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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка – годишен 
доклад за 2019 г.
(2019/2126(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид членове 15, 126, 175, 177, 208, 209, 271, 308 и 309 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и протокола към него (№ 5) за 
устава на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ),

– като взе предвид плана за дейността за 2019 г. на групата на ЕИБ, публикуван на 
уебсайта на ЕИБ,

– като взе предвид доклада за дейността на ЕИБ за 2018 г., озаглавен „Освободен 
потенциал“, 

– като взе предвид финансовия доклад на ЕИБ за 2018 г. и статистическия доклад на 
ЕИБ за 2018 г.,

– като взе предвид доклада на ЕИБ, озаглавен „Операции на ЕИБ в рамките на 
Европейския съюз – Годишен доклад за 2018 г.“, публикуван през 2019 г.,

– като взе предвид доклада на ЕИБ, озаглавен „ЕИБ извън Европейския съюз – 
Финансиране с глобално въздействие – Годишен доклад за 2018 г.“, посветен на 
операциите на ЕИБ извън Европейския съюз и публикуван през 2019 г.,

– като взе предвид доклада на ЕИБ, озаглавен „Европейски консултантски център 
по инвестиционни въпроси“, публикуван през 2019 г., 

– като взе предвид новата стратегия за климата и новата политика за отпускане на 
заеми в сектора на енергетиката, приети от ЕИБ през ноември 2019 г.,

– като взе предвид Регламент (ЕС) 2017/2396 на Европейския парламент и на 
Съвета от 13 декември 2017 г. за изменение на регламенти (ЕС) № 1316/2013 и 
(ЕС) 2015/1017 по отношение на удължаването на срока на действие на 
Европейския фонд за стратегически инвестиции, както и въвеждането на 
технически подобрения за този фонд и за Европейския консултантски център по 
инвестиционни въпроси1,

– като взе предвид инициативата на ЕИБ за икономическа устойчивост,

– като взе предвид одобрението на ЕИБ за ратифицирането на Парижкото 
споразумение от Европейския съюз на 7 октомври 2016 г.,

– като взе предвид Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие и целите за 
устойчиво развитие на ООН,

– като взе предвид встъпителното слово на кандидата за председател на 
Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, произнесено на 16 юли 2019 г., по 

1 OВ L 345, 27.12.2017 г., стр. 34.
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време на пленарното заседание на Парламента в Страсбург,

– като взе предвид речта на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер 
Лайен, произнесена на 11 декември 2019 г., по време на пленарното заседание на 
Парламента в Брюксел, 

– като взе предвид член 3 от Договора за Европейския съюз,

– като взе предвид член 54 от своя Правилник за дейността,

– като взе предвид становището на комисията по икономически и парични въпроси,

– като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A9-0000/2019),

А. като има предвид член 309 от ДФЕС и съдебната практика на Съда на 
Европейския съюз, съгласно които ЕИБ трябва да допринася за постигането на 
целите на Съюза, и член 18 от устава на ЕИБ, съгласно който Банката трябва да 
използва своите средства рационално, в интерес на Съюза; като има предвид, че 
това включва Парижкото споразумение относно климата и задълженията на 
Съюза в областта на опазването на околната среда, посочени в членове 11 и 191 от 
ДФЕС;

Б. като има предвид, че основните агенции за кредитен рейтинг оценяват 
облигациите на ЕИБ с рейтинг „AAA“, наред с другото, поради факта, че Банката 
принадлежи на държавите членки, както и поради нейното предпазливо 
управление на рисковете;

В. като има предвид, че групата на ЕИБ следва да поддържа високо равнище на 
кредитоспособност, както и портфейл от стабилни и качествени активи;

Г. като има предвид, че в качеството си на най-големия многостранен 
кредитополучател и кредитодател в света, ЕИБ е естествен партньор на Съюза за 
използването на финансови инструменти;

Д. като има предвид, че Комисията оценява годишните инвестиции, необходими за 
постигане на целите на Съюза за 2030 г., на 1 115 милиарда евро2;

Общи съвети

1. отбелязва, че през 2018 г. ЕИБ е инвестирала 64 милиарда евро в 854 проекта;

2. подчертава отново необходимостта от намаляване на неравенствата при 
географското разпределение на финансирането от ЕИБ предвид факта, че през 
2018 г. 57% от средствата бяха предоставени на шест държави членки; призовава 
за справедливо и прозрачно географско разпределение на проектите и 
инвестициите, със специален акцент върху по-слабо развитите региони;

3. призовава ЕИБ да подобри значително  механизма за предоставяне на 
техническа помощ и финансови консултации за местните и регионалните органи 
на етапа преди одобряване на проектите с цел улесняване на достъпа и 
участието на всички държави членки;

4. счита, че десетте стандарта, определени в Наръчника на ЕИБ за екологични и 

2 Европейска комисия, SWD (2016) 405 final/2, 6.12.2016 г., таблица 22 (сценарий EUCO30, източник: 
модел PRIMES).
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социални практики, са много важни и са предпоставка за участие в операциите 
на ЕИБ по отпускане на заеми;

Към Банка, насочена в по-голяма степен към опазването на климата

5. приветства решенията, взети на 14 ноември 2019 г. от Управителния съвет на 
ЕИБ, за привеждане на политиката на ЕИБ в съответствие с целта за 
ограничаване на глобалното затопляне до максимум 1,5°C спрямо нивата от 
прединдустриалния период;

6. призовава за пълно интегриране на Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) във 
всички мерки на ЕИБ по отношение на климата; призовава ЕИФ да отдаде по-
голям приоритет на потребностите от иновации при прехода към неутрална по 
отношение на климата Европа;

7. приветства факта, че през 2018 г. ЕИБ предостави 29% от своите заеми за 
проекти в областта на климата;

8. призовава за изготвяне на подробна пътна карта през 2020 г. за постигане на 
общата цел 50% от заемите да бъдат за проекти в областта на климата до 2025 г., 
както и за гаранции за неутралност по отношение на климата на останалите 
заеми, след провеждане на открит и прозрачен процес на консултации с 
обществеността;

9. призовава за подобряване на критериите за допустимост за действия в областта 
на климата, с цел да се избегне рискът от непостигане на значително намаляване 
на парниковите газове в резултат на инвестициите, по-специално по отношение 
на биоенергията, нисковъглеродните газове, улавянето и съхранението на 
въглероден диоксид или програмите за компенсиране на въглеродните емисии; 
счита, че всички операции на ЕИБ следва да се основават на общи разпоредби за 
избягване на вреди, които да бъдат включени в декларацията на ЕИБ за 
екологичните и социалните стандарти, като тази декларация бъде преразгледана 
през 2020 г. и бъде приведена в съответствие с целта за затопляне на климата 
максимум до 1,5°C;

10. е обезпокоен от факта, че от 20-те най-големи проекта за енергийни заеми, 
одобрени през 2017 г., само шест са включвали въглеродния отпечатък в своите 
информационни листове с екологични и социални данни;

11. приветства новата методология на ЕИБ за оценка на въглеродния отпечатък и 
призовава за нейното системно прилагане, като се обърне специално внимание 
на пределно допустимите емисии и непреките емисии (т.нар. „емисии от тип 3“); 
призовава за извършване на цялостна оценка на проектите, а не само да се прави 
обикновен икономически анализ на жизнения цикъл на техните емисии;

12. счита, че ЕИБ следва да изисква от своите междинни клиенти да оповестяват 
своята експозиция на изкопаеми горива и следва да прилага ограничения за 
посредници със значителна експозиция; очаква до края на 2020 г. всички 
посредници да разполагат с план за декарбонизация, който е необходим за 
продължаване на тяхното финансиране;

13. счита, че финансирането от ЕИБ следва да бъде подчинено на амбициозни 
научни цели и ангажименти с оглед на постепенното прекратяване на 
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подкрепата от ЕИБ за клиенти, чиято дейност води до значителни емисии на 
парникови газове, в съответствие с най-добрите практики в сектора на 
търговските банки3;

14. приветства новата политика на ЕИБ за отпускане на заеми в областта на 
енергетиката и примера, който тя представлява за другите банки; изразява 
съжаление, че се прилагат изключения за одобряването на проекти в областта на 
газоснабдяването до края на 2021 г. и че се запазва подкрепата за проекти за 
преносни мрежи за нисковъглеродни газове; призовава тази политика да бъде 
преразгледана в средносрочен план, до началото на 2022 г., за да се преодолеят 
пропуските в газопреносната инфраструктура, така че тя да бъде в съответствие 
с европейската таксономия на финансирането за устойчиво развитие и 
Европейския зелен пакт и да бъде съгласувана с разработването на подходящи 
нови външни действия в Съюза;

15. настоява ЕИБ спешно и изцяло да приложи принципа на енергийна ефективност 
във всички свои заеми в областта на енергетиката, като вземе предвид 
въздействието на енергийната ефективност върху бъдещото търсене и нейния 
принос за енергийната сигурност;

16. призовава ЕИБ да определи преразглеждането на транспортната си политика в 
основен приоритет; призовава за нова политика за финансиране на транспорта, 
насочена към декарбонизация на транспортния сектор на Съюза до 2050 г.;

17. призовава за прилагането на строги политики в промишлените сектори с висок 
въглероден интензитет, в които ЕИБ осъществява дейност, като производството 
на цимент, нефтохимическата промишленост и производството на стомана, с 
оглед на постепенното премахване на всички „кафяви“ заеми и привеждането в 
съответствие на всички секторни заеми, като се постави акцент върху 
насърчаването на кръгова икономика;

18. припомня на ЕИБ, че опазването на биологичното разнообразие е важен елемент 
от приспособяването към изменението на климата и че възстановяването на 
екосистемите е единствената изпитана технология в областта на отрицателните 
емисии; призовава ЕИБ да поеме ангажимент за прекратяване на финансирането 
на проекти, които допринасят за загубата и влошаването на състоянието на 
биологичното разнообразие и на екосистемите, както и значително да увеличи 
финансирането, което предоставя за постигане на целите на Общността в тази 
област, и по-специално целта за нулево нетно обезлесяване и целите за опазване 
на морската среда и крайбрежните територии;

19. приветства насоките относно хидроенергетиката, приети през 2018 г.4 и 
призовава за разширяване на изискванията за прозрачност, така че те да 
включват всички инфраструктурни проекти;

3 „Креди Агрикол“ се ангажира да не подкрепя повече предприятия, които развиват или планират да 
развиват дейности във въгледобивния сектор. Политиката на „Креди Агрикол“ за нулева толерантност се 
прилага спрямо всички предприятия, които развиват или планират да развиват дейности във 
въгледобивния сектор, например добив на въглища, производство на електроенергия от въглища, 
търговия и транспорт на въглища.
4 ЕИБ, „Environmental Climate and Social Guidelines on Hydropower Development“ (Екологични, 
климатични и социални насоки относно развитието на хидроенергетиката), октомври 2019 г.
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Малки и средни предприятия (МСП) и дружества със средна пазарна капитализация

20. приветства силната финансова подкрепа от ЕИБ за МСП с инвестиции в общ 
размер от 23,27 милиарда евро в полза на 374 000 дружества и пет милиона 
работници и служители;

21. счита, предвид стратегическата роля на МСП, че ЕИБ следва да увеличи своя 
административен капацитет и капацитета си за предоставяне на консултации с 
цел осигуряване на МСП на информация и техническа подкрепа с оглед на 
улесняване на достъпа им до финансиране;

22. подчертава, че за да се реализират тези амбиции, може да се наложи ЕИБ да 
поеме повече рискове, в допълнение към увеличаването на собствения капитал 
на Банката и натрупването на експертен опит в областта на иновативните 
инструменти за финансиране; изисква ЕИБ да разполага с подходящи ресурси, 
включително нужната капитализация, за да може да използва иновативни 
инструменти за финансирането на проекти със значителен потенциал за 
осигуряване на устойчиви, социални и новаторски ползи;

Мандат за външно кредитиране (външен мандат)

23. настоятелно призовава ЕИБ, най-големият многостранен кредитор в света, да 
запази водещата си роля в бъдещите механизми на Съюза за финансиране на 
трети държави; противопоставя се на неотдавнашните инициативи за 
насърчаване на ЕИБ да бъде по-активна в областта на отбраната и сигурността, а 
също така и в управлението на миграцията и граничния контрол;

24. отбелязва, че около 40% от операциите съобразно външния мандат преминават 
през финансови посредници;

25. отбелязва доклада за оценка на ЕИБ от юли 2017 г. относно заемите чрез 
посредник в държавите от АКТБ (Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн)5; 
изразява загриженост във връзка с очевидната липса на контрол върху 
средствата, управлявани от финансовите посредници, и във връзка с трудностите 
да се проследят ползите от заемите; подчертава по-специално, че между 2015 и 
2018 г. 30% от заемите, отпускани чрез посредник, не са били с конкретно 
предназначение6;

26. настоятелно призовава ЕИБ да приеме всеобхватна и съгласувана стратегия в 
областта на правата на човека, която да включва риска от репресии срещу 
защитниците на тези права; препоръчва тази стратегия да съдържа 
систематичната оценка на рисковете, свързани с правата на човека, включително 
предварителна оценка, и непрекъснато наблюдение на място; призовава ЕИБ да 
включи в договорите си клаузи, позволяващи спиране на плащанията в случай 
на тежки нарушения на правата на човека или на стандартите във връзка с 

5 ЕИБ, „Évaluation de l’activité de prêt intermédié de la BEI au titre de la Facilité d’investissement dans les 
pays ACP“(Оценка на кредитната дейност чрез посредничество на ЕИБ в рамките на инвестиционния 
механизъм за АКТБ), юли 2017 г.
6 Доклад „Cachez ces fossiles que l’on ne saurait voir: 3 institutions financières publiques à l’épreuve de 
l’Accord de Paris“ (Скрийте тези невидими изкопаеми горива – три публични финансови институции, 
изправени пред задачата да изпълнят Парижкото споразумение), Les Amis de la Terre France, Oxfam 
France и Réseau Action Climat-France, юли 2019 г.
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околната среда и социалните стандарти;

27. препоръчва ЕИБ да назначи специалисти по правата на човека, за да може тя да 
придобие по-добро разбиране за местните условия и да може да контролира 
евентуалните злоупотреби;

Управление и прозрачност 

28. припомня, че едни и същи принципи на отчетност и прозрачност следва да се 
прилагат за всички органи на Съюза7;

29. приветства факта, че както се препоръчваше в последните доклади на 
Парламента, понастоящем за заседанията на Управителния съвет се публикуват 
обществено достъпни обобщения; подчертава необходимостта от систематично 
оповестяване на съдържанието на заседанията на всички ръководни органи на 
ЕИБ;

30. отправя искане към ЕИБ да публикува цялата информация, свързана с преките 
заеми, които подлежат на одобрение от Управителния съвет, включително като 
публикува за всеки проект становищата на Комисията и на държавата членка, в 
която се изпълнява проектът;

31. призовава ЕИБ да преразгледа своята политика за прозрачност през 2020 г., за да 
гарантира навременното публикуване на повече информация относно своите 
дейности по финансиране, за да може да се проверява спазването на поетите от 
нея ангажименти в областта на климата и околната среда;

32. призовава ЕИБ да гарантира най-високо равнище на почтеност на своите 
финансови посредници и прилагане по отношение на отпусканите им заеми на 
същите изисквания за прозрачност, както за другите видове заеми; призовава 
ЕИБ да прекрати работата с финансови посредници с отрицателен опит по 
отношение на прозрачността, измамите, корупцията, организираната 
престъпност или изпирането на пари;

33. призовава за преразглеждане на регулаторната уредба относно задълженията на 
ЕИБ за полагане на дължима грижа, като следва по-специално да се укрепят 
договорните клаузи с нейните клиенти;

34. очаква ЕИБ да адаптира своите вътрешни политики, за да вземе предвид новата 
правна уредба за борба освен с данъчните измами и с избягването на данъци; 
насърчава ЕИБ да сътрудничи с Европейската служба за борба с измамите 
(OLAF) и с националните органи с цел предотвратяване на измамите и на 
изпирането на пари, както и да насърчава проактивния интерес на Европейския 
парламент към дейностите на ЕИБ;

35. приветства приемането на преразгледаната политика на групата на ЕИБ по 
отношение на слабо регулираните, непрозрачните и неоказващите съдействие 
юрисдикции8; подчертава, че е важно да се осигури доброто качество на 
информацията относно крайните бенефициенти, и призовава ЕИБ да публикува 

7 Както припомни Европейската сметна палата през 2018 г.
8 ЕИБ, „EIB Group Policy towards weakly regulated, non-transparent and non-cooperative jurisdictions and tax 
good governance“ (Политика на групата на ЕИБ по отношение на слабо регулираните, непрозрачните и 
неоказващите съдействие юрисдикции и доброто управление на данъците), март 2019 г.
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на своя уебсайт данни за действителната собственост на своите клиенти;

36. отбелязва преглеждането на политиката и на процедурите на Механизма на ЕИБ 
за подаване на жалби; призовава ЕИБ да обезпечи независимостта и 
ефективността на този механизъм;

37. призовава Европейската сметна палата да получи пълни правомощия за одит на 
всички операции на ЕИБ и да изготвя годишен доклад за резултатите от нейните 
дейности по външно кредитиране;

38. призовава за сключването на междуинституционално споразумение между ЕИБ 
и Парламента за подобряване на достъпа до документи и данни на ЕИБ;

39. спешно изисква правомощията на Парламента да бъдат увеличени по отношение 
на стратегическата насоченост и политиките на ЕИБ, за да се осигури 
демократичен контрол на инвестициите;

40. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията.


