, които не оказват съдействие, за да даде принос в 

международната борба срещу данъчните измами и укриването на данъци. Докладът 

следва също да включва оценка на социалните и свързаните с развитието аспекти на 

проектите. Той следва да бъде оповестен публично, като това ще даде възможност на 

гражданското общество и държавите бенефициери да изразят гледните си точки. При 

необходимост докладът следва да включва позовавания на значителни промени в 

обстоятелствата, които биха дали основание за допълнителни изменения на мандата 

преди изтичането му. 
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Този доклад следва по-конкретно да включва разбивка на финансирането от ЕИБ по 

силата на настоящото решение в съчетание с всички финансови ресурси на Съюза и 

други донори, като по този начин прави преглед на финансовата експозиция на 

операциите по финансиране.

(39) Операциите на ЕИБ по финансиране следва да продължат да бъдат управлявани в 

съответствие със собствените правила и процедури на ЕИБ, включително с 

подходящи мерки за контрол и мерки срещу укриването на данъци, както и със 

съответните правила и процедури относно Европейската сметна палата и 

Европейската служба за борба с измамите (OLAF).

(40) Когато представя предложението си за гаранция от ЕС по следващата многогодишна 

финансова рамка, Комисията следва да бъде приканена по-специално да разгледа - в 

тясно сътрудничество с ЕИБ и при отчитане на значението на обезпечаването на 

Гаранционния фонд - таваните за финансиране, покрити от гаранцията от ЕС, 

списъка на потенциално допустимите държави и възможността ЕИБ да предоставя 

финансиране за микрокредити и други видове инструменти. Комисията и ЕИБ 

следва също да проучат възможността да се засили в бъдеще взаимодействието 

между инструментите за финансиране чрез ИПП, ЕИСП, ИСР, ЕИДПЧ и 

Инструмента за стабилност и мандата на ЕИБ за външни дейности. 

(41) Настоящото решение не следва да засяга преговорите и решенията относно 

следващата многогодишна финансова рамка.

(42) Следователно и с оглед постигането на правна сигурност и яснота Решение № 

633/2009/ЕО следва да бъде отменено,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:
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Член 1

Гаранция от ЕС

1. Европейският съюз предоставя на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) 

бюджетна гаранция от ЕС за операции по финансиране, осъществявани извън Съюза 

(„гаранция от ЕС“). Гаранцията от ЕС се предоставя като глобална гаранция по 

отношение на плащания, които не са получени от ЕИБ, но са дължими към нея, във 

връзка със заеми и гаранции по заеми за инвестиционни проекти на ЕИБ, които 

отговарят на условията в съответствие с параграф 2. Дейностите за финансиране от 

страна на ЕИБ са в съответствие с общите ръководни принципи на външната дейност 

на Съюза и допринасят за постигане на нейните цели и изпълнение на нейните 

политики. Една от целите на финансирането от ЕИБ в развиващите се държави, 

съгласно списъка на получателите ОПР, съставен от ОИСР е да допринесе непряко 

за цели на развитието като намаляване на бедността чрез приобщаващ растеж и 

устойчиво икономическо и социално развитие. 

2. Заемите от ЕИБ и гаранциите по заеми от ЕИБ, които са допустими за обезпечаване 

с гаранция от ЕС, са тези, предоставени за инвестиционни проекти, осъществявани в 

държавите, изброени в приложение III, и предоставени в съответствие със 

собствените правила и процедури на ЕИБ, включващи позицията на ЕИБ за 

социалните и екологичните стандарти, и в подкрепа на съответните цели на 

външната политика на Съюза, когато финансирането от ЕИБ е предоставено 

съгласно подписано споразумение, чийто срок на действие не е изтекъл и което не е 

прекратено („операции на ЕИБ по финансиране”).

3. Гаранцията от ЕС се ограничава до 65 % от общата сума на отпуснатите кредити и 

гаранции, предоставени за операции на ЕИБ по финансиране, без възстановените 

суми, заедно с всички свързани с тях суми.
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4. Гаранцията от ЕС покрива операции на ЕИБ по финансиране, подписани през 

периода между 1 февруари 2007 г. и 31 декември 2013 г. Операции на ЕИБ по 

финансиране, подписани съгласно Решение № 2006/1016/EО на Съвета, Решение 

№ 2008/847/EО1 на Съвета и съгласно Решение № 633/2009/EО, продължават да се 

ползват от гаранция от ЕС по силата на настоящото решение.

5. Ако при изтичането на срока, посочен в параграф 4, Европейският парламент и 

Съветът не са приели решение за предоставяне на нова гаранция от ЕС на ЕИБ за 

операциите по финансиране извън Съюза, в съответствие с член 16, този срок 

автоматично се удължава с шест месеца.

Член 2

Тавани на мандата

1. Максималният таван на обезпечените с гаранция от ЕС операции на ЕИБ по 

финансиране за периода 2007—2013 г., минус освободените суми, не надхвърля 

сумата от 29 484 000 000 EUR, разбита на следните две части:

а) общ мандат в размер на 27 484 000 000 EUR;

б) мандат за борба срещу изменението на климата в размер на 2 000 000 000 EUR.

2. Общият мандат се разбива на регионални тавани и техни подгрупи, както е посочено 

в приложение I. В рамките на регионалните тавани ЕИБ прогресивно гарантира 

балансирано разпределение по държави в рамките на регионите, обхванати от общия 

мандат.

                                               

1 Решение 2008/847/EО на Съвета от 4 ноември 2008 г. относно това, дали са 
подходящи държавите от Централна Азия съгласно Решение 2006/1016/ЕО за 
предоставяне на гаранция от Общността на Европейската инвестиционна банка в 
случай на загуби по заеми и гаранции по заеми за проекти, осъществявани извън 
Общността (OВ L 301, 12.11.2008 г., стр. 13). 
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3. Общият мандат обхваща само операциите на ЕИБ по финансиране, които преследват 

определените в член 3 цели.

4. Мандатът за борба с изменението на климата обхваща операциите на ЕИБ по

финансиране във всички държави, обхванати от настоящото решение, когато тези 

операции по финансиране подкрепят ключовата политическа цел на Съюза за борба 

с изменението на климата чрез подпомагане на проекти за смекчаване на 

последиците от изменението на климата и адаптиране към него, което допринася за 

цялостната цел на Рамковата конвенция на Организацията на обединените нации за 

изменение на климата, по-специално чрез предотвратяване или намаляване на 

емисиите на парникови газове в областта на енергията от възобновяеми източници, 

енергийната ефективност и устойчивия транспорт, или чрез увеличаване на 

устойчивостта на неблагоприятните въздействия от изменението на климата върху 

уязвими държави, сектори и общности. Мандатът за борба с изменението на климата

се осъществява в тясно сътрудничество с Комисията, като се съчетават, когато е 

възможно и целесъобразно, финансирането от ЕИБ и бюджетните средства на 

Съюза.

Когато е целесъобразно, по предложение на Комисията Съветът може да вземе 

решение за ограничаване на допустимостта на дадена държава за получаване на 

финансиране от ЕИБ за смекчаване на последиците от изменението на климата с 

гаранция от ЕС. Всяко такова ограничение на допустимостта по отношение на 

мандата за борба с изменението на климата се прилага единствено за онези операции 

на ЕИБ по финансиране, за които искането за предоставяне на финансиране до ЕИБ 

е отправено след ...  и които са подписани след 1 януари 2012 г.

                                               

 ОВ: Моля въведете датата на влизане в сила на настоящото решение.
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5. По време на мандата за борба с изменението на климата ЕИБ се стреми да гарантира 

балансирано разпределение на операциите по финансиране, подписани за регионите, 

обхванати от приложение III, до края на периода, посочен в член 1, параграф 4. По-

специално ЕИБ гарантира, че регионът, посочен в точка А от приложение IIІ, не 

получава повече от 40 % от сумата, предназначена за този мандат, регионът, посочен 

в точка Б — не повече от 50 %, регионът, посочен в точка В — не повече от 30 % и

регионът, посочен в точка Г — не повече от 10 %. Като цяло мандатът за борба с 

изменението на климата се използва за финансиране на проекти, които са тясно 

свързани с основните правомощия на ЕИБ, добавят стойност и увеличават 

максимално ефекта за смекчаване на последиците от изменението на климата и 

адаптирането към него.

6. Както общият мандат, така и мандатът за борба с изменението на климата се 

управляват в съответствие с принципите на разумните банкови практики.

Член 3

Цели на общия мандат

1. Гаранцията от ЕС се предоставя за операции на ЕИБ по финансиране, които се 

извършват в подкрепа на която и да е от следните общи цели:

а) развитие на местния частен сектор, по-специално подкрепа на МСП;

б) развитие на социалната и икономическата инфраструктура, включително 

транспорт, енергетика, екологична инфраструктура и информационни и 

комуникационни технологии;

в) смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптиране към него, 

съгласно посоченото в член 2, параграф 4;
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2. В рамките на основните правомощия, операциите на ЕИБ по финансиране, 

извършени съгласно настоящото решение допринасят за общите принципи, 

ръководещи външната дейност на Съюза, посочени в член 21 от ДЕС, както и за 

прилагането на международните екологични споразумения, по които Съюзът е 

страна.

3. Регионалната интеграция между държавите партньори, включително 

икономическата интеграция между държавите на предприсъединителен етап, 

съседните държави и Съюза, е основна цел на операциите на ЕИБ по финансиране в 

рамките на областите, обхванати от общите цели, изброени в параграф 1.

4. ЕИБ обмисля възможности за увеличаване на дейностите си в подкрепа на 

инфраструктурата на здравеопазването и образованието, когато това има очевидна 

добавена стойност.

Член 4

Обхванати държави

1. Списъкът на държавите, потенциално допустими за финансиране от ЕИБ с гаранция 

от ЕС, се съдържа в приложение II. Списъкът на държавите, чието финансиране от 

ЕИБ с гаранция от ЕС е допустимо, се съдържа в приложение III и то включва 

единствено държави, включени в списъка в приложение ІІ. Допустимостта за 

финансиране от ЕИБ с гаранция от ЕС на държави, които не са включени в списъка в 

приложение ІІ, се определя за всеки отделен случай в съответствие с обикновената 

законодателна процедура.
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2. На Комисията се предоставят правомощия да приема в съответствие с член 5 

делегирани актове относно изменения на приложение III. Решенията на Комисията 

се основават на цялостна икономическа и политическа оценка, включително на 

аспектите, свързани с демокрацията, правата на човека и основните свободи, както и 

на съответните резолюции на Европейския парламент и на решенията и 

заключенията на Съвета. Делегираните актове за изменение на приложение III не 

засягат покритието на гаранцията от ЕС за операции на ЕИБ по финансиране, 

подписани преди влизането в сила на посочените делегирани актове. 

3. Гаранцията от ЕС покрива само операции на ЕИБ по финансиране, извършвани в 

допустими държави, които са сключили рамково споразумение с ЕИБ, определящо 

правните условия, в съответствие с които се извършват операциите.

4. Гаранцията от ЕС не покрива операции на ЕИБ по финансиране в конкретна 

държава, с която споразумението за тези операции е подписано след 

присъединяването на тази държава към Съюза.

Член 5

Делегиране на правомощия

1. Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при 

спазване на предвидените в настоящия член условия. 

2. Правомощието за приемане на делегирани актове, посочени в член 4, се предоставя 

на Комисията за неопределен период от време, считано от ....

                                               

 ОВ: Моля въведете датата на влизане в сила на настоящото решение.
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3. Делегирането на правомощия, посочено в член 4, може да бъде оттеглено по всяко 

време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се 

прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в 

деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз

или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на 

делегираните актове, които вече са в сила.

4. Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно 

на Европейския парламент и Съвета.

5. Делегиран акт, приет съгласно член 4, влиза в сила единствено ако нито 

Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от 

два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или 

ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са 

уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този период се удължава 

с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
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Член 6

Принос на операциите на ЕИБ по финансиране към политиките на Съюза

1. В сътрудничество с ЕИБ Комисията разработва регионални технически оперативни 

насоки за финансирането от ЕИБ в съответствие с настоящото решение.

Регионалните технически оперативни насоки, които имат за цел да гарантират 

подкрепата на операциите на ЕИБ по финансиране на политиките на Съюза, 

отговарят на по-широката рамка на регионалната политика на Съюза, изложена в 

приложение IV. По-специално регионалните технически оперативни насоки ще 

гарантират, че финансирането от ЕИБ по силата на настоящото решение допълва 

съответните политики, програми и инструменти на Съюза за подпомагане в 

различните региони. 

При изготвянето на тези насоки Комисията и ЕИБ ще се консултират съответно с 

ЕСВД по въпросите на политиките и вземат под внимание имащите отношение към 

тях резолюции на Европейския парламент и решения и заключения на Съвета. 

Комисията предава на Европейския парламент и на Съвета насоките, както и 

всичките им актуализирани текстове веднага щом бъдат съставени. 

В рамките, зададени от регионалните технически оперативни насоки, ЕИБ определя 

съответните финансови стратегии и осигурява тяхното изпълнение.
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2. Съгласуваността на операциите на ЕИБ по финансиране с целите на външната 

политика на Съюза, подлежи на наблюдение в съответствие с член 11. За улесняване 

на това наблюдение ЕИБ разработва показатели за изпълнение за свързаните с 

развитието, околната среда и правата на човека аспекти на финансираните проекти, 

като отчита същевременно съответните показатели съгласно Парижката декларация 

за ефективност на помощите. Показателите за свързаните с околната среда аспекти 

на проектите следва да включват критерии за „чисти технологии“, които са 

ориентирани по принцип към енергийна ефективност и технологии за намаляване на 

емисиите.

3. Операция на ЕИБ по финансиране не се покрива от гаранцията от ЕС, в случай че 

Комисията даде отрицателно становище за подобна операция в рамките на 

процедурата, предвидена в член 19 от устава на ЕИБ. 

4. В съответствие с целите на Съюза и международните цели в областта на 

изменението на климата, до 31 декември 2012 г. ЕИБ, в сътрудничество с Комисията, 

представя стратегия за постепенното и планомерно увеличаване в рамките на 

външния си мандат на дела на проектите, насърчаващи намаляването на емисиите на 

CO2, и за поетапното прекратяване на финансирането на проектите, вредящи на 

постигането на целите на Съюза в областта на климата.

5. Предвид допълнителните изисквания, въведени с настоящото решение, 

управителните органи на ЕИБ осигуряват постепенното адаптиране на ресурсите на 

ЕИБ, включително на нейния персонал, с цел да отговарят оптимално на 

изискванията, изложени в настоящото решение. Следва да се използват 

възможностите за по-нататъшно повишаване на ефикасността и ефективността и да 

се осъществява активно взаимодействие.
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Член 7

Оценка от ЕИБ на свързаните с развитието аспекти на проектите

1. ЕИБ извършва щателна надлежна проверка и когато е целесъобразно и в 

съответствие със социалните и екологични принципи на Съюза, изисква да се 

проведат подходящи консултации на местно равнище по свързаните с развитието 

аспекти на проектите, покрити от гаранцията от ЕС.

Правилата и процедурите на ЕИБ включват необходимите разпоредби относно 

оценяването на екологичните и социални въздействия на проектите, както и на 

аспекти, свързани с правата на човека, за да се гарантира, че по настоящото решение 

се подпомагат единствено проекти, които са икономически, финансово, екологично 

и социално устойчиви.

Комисията включва на съвкупна основа в годишния доклад до Европейския 

парламент и до Съвета оценка на измерението на развитието на дейностите на ЕИБ, 

въз основа на извършената надлежна проверка на проекти.

Когато това е уместно, оценката включва заключение за начините, по които 

капацитетът на бенефициерите на финансиране от ЕИБ може да бъде укрепван чрез 

техническа помощ в хода на целия цикъл на проекта.
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2. В допълнение към предварителната оценка на свързаните с развитието аспекти, ЕИБ 

изисква от организаторите на проекта да извършват щателно наблюдение на 

изпълнението на проекта до неговото завършване, inter alia по отношение на 

въздействието на проекта върху развитието, околната среда и правата на човека. 

ЕИБ прави оценка на информацията, предоставена от изпълнителите на проекта. 

Когато е възможно, наблюдението от страна на ЕИБ включва наблюдение на 

работата на финансовите посредници в подкрепа на МСП. При възможност 

резултатите от наблюдението се оповестяват.

3. ЕИБ представя на Комисията годишни доклади за оценка на прогнозираното 

въздействие върху развитието на финансираните през годината операции.

Докладите се основават на показателите за изпълнение на ЕИБ, посочени в член 6, 

параграф 2. В рамките на годишната процедура за докладване, предвидена в член 10, 

Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета докладите на ЕИБ за 

развитието и ги прави достъпни за обществеността, така че заинтересованите страни, 

включително гражданското общество и държавите бенефициери, също да получат 

възможност да изразят мнението си по въпроса.

Европейският парламент разисква годишните доклади, като отчита гледните точки 

на всички заинтересовани страни.

4. Изискванията, посочени в настоящия член, се прилагат единствено за операции на 

ЕИБ по финансиране, за които искането за финансиране до ЕИБ е отправено след ... 
, и които са подписани след 1 януари 2012 г.

                                               

 ОВ: Моля въведете датата на влизане в сила на настоящото решение.
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Член 8

Сътрудничество с Комисията и ЕСВД

1. Съгласуваността на външните дейности на ЕИБ с целите на външната политика на 

Съюза се укрепва с цел максимално увеличаване на взаимодействието между 

финансирането от ЕИБ и бюджетните ресурси на Съюза, по-специално чрез 

установяване на регионалните технически оперативни насоки, посочени в член 6, 

както и чрез редовен и систематичен диалог и своевременен обмен на информация 

относно:

а) стратегически документи, изготвени съответно от Комисията и/или ЕСВД, като 

национални и регионални стратегически документи, примерни програми, 

планове за действие и предприсъединителни документи;

б) стратегически планови документи на ЕИБ и линии за проекти;

в) други политически и оперативни аспекти.

2. Сътрудничеството се осъществява поотделно за всеки регион, като се взема предвид 

ролята на ЕИБ, както и политиките на Съюза във всеки регион.
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Член 9

Сътрудничество с други публични финансови институции

1. Когато е целесъобразно, операциите на ЕИБ по финансиране се извършват във все 

по-голяма степен в сътрудничество с други международни финансови институции 

или европейски институции за финансиране на двустранна основа, с цел максимално 

да се увеличат взаимодействието, сътрудничеството и ефективността, както и да се 

осигурят предпазливо и разумно разпределение на риска и съгласувана обвързаност 

с условия по отношение на проектите и секторите, за да се сведе до минимум 

евентуалното дублиране на разходи и ненужното припокриване.

2. Посоченото в параграф 1 сътрудничество се улеснява от координацията, извършвана 

най-вече в контекста на меморандуми за разбирателство или съответно други рамки 

на Съюза за регионално сътрудничество между Комисията, ЕИБ и основните 

международни финансови институции и европейски институции за финансиране на 

двустранна основа, които работят в различните региони, като същевременно се 

отчитат правомощията на ЕСВД.

Член 10

Покритие и условия на гаранцията от ЕС

1. За операции на ЕИБ по финансиране, които се извършват в дадена държава или са 

гарантирани от тази държава, и за други операции на ЕИБ по финансиране, които се 

извършват с регионални или местни органи или с публични предприятия или 

институции, собственост на държавата и/или контролирани от нея, гаранцията от ЕС 

покрива всички плащания, които не са получени от ЕИ, но са дължими към нея 

(„цялостна гаранция“), когато тези други операции на ЕИБ по финансиране имат 

необходимата оценка от ЕИБ за кредитния риск, отчитаща положението с кредитния 

риск в съответната държава.
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2. За целите на параграф 1 Западният бряг и Ивицата Газа се представляват от 

Палестинската власт, а Косово1 се представлява от Мисията на Организацията на 

обединените нации в Косово или от администрация, определена в регионалните 

технически оперативни насоки, посочени в член 6.

3. За операции на ЕИБ по финансиране, различни от посочените в параграф 1, 

гаранцията от ЕС покрива всички плащания, които не са получени от ЕИБ, но са 

дължими към нея, когато неполучаването на плащанията е причинено от 

настъпването на един от следните политически рискове („гаранция срещу 

политически рискове“):

а) непревеждане на парични средства;

б) отчуждаване;

в) война или граждански безредици;

г) отказ на правосъдие при нарушаване на договора.

4. В консултации с Комисията ЕИБ разработва ясна и прозрачна политика на отпускане 

на средства, чрез която да се вземат решения относно източника на финансиране на 

операции, които са допустими както за обезпечаване с гаранция от ЕС, така и за 

финансиране от ЕИБ на собствен риск.

5. Когато бъде поискана гаранцията от ЕС, ЕИБ дава на Съюза съответните 

правомощия съгласно споразумението, посочено в член 13, параграф 2.

                                               

1 Съгласно Резолюция 1244 (1999) на Съвета за сигурност на Организацията на 
обединените нации.
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Член 11

Годишни доклади и осчетоводяване

1. Комисията докладва ежегодно на Европейския парламент и на Съвета за операциите 

на ЕИБ по финансиране, извършени съгласно настоящото решение. Докладът 

включва оценка на операциите на ЕИБ по финансиране на равнище проект, сектор, 

държава и регион, както и оценка на приноса на тези операции по финансиране за 

изпълнение на целите на външната политика и стратегическите цели на Съюза. В 

доклада се прави обзор на текущите проекти на съвкупна основа.

По-специално в доклада се прави оценка на съответствието на операциите на ЕИБ по 

финансиране с настоящото решение, като се вземат под внимание регионалните 

технически оперативни насоки, посочени в член 6, и се включват раздели относно 

добавената стойност за постигане на целите на политиките на Съюза, относно 

оценката на прогнозираното въздействие върху развитието на съвкупна основа и 

степента, в която ЕИБ е отчела екологичната и социалната устойчивост при 

изготвянето и наблюдението на финансираните проекти, както и относно 

сътрудничеството с Комисията и с други международни финансови институции и 

институции на двустранна основа, включително съвместното финансиране.

Този доклад съдържа по-специално разбивка на всички финансови ресурси на 

Съюза, използвани в комбинация с финансиране от ЕИБ и от други донори, като по 

този начин се прави преглед на финансовата експозиция на операциите по 

финансиране, извършвани съгласно настоящото решение. Той съдържа също така 

специален раздел, посветен на подробната оценка на мерките, предприети от ЕИБ с 

цел да се спази член 1, параграф 2.
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2. ЕИБ продължава да предоставя на Европейския парламент, на Съвета и на 

Комисията всичките си независими доклади за оценка, в които се оценяват 

практическите резултати, постигнати от специфичните дейности на ЕИБ по 

външните мандати.

3. За целите на параграф 1 ЕИБ предоставя на Комисията ежегодни доклади за 

операциите си по финансиране, извършвани съгласно настоящото решение на 

равнище проект, сектор, държава и регион, и за изпълнението на целите на външната 

политика и стратегическите цели на Съюза, включително сътрудничеството с 

Комисията, с други международни финансови институции и с институции на 

двустранна основа, както и доклад за оценка на въздействието върху развитието, 

съгласно посоченото в член 7. Всеки меморандум за разбирателство между ЕИБ и 

други международни финансови институции или институции на двустранна основа, 

отнасящ се до осъществяването на операции по финансиране по настоящото 

решение, се оповестява, а когато оповестяването му не е възможно, за него се 

уведомяват Европейският парламент и Съветът в рамките на посочения в параграф 1 

от настоящия член годишен доклад на Комисията.

4. ЕИБ предоставя на Комисията статистическа, финансова и счетоводна информация 

за всяка от операциите си по финансиране, а също и всякаква допълнителна 

информация, която е необходима за изпълнението на задълженията на Комисията за 

представяне на доклади или на исканията на Сметната палата и одиторски 

сертификат за неуредените суми по операциите на ЕИБ по финансиране.
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5. За целите на осчетоводяването и представянето от Комисията на доклади относно 

рисковете, покрити от цялостната гаранция, съгласно определението в член 10, 

параграф 1, ЕИБ предоставя на Комисията собствена оценка на риска и степенувана 

информация относно операциите на ЕИБ по финансиране за различни от държави 

заемополучатели или гарантирани длъжници.

6. ЕИБ предоставя информацията, посочена в параграфи 3, 4, и 5, на собствени 

разноски.

7. Освен това ЕИБ прави публично достояние информацията, посочена в параграфи 3 

и 4, в общи линии и без да включва никакви поверителни сведения.

8. Информация за това дали проектът е обхванат от гаранция от ЕС се включва в 

„резюмето на проекта”, което се оповестява на уебсайта на ЕИБ след етапа на

одобрение.

9. В годишния си доклад ЕИБ включва последваща оценка на функционирането на 

Меморандума за разбирателство с европейския омбудсман, доколкото Меморандума 

за разбирателство засяга обхванатите от настоящото решение операции на ЕИБ по 

финансиране.

10. Когато е подходящо, изискванията, посочени в параграфи 1 и 3, се прилагат 

единствено за операции на ЕИБ по финансиране, за които искането за предоставяне 

на финансиране до ЕИБ е отправено след ..., и които са подписани след 1 януари 

2012 г.

                                               

 ОВ: Моля въведете датата на влизане в сила на настоящото решение.
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Член 12

Юрисдикции, които не оказват съдействие

В операциите си по финансиране ЕИБ не толерира никакви действия, извършвани за 

постигане на незаконни цели, включително пране на пари, финансиране на тероризма, 

данъчни измами и укриване на данъци. По-конкретно ЕИБ не взема участие в операции по 

финансиране, извършвани в допустима държава чрез чуждестранна юрисдикция, която не 

оказва съдействие, идентифицирана като такава от ОИСР, Специалната група за финансови 

действия или други компетентни международни организации.

Член 13

Възстановяване на плащания, извършени от Комисията

1. Ако Комисията извърши плащане в рамките на гаранцията от ЕС, ЕИБ предприема 

действия вместо Комисията и от нейно име за възстановяване на платените суми.

2. Не по-късно от датата на сключване на гаранционното споразумение, посочено в 

член 14, Комисията и ЕИБ сключват споразумение, в което се определят подробни 

разпоредби и процедури за възстановяване на суми по искове.

3. В интерес на прозрачността Комисията прави публично достояние на своя уебсайт 

конкретна информация във връзка с всички случаи на възстановяване на суми по 

гаранционното споразумение, посочено в член 14, освен ако не се налага тази 

информация да остане поверителна.
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Член 14

Гаранционно споразумение

Комисията и ЕИБ сключват гаранционно споразумение, в което се установяват подробни 

разпоредби и процедури, свързани с гаранцията от ЕС, и информират съответно Европейския 

парламент.

Член 15

Одит от Сметната палата

Гаранцията от ЕС и плащанията и възстановените плащания по нея, предназначени за общия 

бюджет на Европейския съюз, подлежат на одит от Сметната палата.

Член 16

Преразглеждане

Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета по целесъобразност 

предложение за учредяване на гаранция от ЕС по следващата многогодишна финансова

рамка.
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Член 17

Окончателен доклад

До 31 октомври 2014 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета 

окончателен доклад за прилагането на настоящото решение. 

Член 18

Отмяна

Решение № 633/2009/ЕО се отменя.

Член 19

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален 

вестник на Европейския съюз.

Съставено в 

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател
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ПРИЛОЖЕНИЕ I

РЕГИОНАЛНИ ТАВАНИ НА ОБЩИЯ МАНДАТ

А. Държави на предприсъединителен етап: 9 048 000 000 EUR

Б. Съседни и партньорски държави: 13 548 000 000 EUR,

с разбивка по следните индикативни подгрупи на тавана:

i) средиземноморски държави: 9 700 000 000 EUR;

ii) Източна Европа, Южен Кавказ и Русия: 3 848 000 000 EUR;

В. Азия и Латинска Америка: 3 952 000 000 EUR,

с разбивка по следните индикативни подгрупи на тавана:

i) Латинска Америка: 2 912 000 000 EUR;

ii) Азия (включително Централна Азия): 1 040 000 000 EUR;

Г. Република Южна Африка: 936 000 000 EUR.

В рамките на общия таван за общия мандат управителните органи на ЕИБ могат да решат да 

преразпределят сума в размер до 10 % от регионалните тавани в рамките на регионите и 

между тях.
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ПРИЛОЖЕНИЕ II

ПОТЕНЦИАЛНО ДОПУСТИМИ РЕГИОНИ И ДЪРЖАВИ

А. Държави на предприсъединителен етап

1. Кандидати за членство

Хърватия, Исландия, бивша югославска република Македония, Черна гора, 

Турция

2. Потенциални кандидати за членство

Албания, Босна и Херцеговина, Косово1, Сърбия

Б. Съседни и партньорски държави

1. Средиземноморски държави

Алжир, Египет, Западният бряг и Ивицата Газа, Израел, Йордания, Ливан, 

Либия, Мароко, Сирия, Тунис

2. Източна Европа, Южен Кавказ и Русия

Източна Европа: Беларус, Република Молдова, Украйна

Южен Кавказ: Армения, Азербайджан, Грузия

Русия.

                                               

1 Съгласно Резолюция 1244 (1999) на Съвета за сигурност на Организацията на 
обединените нации.
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В. Азия и Латинска Америка

1. Латинска Америка

Аржентина, Боливия, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста Рика, Куба, Еквадор, 

Ел Салвадор, Гватемала, Хондурас, Мексико, Никарагуа, Панама, Парагвай, 

Перу, Уругвай, Венецуела

2. Азия

Азия (без Централна Азия): Афганистан, Бангладеш, Бутан, Бруней, Камбоджа, 

Китай (включително специалните административни райони Хонконг и Макао), 

Индия, Индонезия, Ирак, Лаос, Малайзия, Малдивски острови, Монголия, 

Непал, Пакистан, Филипини, Сингапур, Южна Корея, Шри Ланка, Тайван, 

Тайланд, Виетнам, Йемен

Централна Азия: Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан, 

Узбекистан.

Г. Южна Африка

Република Южна Африка. 



12443/1/11 REV 1 MIK/pen 1
ПРИЛОЖЕНИЕ III DG G I BG

ПРИЛОЖЕНИЕ III

ДОПУСТИМИ РЕГИОНИ И ДЪРЖАВИ

А. Държави на предприсъединителен етап

1. Кандидати за членство

Хърватия, Исландия, бивша югославска република Македония, Черна гора, 

Турция

2. Потенциални кандидати за членство

Албания, Босна и Херцеговина, Косово1, Сърбия

Б. Съседни и партньорски държави

1. Средиземноморски държави

Алжир, Египет, Западният бряг и Ивицата Газа, Израел, Йордания, Ливан, 

Либия, Мароко, Сирия, Тунис.

2. Източна Европа, Южен Кавказ и Русия

Източна Европа: Република Молдова, Украйна

Южен Кавказ: Армения, Азербайджан, Грузия

Русия

                                               

1 Съгласно Резолюция 1244 (1999) на Съвета за сигурност на Организацията на 
обединените нации
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В. Азия и Латинска Америка

1. Латинска Америка

Аржентина, Боливия, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста Рика, Еквадор, Ел 

Салвадор, Гватемала, Хондурас, Мексико, Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, 

Уругвай, Венецуела.

2. Азия

Азия (без Централна Азия): Бангладеш, Бруней, Камбоджа, Китай 

(включително специалните административни райони Хонконг и Макао), 

Индия, Индонезия, Ирак, Лаос, Малайзия, Малдивски острови, Монголия, 

Непал, Пакистан, Филипини, Сингапур, Южна Корея, Шри Ланка, Тайланд, 

Виетнам, Йемен.

Централна Азия: Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан, 

Узбекистан.

Г. Южна Африка

Република Южна Африка.
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV

РАМКА НА РЕГИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА

Дейността на ЕИБ в държавите партньори, които участват в предприсъединителния процес, 

се осъществява в рамките, установени от партньорствата за присъединяване и европейските 

партньорства, в които се определят приоритетите за кандидатите и за потенциалните 

кандидати, с цел да се отбележи напредък в сближаването със Съюза и които осигуряват 

рамка за подпомагане от Съюза. Политическата рамка на Съюза за Западните Балкани е 

процесът на стабилизиране и асоцииране. Той е основан на прогресивно партньорство, в 

което Съюзът предлага търговски отстъпки, икономическо и финансово подпомагане и 

договорни взаимоотношения чрез споразумения за стабилизиране и асоцииране. 

Предприсъединителната финансова помощ, предоставяна чрез ИПП, помага на кандидатите 

и на потенциалните кандидати да се подготвят за задълженията и предизвикателствата на 

членството в Съюза. Тази помощ съдейства за процеса на реформи, включително за 

подготовката за евентуално членство. Тя е насочена към институционално изграждане, 

приобщаване към достиженията на правото на Съюза, подготовка за политиките и 

инструментите на Съюза и насърчаване на мерки за постигане на икономическо сближаване.
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Дейността на ЕИБ в съседните държави се осъществява в рамките на Европейската политика 

за съседство, съгласно която Съюзът има за цел да установи специални взаимоотношения със 

съседните държави с оглед да се изгради зона на просперитет и добри съседски отношения, 

основаваща се на ценностите на Съюза, като демокрацията, принципите на правовата 

държава, доброто управление и зачитането на правата на човека, и характеризираща се с 

тесни и мирни взаимоотношения на базата на взаимното сътрудничество, като се правят 

разграничения въз основа на постигнатите резултати. В рамките на това сътрудничество 

финансирането от ЕИБ по силата на настоящото решение ще е насочено също към политики, 

които насърчават приобщаващия растеж със създаване на работни места и които допринасят 

за социалната стабилност в съответствие с основан на стимулите подход в подкрепа на 

целите на външната политика на Съюза, включително по отношение на въпросите на 

миграцията.

За постигане на тези цели Съюзът и неговите партньори съвместно прилагат договорени на 

двустранна основа планове за действие, в които се определят поредица от приоритети, 

включително по отношение на въпроси от сферата на политиката и сигурността, търговията 

и икономиката, екологичните и социалните проблеми и интегрирането на транспортните и 

енергийните мрежи.
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Съюзът за Средиземноморието, стратегията на Съюза за региона на река Дунав, стратегията 

на Съюза за региона на Балтийско море, Източното партньорство и Черноморското 

взаимодействие са многостранни и регионални инициативи, които допълват европейската 

политика за съседство, насочена към насърчаване на сътрудничеството между Европейския 

съюз и съответната група от съседни държави партньори, изправени пред общи 

предизвикателства и/или споделящи обща географска среда. Съюзът за Средиземноморието 

има за цел да поднови процеса на евро-средиземноморската интеграция чрез подпомагане на 

взаимното икономическо и социално развитие и развитието в сферата на околната среда от 

двете страни на Средиземно море и оказва съдействие за подобряване на социалното и 

икономическото развитие, солидарността, регионалната интеграция, устойчивото развитие и 

изграждането на познания, като се подчертава необходимостта от увеличаване на 

финансовото сътрудничество в подкрепа на регионални и транснационални проекти. Съюзът 

за Средиземноморието оказва подкрепа най-вече за създаване на морски и пътни магистрали, 

за изчистване на Средиземно море от замърсяване, за Средиземноморския план за слънчева 

енергия, Средиземноморската инициатива за развитие на предприятията, инициативите за 

гражданска защита и Евро-средиземноморския университет. Стратегията на Съюза за 

региона на Балтийско море оказва подкрепа за устойчива околна среда и оптимално 

икономическо и социално развитие в региона на Балтийско море. Стратегията на Съюза за 

региона на река Дунав оказва подкрепа по-специално за развитието на транспорта, 

енергийните връзки и сигурност, устойчивата околна среда и социално-икономическото 

развитие на региона на река Дунав. Източното партньорство има за цел създаване на 

необходимите условия за ускоряване на политическото асоцииране и по-нататъшната 

икономическа интеграция между Съюза и източните държави партньори. Между Руската 

федерация и Съюза съществува широкообхватно стратегическо партньорство извън 

Европейската политика за съседство, изразяващо се под формата на общи пространства и 

пътни карти. Те се допълват на многостранно равнище от Северното измерение, което 

осигурява рамка за сътрудничество между Съюза, Русия, Норвегия и Исландия.
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Дейността на ЕИБ в Латинска Америка се осъществява в рамките на Стратегическото 

партньорство между Съюза и държавите от Латинска Америка и Карибския басейн. Както 

беше подчертано в съобщението на Комисията от септември 2009 г. „Европейският съюз и 

Латинска Америка: глобални участници в партньорство“, приоритетите на Съюза в сферата 

на сътрудничеството по отношение на Латинска Америка са насърчаването на регионалната 

интеграция и изкореняването на бедността и социалното неравенство с цел подпомагане на 

устойчивото икономическо и социално развитие. Тези политически цели ще се насърчават, 

като се взема под внимание различната степен на развитие на държавите от Латинска 

Америка. Двустранен диалог ще се осъществява в области от общ интерес за Съюза и 

Латинска Америка, включващи околната среда, изменението на климата, намаляването на 

риска от бедствия, енергетиката, науката, научноизследователската дейност, висшето 

образование, технологиите и иновациите.
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ЕИБ се насърчава да развива дейности в Азия, както в динамично развиващите се 

икономики, така и в не толкова проспериращи държави. В този разнороден регион Съюзът 

задълбочава своите стратегически партньорства с Китай и Индия, като понастоящем 

напредват и преговорите за ново партньорство и споразумения за свободна търговия със 

държавите от Югоизточна Азия. Същевременно сътрудничеството за развитие запазва 

челните си позиции в дневния ред на Съюза за Азия; стратегията на Съюза за развитие по 

отношение на Азиатския регион има за цел изкореняване на бедността чрез подкрепа за 

устойчив икономически растеж на широка основа, насърчаване на благоприятна среда и 

условия за търговия и интеграция в рамките на региона, укрепване на управлението, 

увеличаване на политическата и социалната стабилност и оказване на подкрепа за постигане 

на целите на хилядолетието за развитие до 2015 г. Реализират се съвместно политики, 

насочени към преодоляване на общите предизвикателства като изменението на климата, 

устойчивото развитие, сигурността и стабилността, управлението и правата на човека, както 

и предотвратяването и преодоляването на природни и причинени от човека бедствия.

Стратегията на Съюза за ново партньорство с Централна Азия, приета от Европейския съвет 

през юни 2007 г., укрепи регионалния и двустранния диалог и сътрудничеството на Съюза с 

държавите от Централна Азия по ключови въпроси, касаещи региона, като намаляване на 

бедността, устойчиво развитие и стабилност. Изпълнението на стратегията отбеляза 

значителен напредък в сферите на правата на човека, принципите на правовата държава, 

доброто управление и демокрацията, образованието, икономическото развитие, търговията и 

инвестициите, енергетиката и транспорта и политиките за околната среда.
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Дейността на ЕИБ в Южна Африка се осъществява в рамките на стратегическия документ на 

ЕС за Южна Африка. Ключовите области, идентифицирани в стратегическия документ, са 

създаването на работни места и изграждането на капацитет за предоставяне на услуги и 

социално сближаване. Дейностите на ЕИБ в Южна Африка се провеждат при висока степен 

на допълване с програмата на Комисията за сътрудничество за развитие, по-специално чрез 

насочването от страна на ЕИБ към подкрепа за частния сектор и инвестиции в разрастването 

на инфраструктурата и социалните услуги (жилищно строителство, електроенергия, 

пречистване на питейната вода и общинска инфраструктура). В междинния преглед на 

стратегическия документ на ЕС за Южна Африка беше предложено да се засилят действията 

в областта на изменението на климата чрез дейности в подкрепа на създаването на „зелени“ 

работни места.
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I. ВЪВЕДЕНИЕ

Комисията прие предложението си на 21 април 2010 г.

Европейският парламент прие позицията си на първо четене на пленарната си сесия от 

17 февруари 2011 г. Европейският парламент прие 5 изменения; изменение 1, представено от 

името на Комисията по бюджети, включва промените, направени в текста.

На 20 септември 2011 г. Съветът прие позицията си на първо четене в съответствие с 

член 294, параграф 5 от ДФЕС.

Позицията на Съвета на първо четене е резултат от неофициалните контакти, осъществени от 

февруари до юни 2011 г. между Европейския парламент, Комисията и Съвета, както е 

предвидено в точки 16—18 от Съвместната декларация относно практическите условия и ред 

за процедурата на съвместно вземане на решение.1

II. ЦЕЛ

Европейският съюз предоставя бюджетна гаранция на Европейската инвестиционна банка 

(ЕИБ), която покрива политически и свързани със суверенитета рискове, във връзка с 

нейните операции по заеми и гарантиране на заеми, осъществявани извън ЕС в подкрепа на 

целите на външната политика на ЕС.

Външният мандат на ЕИБ за периода 2007—2011 г. беше установен с Решение 

№ 633/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г., което задължава 

Комисията да представи междинен доклад за неговото прилагане, придружен с предложение 

за изменението му.

Въз основа на констатациите в междинния преглед, предложението на Комисията има за цел 

да гарантира продължаването на гаранцията от ЕС за външното финансиране от ЕИБ за 

останалата част от текущите финансови перспективи за периода 2007—2013 г., като въведе 

редица нови елементи:

                                               
1 ОВ С 145, 30.6.2007 г., стр. 5.
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активиране на „факултативен мандат“ в размер на 2 млрд. евро, поставен в резерв с Решение 

№ 633/2009/EО, предназначен за проекти, допринасящи за борбата срещу изменението на 

климата във всички региони, обхванати от решението.

замяна на настоящата система от регионални цели за операции, обезпечени с гаранция от ЕС, 

с хоризонтални цели на високо равнище, които обхващат всички региони в рамките на 

външния мандат.

разработване от Комисията, заедно с ЕИБ и при провеждане на консултации с Европейската 

служба за външна дейност (ЕСВД), на оперативни насоки, посочващи за всеки регион 

практическите мерки за обвързване на общите цели на мандата с тяхното осъществяване.

укрепване на капацитета на ЕИБ за подпомагане на целите на ЕС за развитие.

активиране на външния мандат на ЕИБ за 5 нови държави.

ІІІ. АНАЛИЗ НА ПОЗИЦИЯТА НА СЪВЕТА НА ПЪРВО ЧЕТЕНЕ

1) Изменения в структурата

Предложението на Съвета на първо четене въвежда ново приложение III, което съдържа 

списък на допустимите региони и страни (вж. раздел 2: „изменения по същество/допустими 

страни“).

Съображения 15, 16, 17, 18, 19 и 20 в предложението на Комисията бяха сметнати за 

несъществени, съответно преработени и преместени в новото приложение IV „рамка на 

регионалната политика“.
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2) Изменения по същество

Основни проблеми

1) Посока на развитие

Позицията на Съвета на първо четене включва въпроса, на който Европейският парламент 

обръща специално внимание, а именно косвения принос на ЕИБ за общите ръководни 

принципи и цели на политиката на Европейския съюз, включително за развитието на трети 

страни, като същевременно се запазва самостойният характер на ЕИБ като инвестиционна 

банка.

Следователно ЕИБ се приканва да планира по-добре въздействието на външните си операции 

върху развитието. С оглед на въведените нови изисквания, нужно е да се осигури постепенно 

коригиране на ресурсите на ЕИБ, като същевременно бъде използвана възможността да се 

засили допълнително ефикасността и ефективността. Предвижда се засилено сътрудничество 

с други международни финансови институции и с европейски институции за финансиране на 

двустранна основа. Предвижданата от Парламента възможност да се създаде група от 

експерти с цел да се проучи разработването на платформа на ЕС за сътрудничество и 

развитие е взета под внимание в изменено съображение (но не в членовете, вж. по-долу).

Позицията на Съвета следва също така подхода на Европейския парламент, който подчертава 

ролята на малките и средните предприятия и необходимостта да се насърчава достъпът им до 

финансови услуги.

В тази връзка бяха приети следните изменения: 

— Изменение 1:

Член 1, параграф 2; член 7, параграф 3 — нов параграф; съображение 2 — ново
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Следните изменения бяха приети изцяло или частично след преработката им.

— Изменение 1:

съображение 1; съображение 18; съображение 19 — ново; съображение 21; съображение 22;

съображение 26 — ново; съображение 31; съображение 35; съображение 36; съображение 37 

— ново; съображение 40 — ново: включва различни преработени части от изменение 1;

член 1, параграф 1; член 3, параграф 2 — нов параграф; член 6, параграф 2; член 6, 

параграф 5 — преработен и преместен текст; член 7, параграф 1; член 7, параграф 2; член 9, 

параграф 2

— Изменение 3:

относно финансирането за микрокредити, преработено и преместено в ново съображение 40

— Изменение 4:

член 9, параграф 1

— Изменение 5:

преработено и преместено в член 1, параграф 1

Следните изменения бяха отхвърлени от Съвета, тъй като предложението за създаване на 

работни групи бе счетено за позоваване на различно правно основание и поради това не 

следва да се въвежда посредством член в решението.

— Изменение 1:

Изменение, въвеждащо член относно Платформата на ЕС за сътрудничество и развитие 

(съображението в предложението на Комисията остана, но в преработен вид);

Изменение, въвеждащо член относно Работна група по перспективите за финансиране от ЕС 

за сътрудничество и развитие.

2) Тавани на мандата

Позицията на Съвета на първо четене взема под внимание предложението на Европейския 

парламент да увеличи таваните на мандата в сравнение с предложението на Комисията в 

светлината на временни и извънредни обстоятелства, без да се засягат таваните по 

следващата многогодишна финансова рамка.
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От една страна, Съветът приема изменението на Европейския парламент във връзка с 

увеличаването с един милиард евро на подтавана за средиземноморските страни с оглед да се 

предостави подходяща подкрепа на този регион в контекста на размириците в Южното 

Средиземноморие през 2011 г.

От друга страна, Съветът приема частично увеличението за всички други региони, 

предложени от Европейския парламент, и особено в светлината на съсредоточаването на 

дейности по отпускането на външни заеми от ЕИБ през 2009 и 2010 г. във връзка със 

световната икономическа криза. За разлика от Европейския парламент, позицията на Съвета 

на първо четене при все това предвижда еднакво увеличение от 4 % за всички региони и 

подрегиони (с изключение на средиземноморските страни, вж. по-горе).

Позицията на Съвета на първо четене взема също така под внимание подхода на 

Европейския парламент към гъвкавостта чрез съгласието да се даде на ръководните органи 

на ЕИБ възможността да пренасочват до 10 % (изменение 1 предвижда 20 %) от 

регионалните тавани в рамките на регионите и между тях.

Следните изменения бяха частично приети:

— Изменение 1:

член 2, параграф 1; Приложение I

Отхвърлени изменения:

Текстът на Европейския парламент за изменение 1, с който се въвежда ново съображение 

относно преразглеждането на таваните, се отхвърля, тъй като разширяването на мандата 

спрямо ограничен брой държави не оправдава същественото и изключително увеличаване на 

таваните на мандата, предвидено в решението.

Следователно текстът бе адаптиран така, че да предостави задоволителна обосновка за 

увеличаването в ново съображение 12. Друго ново съображение 13 въвежда специфичните 

условия, свързани с това изключително увеличаване. Член 2, параграф 2 е изменен в 

съответствие с въведената нова гъвкавост.

3) Регионални технически оперативни насоки

Позицията на Европейския парламент изисква регионалните технически оперативни насоки 

да се приемат посредством делегирани актове.
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Поради техническото естество на насоките, в позицията на Съвета на първо четене се смята, 

че тяхното приемане посредством делегирани актове е неподходящо, и се подкрепя 

предложението на Комисията. Това позволява изготвянето от страна на Комисията на 

насоките заедно с ЕИБ, както се предвижда в предложението на Комисията, като това не би 

било възможно, ако насоките се приемаха посредством делегирани актове.

Текстът на Европейския парламент „Изменение 1“ в член 6 и добавянето на нови членове 

относно оттеглянето на делегиране и възраженията срещу делегираните актове следователно 

се отхвърлят. Съображение 29 и член 6, параграф 1 са преработени. Думата „технически“ се 

добавя пред всяко позоваване на регионалните оперативни насоки.

4) Допустими страни

В предложението на Комисията допустимите страни са изброени в приложение II и част от 

тях са отбелязани със знака „*“. Решението относно допустимостта на тези страни за 

финансиране от ЕИБ с гаранция от ЕС трябва да се взема в съответствие с обикновената 

законодателна процедура.

Изменението на Европейския парламент към приложение II въвежда знака „*“ за Беларус на 

мястото на бележка под линия в предложението на Комисията, уточняваща условията, при 

които Беларус би могла да бъде допусната за финансиране от ЕИБ.

Позицията на Съвета на първо четене предвижда различен подход към допустимите страни:

в приложение II са изброени потенциално допустимите региони и държави. Този списък от 

потенциално допустими региони и държави е съставен в съответствие с обикновената 

законодателна процедура. Въвежда се ново приложение III, в което се изброяват 

допустимите региони и държави и което няма да включва други страни, освен изброените в 

приложение II. Комисията е оправомощена да приема делегирани актове по отношение на 

изменения на приложение III. Това позволява много по-бързо актуализиране на списъка с 

допустимите държави в светлината на съществени нови елементи в политиките, които се 

основават на цялостната икономическа и политическа оценка на Комисията.

Новото съображение в списъка на допустимите държави, въведено от Европейския 

парламент, е преработено (съображение 9). Въведени са ново съображение 10, нов член 5 и 

приложение III, изменени са член 4 и приложение II.



12443/1/11 REV 1 ADD 1 ek/ni 8
DG G I LIMITE BG

5) Мандат за борба срещу изменението на климата

В позицията на Съвета на първо четене се приема подходът на Европейския парламент, с 

който на Съвета се предоставя правомощието да ограничава допустимостта за получаване на 

финансиране от ЕИБ с гаранция от ЕС за смекчаване на последиците от изменението на 

климата за страни, за които се счита, че не са се ангажирали с постигане на подходящи цели, 

свързани с изменението на климата. Това обаче, според позицията на Съвета на първо 

четене, следва да става след предложение от страна на Комисията.

Следните изменения бяха приети в първоначалния си вид или след преработката им:

— Изменение 1

съображение 15 — ново; съображение 16; член 2, параграф 4; член 2, параграф 5

6) Докладване

Позицията на Съвета на първо четене следва подхода на Европейския парламент, който 

призовава за допълнителни изисквания за докладване.

Следните изменения бяха приети изцяло, частично или след преработка:

— Изменение 1:

съображение 14; съображение 27; съображение 38; член 11

7) Друго

Други части от изменения 1 и 2 бяха приети частично, изцяло или след преработка в 

контекста на неофициалните преговори между Европейския парламент, Съвета и Комисията:
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Изменение 1:

съображение 23; съображение 24 — ново; съображение 25 — ново; съображение 28;

съображение 30; съображение 32; съображение 33 — ново; Член 2, параграф 6: член 3, 

параграф 1; член 6, параграф 4 — нов параграф; преработен и преместен текст от 

изменение 1; член 10, параграф 5 — нов параграф; член 12; член 13, параграф 3 — нов 

параграф; член 14; член 15; член 17

Изменение 2:

Въвеждане на ново съображение относно новата финансова рамка — частично взето предвид 

в ново съображение 40

Някои части от изменение 1 бяха отхвърлени по време на преговорите, и по-специално 

редица елементи, за които бе се счетено, че не са директно свързани с решението или пък са 

твърде обременяващи.

Изменение 1:

Ново съображение относно рисковите капитали и специалните кредити (reflows), свързани с 

предишни операции;

Ново съображение относно анализа на разходите и ползите, който трябва да се извърши от 

ЕИБ с оглед на разделянето на всички нейни външни дейности на географски принцип;

С нов параграф в член 6 се въвежда задължение за Комисията да публикува мотивирано 

становище за всеки одобрен от нея проект;

Промяна в член 10, параграф 4.

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Позицията на Съвета на първо четене отразява компромиса, постигнат на преговорите между 

Съвета и Европейския парламент, подпомагани от Комисията.

Този компромис беше осъществен чрез приемането на политическо споразумение от Корепер 

на 7 юли 2011 г. и от Съвета на 18 юли 2011 г. Председателят на Комисията по бюджети 

изпрати писмо до председателя на Корепер, в което се посочва, че ако Съветът предаде 

позицията си във вида, в който е приложена към писмото на Комисията по бюджети, той ще 

препоръча на пленарната сесия Парламентът да приеме на второ четене позицията на Съвета 

без изменения, след като тя премине през редакция от юрист-лингвистите на двете 

институции.

_______________
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ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ БЕЛЕЖКА ПО ТОЧКИ „І/А“
От: Генералния секретариат на Съвета
До: КОРЕПЕР/СЪВЕТА
Относно: Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета

за предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за 
загуби по заеми и гаранции за проекти, осъществявани извън Европейския 
Съюз [първо четене]
— Приемане
а) на позицията на Съвета
б) на изложението на мотивите на Съвета
— Изявления

Изявление 1: Исландия

Съветът взема под внимание издаването на мотивирано становище от Надзорния орган на 

ЕАСТ, в което се изтъква, че Исландия не е изпълнила задълженията си, произтичащи от 

Директивата за гарантиране на депозитите и Споразумението за ЕИП. Съветът подчертава 

значението на това мотивирано становище и насърчава Исландия да предприеме всички 

необходими мерки за бързото изпълнение на всичките си задължения по ЕИП.

Изявление 2: Рисков капитал

Рисковият капитал е важен финансов инструмент за насърчаване, особено в 

Средиземноморието, на приобщаващо икономическо развитие и растеж, и по-специално за 

подкрепа на МСП, които са възлови двигатели за създаване на работни места и иновации.
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Изявление 3: Косово

Позоваванията на Косово в настоящото решение за предоставяне на гаранция от 

Европейския съюз на ЕИБ срещу загуби по кредити и гаранции за кредити за проекти извън 

Европейския съюз не засягат позициите на държавите-членки относно статута на Косово.

___________________
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СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 
 

съгласно член 294, параграф 6 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз 

 
относно 

позицията на Съвета по отношение на приемането на решение на Европейския 
парламент и на Съвета за предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската 

инвестиционна банка за загуби по заеми и гаранции по заеми за проекти извън 
Европейския съюз и за отмяна на Решение № 633/2009/ЕО 

1. КОНТЕКСТ 

Дата на предаване на предложението на Европейския 
парламент и на Съвета
(документ COM((2010) 174) окончателен — 2010/101 COD): 

21 април 2010 г. 

Дата на позицията на Европейския икономически и социален 
комитет: 

Не е приложимо 

Дата на становището на Европейския парламент на първо 
четене: 

17 февруари 2011 г. 

Дата на предаване на измененото предложение: Не е приложимо 

Дата на приемане на позицията на Съвета: 20 септември 2011 г. 

2. ЦЕЛ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА 

С Решение № 633/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. се 
предоставя гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) при загуби по 
заеми и гаранции по заеми за проекти извън ЕС, за да се засили приносът на ЕИБ към 
изпълнението на целите на политиката на ЕС чрез финансирането на проекти. 

Предложението, внесено от Комисията, цели изменение на Решение № 633/2009/ЕО в 
резултат на средносрочен преглед на прилагането на външния мандат на ЕИБ, както е 
определено в Решение № 633/2009/ЕО. 

3. КОМЕНТАРИ ОТНОСНО ПОЗИЦИЯТА НА СЪВЕТА 

3.1 Общи коментари относно позицията на Съвета на първо четене 

Комисията може напълно да приеме позицията на Съвета, която е резултат от 
конструктивни преговори между трите институции. Тя е в съответствие с основните 
цели и основополагащия подход на първоначалното предложение на Комисията. 

3.2 Споразумение на етапа на позицията на Съвета 
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Позицията на Съвета е резултат от интензивни междуинституционални преговори, 
проведени след приемането от Европейския парламент на неговата позиция на първо 
четене на 17 февруари 2011 г. 

След тристранните преговори, на 27 юни 2011 г. председателят на комисията по 
бюджета на Европейския парламент, г-н Alain Lamassoure, изпрати писмо до 
унгарското председателство, в което потвърждава, че ако Съветът приеме като своя 
позиция на първо четене текста, одобрен от ECOFIN (след проверка от юрист-
лингвисти), той би препоръчал на комисията по бюджета, а след това на пленарна сесия 
и на целия Парламент, позицията на Съвета да бъде приета без изменение от 
Парламента на второ четене. Съветът по общи въпроси постигна политическо 
споразумение на тази основа на 18 юли 2011 г. 

Основните точки, които бяха договорени и приети от трите институции, са следните: 

a) Размер на регионалните тавани:  
– повишаване с 1 млрд. EUR на тавана за региона на южното съседство. Увеличаване с 

4 % на всички други регионални и подрегионални тавани на общия мандат; общото 
увеличение ще бъде от около 1,7 млрд. EUR (в допълнение към новия мандат за 
изменението на климата за 2 млрд. EUR). 

– Посочените по-горе увеличения ще бъдат отбелязани като имащи временен характер 
и с гъвкави условия (увеличения, предназначени за страните, предприели 
политически реформи, оценени от Комисията с участието на ЕСВД). 

– По отношение на гъвкавостта управителните органи на ЕИБ могат да решат да 
преразпределят сума в размер до 10 % от регионалните тавани за общия мандат в 
рамките на и между регионите (по-рано е било само между регионите). 

– б) Аспекти на развитието:  

По искане на ЕП бяха въведени някои изменения, насочени към необходимостта ЕИБ 
по-добре да докладва и оценява въздействието на своите дейности върху развитието, 
социалната сфера, околната среда и правата на човека (например чрез определяне на 
специфични показатели за ефективност и подробен мониторинг на тези аспекти през 
целия жизнен цикъл на проекта). 

Текстът беше доизяснен, за да отрази факта, че подкрепата на ЕИБ за намаляване на 
бедността и постигане на целите на хилядолетието за развитие ще бъде предимно 
индиректна чрез насърчаване на приобщаващия растеж и устойчивото икономическо и 
социално развитие чрез финансиране на операции в съответствие с общите цели, 
посочени в решението.  

в) Допустимост на страните:  

След последните политически събития Беларус няма да бъде обявена за допустима за 
подпомагане (въпреки че ще остане „потенциално“ допустим). 

Комисията ще бъде оправомощена да активира мандата за потенциално допустима 
страна или също да го дезактивира/прекрати посредством делегирани актове (съгласно 
предишното решение за това би била необходима обикновена законодателна 
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процедура). Това ще позволи на Комисията по-бързо активиране/прекратяване на 
мандата в някои страни, ако политическите обстоятелства се променят. 

От техническа гледна точка са изготвени два списъка в приложенията към решението: 
списък на всички потенциално допустими региони и държави и списък на реално 
допустимите региони и държави (вторият списък включва само държави от първия 
списък). Комисията ще бъде оправомощена да изменя втория списък с делегирани 
актове.  

г) Платформа на ЕС за сътрудничество и развитие: 

Постигнато бе съгласие, че Комисията ще създаде и председателства група от експерти, 
която да проучи концепцията за платформа на ЕС за сътрудничество и развитие. 
Групата от експерти ще се състои от Комисията, ЕСВД, държавите-членки и ЕИБ. Ще 
се извършват допитвания с други финансови институции, но те няма да бъдат 
постоянни членове на групата. 

д) Рамка на регионалната политика: 

След съответното преработване съображения (15), (16), (17), (18), (19) и (20) от 
предложението на Комисията бяха преместени в ново приложение IV „Рамка на 
регионалната политика“. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Комисията напълно подкрепя резултатите от междуинституционалните преговори и 
следователно може да приеме позицията на Съвета на първо четене. 
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