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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещите комисии 

по бюджети и по икономически и парични въпроси да включат в предложението за 

резолюция, което ще приемат, следните предложения: 

1. отбелязва, че след като функционира пълноценно за кратък период от време, 

Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) отбеляза успешно начало, 

като постигна конкретни резултати и насърчи инвестициите за преодоляване на 

недостига на инвестиции и конкурентоспособност в Европа чрез координирани 

действия; подчертава обаче, че темпото трябва да се ускори значително, за да се 

постигнат още по-осезаеми резултати,  по-специално в държавите членки, в които 

равнището на финансиране, предоставено от ЕФСИ, е било много ниско, с оглед на 

това този инструмент да постигне целите си в пълна степен; 

2. изтъква, че ръководният принцип на ЕФСИ е да се мобилизират частни пазарни 

инвестиции изцяло въз основа на търсенето, и във връзка с това настоятелно 

призовава Комисията да проучи възможностите за използване на гаранциите на 

ЕФСИ за насърчаване на участието на повече източници на инвестиции, като 

например пенсионни фондове, държавни инвестиционни фондове и социални 

инвестиции като възможности за съфинансиране на ключови проекти; 

3. подчертава, че ЕФСИ следва да гарантира по-голяма допълняемост за проектите си 

във връзка с обичайните дейности на ЕИБ по смисъла на определението в член 5 от 

Регламент (ЕС) 2015/1017; подчертава, че предвид факта, че средствата от ЕФСИ са 

пренасочвани от програмите на ЕС за научни изследвания, иновации и 

инфраструктура, той следва да подпомага стратегическите инвестиции, свързани с 

проекти, които не могат да получат финансиране поради неефективност на пазара, 

неоптимални инвестиционни ситуации или високи нива на риск; настоятелно 

призовава Комисията във връзка с това  да извърши задълбочена оценка на 

допълняемостта на вече финансираните по линия на ЕФСИ  проекти  и да посочи – 

въз основа на резултатите – ясни правила и критерии за определяне на 

допълняемостта; припомня освен това, че при определяне на критериите за 

използване на гаранцията на ЕС ЕФСИ следва да взема предвид не само фактора 

рентабилност, но също така и положителното дългосрочно въздействие за единния 

пазар по отношение на интелигентния, устойчив и приобщаващ растеж, създаването 

на работни места и сближаването; 

4. отбелязва, че въпреки редица успешни инфраструктурни проекти и проекти за 

иновации, високата горна граница за минималната стойност на проекта (50 милиона 

EUR) ограничава броя на проектите, които може да бъдат реализирани чрез ЕФСИ, 

по-специално в малките държави членки; поради това призовава за понижаване на 

минималната горна граница за финансиране на проектите; 

5. подчертава, че въпреки факта, че предназначената за МСП част от ЕФСИ дава 

успешни резултати и представлява добра възможност за новосъздадените 

предприятия, МСП и предприятията със средна степен на капитализация да 

получават бърз достъп до финансиране, тя все още се нуждае от подобряване, също 

както и инвестирането в частта за инфраструктура и иновации; приветства в тази 

връзка намерението на Комисията да разшири и укрепи предназначената за МСП 
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част; подчертава необходимостта да се потърсят финансови ресурси за подпомагане 

на МСП при изпълнението на проекти на международно равнище и призовава за 

създаването на допълнителни възможности за МСП за получаване на финансиране 

за  проекти с по-висок риск, особено в цифровия сектор; също така подчертава, че 

големите инвестиционни проекти не следва да бъдат забравяни, по-специално 

проектите в областта на инфраструктурата и иновациите;  отбелязва 

необходимостта от предоставяне на средства за програмата за цифровизация с цел 

подпомагане на МСП, засегнати от прехода към цифровизация, и насърчаване на 

новото и иновативното технологично развитие в тясно сътрудничество между 

утвърдените и новосъздадените предприятия; 

6. отбелязва, че силният интерес и участието в проекти по линия на ЕФСИ от страна 

на банки посредници в целия ЕС с цел предоставяне на финансиране на МСП 

дадоха изключително успешни резултати; насърчава Комисията да работи с 

Управителния съвет на ЕФСИ с цел използване на всички съществуващи 

възможности за укрепване на достъпа до финансиране за МСП съгласно Регламента 

за ЕФСИ, за да се повиши общият обем на дейностите за тези инструменти и да се 

позволи на ЕИФ да финансира значителен допълнителен обем операции; 

7. призовава за по-добра координация и взаимодействие между ЕФСИ и други 

фондове на ЕС, по-специално европейските структурни и инвестиционни фондове 

(ЕСИ фондове), с цел да се насърчи изразходване на средствата по по-ефективен 

начин, по-голямо сближаване в Европа и да се гарантира, че ЕФСИ има широк 

географски обхват, по-специално в държавите с ниско ниво на финансиране чрез 

ЕФСИ, с цел да се гарантира по-голяма еднородност на инвестициите и намаляване 

на регионалните различия; призовава също така за по-близко сътрудничество с 

националните насърчителни банки, местните и регионалните органи и съответните 

заинтересовани страни, включващо допълнителни стимули за създаването на 

инвестиционни платформи за обединяване на секторните и географските 

възможности за инвестиции; 

8. подчертава необходимостта от увеличаване на прозрачността на операциите на 

ЕФСИ и допълнително разпространяване на информацията относно проектите и 

техните резултати за гражданите и потенциалните бенефициенти; настоятелно 

призовава Комисията да положи по-целенасочени усилия за комуникация и 

предоставяне на съвети с цел повишаване на осведомеността за ЕФСИ; предлага да 

се подготви информация за МСП, за да се обясни по опростен и разбираем начин, 

като се използват конкретни примери, как те могат да получават финансиране и кои 

са видовете проекти, финансирани от ЕФСИ; 

9. счита, че всички сключени договори между ЕИБ и нейните клиенти, независимо 

дали са публични или частни, трябва да бъдат системно оповестявани, с цел да се 

докаже допълняемостта на проектите по линия на ЕФСИ и да се покажат на 

обществеността високите стандарти, приложими за финансираните по линия на 

ЕФСИ проекти;  изтъква необходимостта от укрепване на Европейския портал за 

инвестиционни проекти (ЕПИП) и Европейския консултантски център по 

инвестиционни въпроси (ЕКЦИВ), с цел да се установи връзка с реалната 

икономика, включително засилено сътрудничество с националните насърчителни 

банки, да се популяризират проектите и да се осигури висококачествена техническа 
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помощ за потенциалните организатори на проекти; 

10. счита, че ЕФСИ е от основно значение за изграждането и подсилването на единния 

пазар; подчертава в тази връзка значението на укрепването на третия стълб на 

„Плана за инвестиции за Европа“, също и в контекста на европейския семестър, с 

цел регулаторната среда в ЕС да стане по-сигурна, еднородна и благоприятна за 

инвестициите, като вниманието се съсредоточи по-специално върху стратегически 

цели като изграждането на напълно интегриран, конкурентоспособен и добре 

функциониращ единен пазар и развитието на ориентиран към иновациите цифров 

единен пазар и върху ключови действия в подкрепа на тези цели; отбелязва, че  

ангажиментите на ЕФСИ в проекти в цифровия сектор са крайно недостатъчни; 

11. призовава държавите членки и заинтересованите страни допълнително да проучат и 

да стимулират възможностите за инвестиции в областта на цифровото съдържание и 

услугите, достъпните и сигурни високоскоростни широколентови връзки и 

телекомуникационната инфраструктура, което е предварително условие за реалното 

прилагане на правата на потребителите по отношение на достъпа до съдържание, 

качеството на услугите и ниските цени; подчертава значението на преодоляването 

на  различните равнища на развитие на инфраструктурата сред регионите в Европа 

и между градските и селските райони; подчертава, че е важно да се финансира 

създаването на технологични центрове в по-слабо развити в индустриално 

отношение региони, за да се намалят регионалните различния, както и да се съживят 

местните икономики чрез предоставяне на висококачествени работни места и 

подкрепа за развиване на уменията; 

12. приветства неотдавнашното предложение на Комисията да удължи прилагането на 

ЕФСИ след 2018 г., за да се преодолее сегашният недостиг на инвестиции в Европа 

и да се продължи мобилизирането на капитали от частния сектор. 
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