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КРАТКА ОБОСНОВКА 

Предложението на Комисията има за цел да разшири мандата за външно кредитиране 

на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) както в количествено, така и в качествено 

отношение, по-специално за да се засилят дейностите в региона на южното съседство и 

Западните Балкани и да се осигури принос към новия План за външни инвестиции.  

Докладчикът приветства това предложение, но счита, че то трябва да бъде придружено 

от подходящо увеличаване на тавана за операции на ЕИБ по финансиране с гаранция от 

ЕС, за да се избегне необходимостта от преустановяване на съществуващи приоритетни 

операции. Това е преди всичко случаят с дейностите на ЕИБ в Украйна – според 

предварителните оценки кредитирането на сегашните нива би изчерпало предложения 

финансов пакет още преди средата на 2018 г. 

Докладчикът подкрепя поставянето на по-голям стратегически акцент върху 

първопричините за миграцията, както и проекти за подкрепа на приемащите общности 

в приоритетните региони. В предложението обаче е необходима повече яснота с оглед 

разграничаване между тези различни цели и сумите, определени за тях. 

Докладчикът също така подкрепя идеята да се даде на ЕИБ възможността да финансира 

проекти в рамките на новия мандат за отпускане на заеми в частния сектор, преди 

въпросното решение да е влязло в сила (т. нар. „складиране“). 

Освен това докладчикът счита, че изключително важната връзка между операциите на 

ЕИБ и външната политика на ЕС следва да бъде допълнително укрепена. По-специално, 

разпределението по държави в рамките на регионалните тавани следва да отразява 

напълно приоритетите и ограниченията на външната политика и следва да бъде 

определено след консултации с Европейската служба за външна дейност. 

Освен това следва да се подобри прозрачността по отношение на проектите на ЕИБ, 

финансирани чрез финансови посредници. 

ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по бюджети да вземе 

предвид следните изменения: 

Изменение  1 

Предложение за решение 

Съображение 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) Международната общност е 

изправена пред безпрецедентна криза с 

бежанците, която изисква солидарност, 

ефикасно мобилизиране на финансови 

ресурси и необходимост да се 

(1) Международната общност е 

изправена пред безпрецедентна криза с 

миграцията и бежанците, която 

изисква солидарност, ефикасно 

мобилизиране на финансови ресурси и 
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посрещнат и преодолеят 

съществуващите предизвикателства по 

съгласуван начин. Всички участници 

трябва да работят заедно, за да прилагат 

устойчиви, средносрочни и дългосрочни 

политики и ефективно използване на 

съществуващите процеси и програми в 

подкрепа на инициативи, които 

допринасят за преодоляване на 

първопричините за миграцията. 

необходимост да се посрещнат и 

преодолеят съществуващите 

предизвикателства по съгласуван начин. 

Всички участници трябва да работят 

заедно, за да прилагат устойчиви, 

средносрочни и дългосрочни политики 

и ефективно да използват 

съществуващите процеси и програми в 

подкрепа на инициативи, които 

допринасят за преодоляване на 

първопричините за миграцията и за 

изграждане на устойчивостта на 

общностите, през които преминават 

мигрантите и бежанците, и на 

приемащите общности. 

 

Изменение   2 

Предложение за решение 

Съображение 9 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(9) С цел да се даде възможност на 

мандата за външно кредитиране да 

отговори на евентуалните бъдещи 

предизвикателства и приоритети на 

Съюза, както и да се даде стратегически 

отговор с цел справяне с 

първопричините за миграцията, 

максималният таван за операциите на 

ЕИБ по финансиране с гаранция от ЕС, 

следва да бъде увеличен на 32 300 000 

000 евро чрез предоставянето на 

незадължителните допълнителни 

средства в размер на 3 000 000 000 евро. 

В рамките на общия мандат сумата от 1 

400 000 000 евро следва да бъде 

заделена за проекти в публичния сектор, 

насочени към бежанците и приемащите 

общности в районите, засегнати от 

кризи. 

(9) С цел да се даде възможност на 

мандата за външно кредитиране да 

запази настоящите равнища на 

подкрепа за приоритетите на Съюза, 

както са записани в Глобалната 

стратегия за външната политика и 

политика на сигурност на 

Европейския съюз („Глобалната 

стратегия на ЕС“), да се реагира на 

евентуалните бъдещи 

предизвикателства и да се даде 

стратегически отговор с цел справяне с 

първопричините за миграцията, 

максималният таван за операциите на 

ЕИБ по финансиране с гаранция от ЕС 

следва да бъде увеличен на 

36 300 000 000 евро, наред с другото 

чрез предоставянето на 

незадължителните допълнителни 

средства в размер на 3 000 000 000 евро. 

В рамките на общия мандат сумата от 1 

400 000 000 EUR следва да бъде 

заделена за проекти в публичния сектор, 

насочени към повишаване на 

устойчивостта на мигрантите, 
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бежанците, общностите, през които 

преминават мигрантите и 

бежанците, и приемащите общности. 

 

Изменение   3 

Предложение за решение 

Съображение 9 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (9a) Въпреки че справянето с 

първопричините за кризата с 

миграцията и бежанците е от 

първостепенно значение, това не 

трябва да се случва за сметка на 

политики в други области от основен 

стратегически приоритет, посочени 

в Глобалната стратегия на ЕС. 

 

Изменение  4 

Предложение за решение 

Съображение 10 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (10 а) Предвид необходимостта от 

бързо прилагане на инициативата на 

ЕИБ за устойчивост, ЕИБ следва да 

бъде в състояние да „складира“ 

проекти в рамките на мандата за 

отпускане на заеми в частния сектор 

при условия, които ще бъдат 

договорени между Комисията и ЕИБ. 

 

Изменение  5 

Предложение за решение 

Съображение 11 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(11) Справянето с първопричините за 

миграцията следва да се добави като 

(11) Справянето с първопричините за 

миграцията и изграждането на 

устойчивостта на общностите, през 
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нова цел на мандата.  които преминават мигрантите и 

бежанците, и на приемащите 

общности следва да се добавят като 

нова цел на мандата и да се 

осъществяват в пълно съответствие 

с член 21 от Договора за Европейския 

съюз (ДЕС). ЕИБ следва да извършва 

щателна комплексна проверка и 

мониторинг на проекта, за да осигури 

съответствие, и следва да поддържа 

механизъм за разглеждане на жалби, 

достъпен за всички заинтересовани 

страни. Комисията следва да включи 

в годишния си доклад оценка на 

спазването на член 21 от ДЕС, 

включително относно зачитането на 

правата на човека, изкореняването на 

бедността и управлението на 

рисковете за околната среда. 

 

Изменение   6 

Предложение за решение 

Съображение 13 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(13) След Парижкото споразумение, 

прието съгласно Рамковата конвенция 

на ООН по изменението на климата4 , 

ЕИБ следва да се стреми да поддържа 

сегашното високо равнище на свързано 

с изменението на климата финансиране 

в рамките на мандата за външно 

кредитиране, което допринася за 

увеличаване на свързаните с климата 

инвестиции в развиващите се страни, от 

25% на 35% до 2020 г. 

(13) След Парижкото споразумение, 

прието съгласно Рамковата конвенция 

на ООН по изменението на климата4 , 

ЕИБ следва да се стреми да повиши 

сегашното равнище на свързано с 

изменението на климата финансиране в 

рамките на мандата за външно 

кредитиране, което допринася за 

увеличаване на нейните свързани с 

климата инвестиции в развиващите се 

страни от 25% на 35% до 2020 г., в 

съответствие с ангажимента, поет 

като част от нейната стратегия по 

отношение на климата. 

_________________ _________________ 

4 Решение (ЕС) 2016/590 на Съвета от 11 

април 2016 г. година за сключване, от 

името на Европейския съюз, на 

Парижкото споразумение, прието по 

Рамковата конвенция на Обединените 

4 Решение (ЕС) 2016/590 на Съвета от 11 

април 2016 г. за сключване, от името на 

Европейския съюз, на Парижкото 

споразумение, прието по Рамковата 

конвенция на Обединените нации по 
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нации по изменение на климата (ОВ L 

103, 19.4.2016 г., стр. 1). 

изменение на климата (ОВ L 103, 

19.4.2016 г., стр. 1). 

 

Изменение  7 

Предложение за решение 

Съображение 15 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(15) ЕИБ следва да разработи и 

приложи набор от показатели в своята 

рамка за измерване на резултатите за 

проекти в публичния и в частния сектор, 

насочени към бежанците и приемащите 

общности. Следователно следва да бъде 

включена оценка на приноса на 

операциите на ЕИБ по финансиране с 

цел справяне с първопричините за 

миграцията в годишния доклад на 

Комисията до Европейския парламент и 

Съвета относно операциите на ЕИБ по 

финансиране. 

(15) ЕИБ следва да разработи и 

приложи набор от показатели в своята 

рамка за измерване на резултатите за 

проекти в публичния и в частния сектор, 

насочени към справяне с 

първопричините за миграцията и 

повишаване на устойчивостта на 

мигрантите, бежанците, общностите, 

през които преминават мигрантите 

и бежанците, и приемащите общности. 

Следователно следва да бъде включена 

оценка на приноса на операциите на 

ЕИБ по финансиране за постигане на 

тези цели в годишния доклад на 

Комисията до Европейския парламент и 

Съвета относно операциите на ЕИБ по 

финансиране. 

 

Изменение  8 

Предложение за решение 

Съображение 15 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (15a) Следва да се гарантира по-

голяма видимост и прозрачност на 

операциите на ЕИБ в рамките на 

мандата за външно кредитиране, в 

частност по отношение на 

подпроектите, финансирани чрез 

финансови посредници, за да се 

подобри достъпът до информация за 

институциите на Съюза и за 

широката общественост. 
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Изменение  9 

Предложение за решение 

Съображение 16 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(16) Само когато се отнася до 

необходимостта от решаване на спешни 

случаи и кризисни ситуации, които биха 

могли да възникнат в рамките на 

мандата и които са признати като 

приоритети на външната политика на 

Съюза, таванът за преразпределение 

между регионите от ЕИБ в рамките на 

мандата следва да бъде увеличен от 10 

% на 20 %. Мандатът за частният 

сектор мандат в размер на 2 300 000 

000 евро, както и сумата от 1 400 000 

000 евро за проекти в публичния сектор, 

не могат да бъдат преразпределяни, 

тъй като целта им е да се преодолеят 

първопричините за миграцията. 

(16) Само когато се отнася до 

необходимостта от решаване на спешни 

случаи и кризисни ситуации, които биха 

могли да възникнат в рамките на 

мандата и които са признати като 

приоритети на външната политика на 

Съюза, таванът за преразпределение 

между регионите от ЕИБ в рамките на 

мандата следва да бъде увеличен от 10 

% на 20 %. Мандатът за частния сектор 

в размер на 2 300 000 000 евро, както и 

сумата от 1 400 000 000 евро за проекти 

в публичния сектор в рамките на 

инициативата на ЕИБ за 

устойчивост, следва да бъдат усвоени 

изцяло за целта им и следва да не 

бъдат преразпределяни. 

 

Изменение  10 

Предложение за решение 

Съображение 17 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(17) Списъкът на отговарящите на 

условията региони и държави и 

потенциално отговарящите на условията 

региони и държави следва да бъде 

изменен, за да се изключат държавите с 

високи доходи и с висок кредитен 

рейтинг (Бруней, Исландия, Израел, 

Сингапур, Чили и Южна Корея). Иран 

следва да се добави към списъка с 

потенциално отговарящите на условията 

региони и държави. 

(17) Списъкът на отговарящите на 

условията региони и държави и 

потенциално отговарящите на условията 

региони и държави следва да бъде 

изменен, за да се изключат държавите с 

високи доходи и с висок кредитен 

рейтинг (Бруней, Исландия, Израел, 

Сингапур, Чили и Южна Корея). Русия 

следва да се извади от списъка на 

отговарящите на условията региони 

и държави, а Иран следва да се добави 

към списъка с потенциално 

отговарящите на условията региони и 

държави. 

 



 

AD\1119011BG.docx 9/19 PE595.732v02-00 

 BG 

Изменение  11 

Предложение за решение 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 

Решение № 466/2014/ЕС 

Член 2 – параграф 1 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Максималният таван за операциите на 

ЕИБ по финансиране с гаранция от ЕС 

за периода 2014— 020 г. не надхвърля 

32 300 000 000 евро. От този таван се 

изваждат сумите, които първоначално 

са били предвидени за операции по 

финансиране, но впоследствие са 

отменени. 

Максималният таван за операциите на 

ЕИБ по финансиране с гаранция от ЕС 

за периода 2014 – 2020 г. не надхвърля 

36 300 000 000 евро. От този таван се 

изваждат сумите, които първоначално 

са били предвидени за операции по 

финансиране, но впоследствие са 

отменени. 

 

Изменение  12 

Предложение за решение 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 

Решение № 466/2014/ЕС 

Член 2 – параграф 1 – алинея 2 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) максимален размер от 

30 000 000 000 евро в рамките на общ 

мандат, от които сума в размер до 

1 400 000 000 евро се заделя за проекти 

в публичния сектор, насочени към 

бежанците и приемащите общности; 

а) максимален размер от 

34 000 000 000 евро в рамките на общ 

мандат, от които сума в размер до 

1 400 000 000 евро се заделя за проекти 

в публичния сектор, имащи за цел 

повишаване на устойчивостта на 

мигрантите, бежанците, общностите, 

през които преминават мигрантите 

и бежанците, и приемащите общности; 

 

Изменение  13 

Предложение за решение 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 

Решение № 466/2014/ЕС 

Член 2 – параграф 1 – алинея 2 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) максимална сума от б) максимална сума от 
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2 300 000 000 евро в рамките на мандат 

за отпускане на заеми в частния сектор 

за проекти, свързани с първопричините 

за миграцията. 

2 300 000 000 евро в рамките на мандат 

за отпускане на заеми в частния сектор 

за проекти, свързани с първопричините 

за миграцията, изпълнявани в рамките 

на инициативата на ЕИБ за 

устойчивост. 

 

Изменение  14 

Предложение за решение 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 

Решение № 466/2014/ЕС 

Член 2 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Максималните суми в рамките на 

общия таван и на мандата за отпускане 

на заеми в частния сектор, посочени в 

параграф 1, се разпределят по 

регионални тавани и техните подтавани, 

посочени в приложение I. В рамките на 

регионалните тавани ЕИБ постепенно 

осигурява балансирано разпределение 

по държави в рамките на регионите, 

обхванати от гаранцията от ЕС.“; 

2. Максималните суми в рамките на 

общия таван и на мандата за отпускане 

на заеми в частния сектор, посочени в 

параграф 1, се разпределят по 

регионални тавани и техните подтавани, 

посочени в приложение I. В рамките на 

регионалните тавани ЕИБ осигурява 

адекватно разпределение по държави в 

рамките на регионите, обхванати от 

гаранцията от ЕС, в съответствие с 

приоритетите на външната 

политика на Съюза, отразени в 

регионалните технически оперативни 

насоки, посочени в член 5.“; 

 

Изменение  15 

Предложение за решение 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква а 

Решение № 466/2014/ЕС 

Член 3 – параграф 1 – буква г 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

„г) стратегически отговор за 

справяне с първопричините за 

миграцията.“; 

„г) стратегически отговор за 

справяне с първопричините за 

миграцията и изграждане на 

устойчивостта на общностите, през 

които преминават мигрантите и 

бежанците, и на приемащите 
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общности.“; 

 

Изменение   16 

Предложение за решение 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква б 

Решение № 466/2014/ЕС 

Член 3 – параграф 5 – алинея 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

„За да се гарантира, че инвестициите от 

частния сектор имат максимално 

въздействие върху развитието, ЕИБ се 

стреми да укрепва местния частен 

сектор в държавите бенефициери 

посредством подкрепа за местните 

инвестиции, както е предвидено в 

параграф 1, буква а). При операциите на 

ЕИБ по финансиране в подкрепа на 

постигането на общите цели по 

параграф 1 се полагат усилия и за 

увеличаване на подкрепа за 

инвестиционни проекти на МСП от 

Съюза. С цел осигуряване на ефективно 

наблюдение на използването на 

средствата в полза на съответните МСП, 

ЕИБ установява и поддържа подходящи 

договорни разпоредби, налагащи 

стандартни задължения за отчитане 

както за финансовите посредници, така 

и за бенефициерите“; 

„За да се гарантира, че инвестициите от 

частния сектор имат максимално 

въздействие върху развитието, ЕИБ се 

стреми да укрепва местния частен 

сектор в държавите бенефициенти 

посредством подкрепа за местните 

инвестиции, както е предвидено в 

параграф 1, буква а). При операциите на 

ЕИБ по финансиране в подкрепа на 

постигането на общите цели по 

параграф 1 се полагат усилия и за 

увеличаване на подкрепа за 

инвестиционни проекти на МСП от 

Съюза. ЕИБ дава възможност за 

поемане на по-голям риск, гъвкавост и 

подход за развитие, както и за точни 

измервания на въздействието. С цел 

осигуряване на ефективно наблюдение 

на използването на средствата в полза 

на съответните МСП, ЕИБ установява и 

поддържа подходящи договорни 

разпоредби, налагащи стандартни 

задължения за отчитане както за 

финансовите посредници, така и за 

бенефициентите“; 

 

Изменение   17 

Предложение за решение 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква в 

Решение № 466/2014/ЕС 

Член 3 – параграф 7 – алинея 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

С операциите на ЕИБ по финансиране в С операциите на ЕИБ по финансиране в 
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подкрепа на постигането на общите 

цели по параграф 1, буква в) се 

подпомагат инвестиционни проекти за 

смекчаване на последиците от 

изменението на климата и адаптиране 

към него, които допринасят за 

постигането на общите цели на 

Рамковата конвенция на ООН по 

изменение на климата и на Парижкото 

споразумение, прието по Конвенцията, 

по-специално чрез предотвратяване или 

намаляване на емисиите на парникови 

газове в областта на възобновяемите 

енергийни източници, енергийната 

ефективност и устойчивия транспорт 

или чрез увеличаване на устойчивостта 

на уязвимите държави, сектори и 

общности към неблагоприятните 

последици от изменението на климата. 

подкрепа на постигането на общите 

цели по параграф 1, буква в) се 

подпомагат инвестиционни проекти за 

смекчаване на последиците от 

изменението на климата и адаптиране 

към него, които допринасят за 

постигането на общите цели на 

Рамковата конвенция на ООН по 

изменение на климата и на Парижкото 

споразумение, прието по Конвенцията, 

по-специално чрез предотвратяване или 

намаляване на емисиите на парникови 

газове и намаляване на въглеродния 

отпечатък в областта на 

възобновяемите енергийни източници, 

енергийната ефективност и устойчивия 

транспорт или чрез увеличаване на 

устойчивостта на уязвимите държави, 

сектори и общности към 

неблагоприятните последици от 

изменението на климата. 

 

Изменение   18 

Предложение за решение 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 a (нова) 

Решение № 466/2014/ЕС 

Член 9 – параграф 3 

 
Текст в сила Изменение 

 (3 a) Параграф 3 на член 9 се заменя 

със следния текст: 

Наблюдението от страна на ЕИБ има за 

цел също така да обхваща 

изпълнението на операциите, 

извършвани чрез посредници, и 

резултатите от дейността на 

финансовите посредници в подкрепа на 

МСП. 

"3. Наблюдението от страна на ЕИБ 

обхваща изпълнението на операциите, 

извършвани чрез посредници, и 

резултатите от дейността на 

финансовите посредници в подкрепа на 

МСП. 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014D0466-

20160926&qid=1488876119905&from=BG) 
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Изменение  19 

Предложение за решение 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква а 

Решение № 466/2014/ЕС 

Член 11 – параграф 1 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

„б) ЕИБ разработва показатели за 

проектите, осигуряващи стратегически 

отговор с цел справяне с 

първопричините за миграцията;“; 

„б) ЕИБ разработва, в тесни 

консултации със засегнатите 

общности, организации на 

гражданското общество и НПО, 

показатели за проектите, осигуряващи 

стратегически отговор с цел справяне с 

първопричините за миграцията и 

изграждащи устойчивостта на 

общностите, през които преминават 

мигрантите и бежанците, и на 

приемащите общности;“; 

 

Изменение   20 

Предложение за решение 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 –буква a а (нова) 

Решение № 466/2014/ЕС 

Член 11 – параграф 1 – буква д 

 
Текст в сила Изменение 

 (a a) буква д) се заменя със следния 

текст: 

д) оценка на качеството на 

операциите на ЕИБ по финансиране, по-

специално на степента, в която ЕИБ е 

отчела екологичната и социалната 

устойчивост по време на комплексната 

проверка и наблюдението на 

финансираните инвестиционни 

проекти;“ 

„д) оценка на качеството на 

операциите на ЕИБ по финансиране, по-

специално на степента, в която ЕИБ е 

отчела екологичната и социалната 

устойчивост по време на комплексната 

проверка и наблюдението на 

финансираните инвестиционни проекти, 

както и мерки за повишаване в 

максимална степен на местната 

ангажираност чрез насърчаване на 

участието на засегнатите общности, 

организации на гражданското 

общество и НПО;“ 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014D0466-
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20160926&qid=1488876119905&from=BG) 

 

Изменение  21 

Предложение за решение 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква б 

Решение № 466/2014/ЕС 

Член 11 – параграф 1 – буква й 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

„й) оценка на приноса на ЕИБ към 

операциите по финансиране за 

предоставянето на стратегически 

отговор за справяне с първопричините 

за миграцията.“; 

„й) оценка на приноса на ЕИБ към 

операциите по финансиране за 

предоставянето на стратегически 

отговор за справяне с първопричините 

за миграцията и за изграждането на 

устойчивостта на общностите, през 

които преминават мигрантите и 

бежанците, и на приемащите 

общности.“; 

 

Изменение  22 

Предложение за решение 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 a (нова) 

Решение № 466/2014/ЕС 

Член 12 – параграф 1 – буква а 

 

Текст в сила Изменение 

 (5 a) Буква a) на член 12, параграф 1 

се заменя със следния текст: 

а) всички операции на ЕИБ по 

финансиране, осъществявани съгласно 

настоящото решение, след етапа на 

одобрение на проекта, като по-

специално се посочва дали даден 

инвестиционен проект е покрит от 

гаранцията от ЕС и как той допринася за 

постигането на целите на външните 

действия на Съюза, по-специално 

неговото икономическо, социално и 

екологично въздействие; 

„а) всички операции на ЕИБ по 

финансиране, осъществявани съгласно 

настоящото решение, след етапа на 

одобрение на проекта, включително 

информация относно проекти и 

подпроекти, финансирани чрез 

финансови посредници, като по-

специално се посочва дали даден 

инвестиционен проект е покрит от 

гаранцията от ЕС и как той допринася за 

постигането на целите на външните 

действия на Съюза, по-специално 

неговото икономическо, социално и 

екологично въздействие;“ 
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Изменение   23 

Предложение за решение 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 б (нова) 

Решение № 466/2014/ЕС 

Член 13 – алинея 2 

 
Текст в сила Изменение 

 (5 б) В член 13 втора алинея се 

заменя със следния текст: 

По отношение на финансовите си 

операции ЕИБ прилага принципите и 

стандартите, предвидени в правото на 

Съюза относно предотвратяването на 

използването на финансовата система за 

целите на изпирането на пари и 

финансирането на тероризъм, 

включително изискване да се 

предприемат разумни мерки за 

установяване на бенефициерите, 

когато е приложимо. 

По отношение на финансовите си 

операции ЕИБ прилага принципите и 

стандартите, предвидени в правото на 

Съюза относно предотвратяването на 

използването на финансовата система за 

целите на изпирането на пари и 

финансирането на тероризъм, 

включително въвеждането на 

отчитане по държави, публични 

регистри на действителните 

собственици и черен списък на 

данъчните юрисдикции, неспазващи 

правилата. ЕИБ редовно докладва на 

Европейския парламент относно 

прилаганата от нея политика за 

юрисдикциите, неспазващи 

правилата.“ 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014D0466-

20160926&qid=1488876119905&from=BG) 

 

Изменение  24 

Предложение за решение 

Член 1 – параграф 1 – точка 6 

Решение № 466/2014/ЕС 

Член 20 – параграф -1 (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 „До 30 юни 2018 г. Комисията 

представя на Европейския парламент 

и на Съвета доклад, съдържащ оценка 

на прилагането на настоящото 

решение и предоставящ информация, 
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необходима за евентуално ново 

решение относно мандата за външно 

кредитиране, покрит от гаранцията 

от ЕС. 

 

Изменение  25 

Предложение за решение 

Член 1 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 1а 

 Преходна разпоредба 

 ЕИБ може да финансира проекти за 

мандата за отпускане на заеми в 

частния сектор преди влизането в 

сила на настоящото решение и 

сключването на споразумение между 

Комисията и ЕИБ относно 

гаранцията. Тези проекти могат да 

бъдат включени в покритието на 

гаранцията от ЕС, при условие че 

Комисията потвърди спазването на 

условията, договорени в 

споразумението за гаранция. 

 

Изменение  26 

Предложение за решение 

Приложение І – буква Б – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Б. Държави, обхванати от 

европейската политика за съседство, и 

партньорски държави: 

18 374 000 000 EUR, разпределени в 

следните подгрупи: 

Б. Държави, обхванати от 

европейската политика за съседство, и 

партньорски държави: 21 904 000 000 

EUR, разпределени в следните 

подгрупи: 

 

Изменение  27 

Предложение за решение 

Приложение I – буква Б – подточка ii 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

ii) Източна Европа, Южен Кавказ и 

Русия: 6 008 000 000 EUR; 

ii) Източна Европа, Южен Кавказ и 

Русия: 9 538 000 000 EUR; 

 

Изменение   28 

Предложение за решение 

Приложение І – буква В – уводна част 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

В. Азия и Латинска Америка: 

3 785 000 000, EUR, разпределени в 

следните подгрупи: 

В. Азия и Латинска Америка: 

4 255 000 000 EUR, разпределени в 

следните подгрупи: 

 

Изменение   29 

Предложение за решение 

Приложение І – буква В – подточка ii 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

ii) Азия: 1 040 000 000 EUR; ii) Азия: 1 510 000 000 EUR; 

 

Изменение  30 

Предложение за решение 

Приложение III – буква Б – точка 2 – алинея 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Русия заличава се 
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