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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по бюджетен 
контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

1. отбелязва, че според оперативната си стратегия ЕИБ има за цел да подкрепя 
европейските стратегически цели, като например възстановяване на 
конкурентоспособността на ЕС и дългосрочен икономически растеж и създаване 
на работни места, улесняване на достъпа до финансиране за МСП, опазване на 
околната среда и насърчаване на енергийния преход чрез финансиране на проекти 
за адаптиране към изменението на климата и смекчаване на последиците от него, 
справяне с кризата с работните места, пред която е изправено младото поколение 
в ЕС, подкрепа на инфраструктурни проекти и подпомагане на смекчаването на 
причините за миграцията;

2. подчертава факта, че условията за отпускане на заеми от страна на ЕИБ следва да 
улеснят развитието на периферните региони на ЕС чрез насърчаване на растежа и 
заетостта; призовава ЕИБ да укрепи значително механизмите за предоставяне на 
техническа помощ и финансови експертни знания на местните и регионалните 
органи преди одобрението на проектите с цел подобряване на достъпността и 
включване на всички държави членки, особено тези с по-нисък процент на 
успеваемост по отношение на одобрени проекти;

3. отбелязва, че общият размер на записания капитал на ЕИБ е 243 милиарда евро; 
отбелязва, че акционерите на ЕИБ включват всички държави членки и че в 
допълнение към внесения капитал държавите членки се ангажират също така да 
предоставят допълнителен капитал при поискване; изтъква, че четиримата най-
големи акционери са Германия, Франция, Италия и Обединеното кралство, всеки 
от които има дял от 39,14 милиарда евро и 16,11% от общата сума;

4. отбелязва, че Европейският съюз предоставя гаранция на ЕИБ, което е обичайно 
за финансовите институции, определени от държавите членки да подпомагат 
постигането на цели от обществен интерес; посочва обаче, че положението налага 
прилагането на по-отговорни кредитни политики, така че финансовите средства 
да се изразходват ефективно за Съюза като цяло, неговите държави членки и 
обществения интерес; призовава ЕИБ, която осъществява дейността си съобразно 
мандат за развитие, да гарантира спазването в по-голяма степен на целите на 
своята политика в областта на околната среда и на своята социална политика, 
както и на целите на ООН за устойчиво развитие, включително при 
съфинансирани проекти или вноски в инвестиционни фондове и фондове за 
дялово участие;

5. подчертава, че приоритетите на ЕИБ в плана за действие за периода 2017 – 2019 г. 
следва да са съсредоточени върху ефективното изпълнение на целите на 
стратегията „Европа 2020“ за интелигентно и устойчиво развитие;

6. посочва, че част от цялостната кредитна дейност на ЕИБ е предназначена за 
операции извън Съюза; отбелязва, че е необходимо да се осигури добра 
координация и допълняемост между дейностите на ЕИБ по външно кредитиране и 
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плана на ЕС за външни инвестиции;

7. посочва, че при предоставянето на подкрепа за дружества от ЕС в чужбина ЕИБ 
следва да отчита надлежно търговската стратегия на ЕС, включително 
действащите и бъдещите споразумения за свободна търговия, за услуги и 
инвестиционни споразумения; посочва в този контекст, че ЕИБ следва да отдели 
специално внимание на изискванията във връзка с интернационализацията на 
европейските МСП;

8. счита, че съотношението между финансовите ресурси, които са заделени за задачи 
на ЕИБ в рамките на Европейския съюз (90%), и ресурсите за изпълнение на 
неговите цели в над 150 трети държави (10%) следва да бъде анализирано и при 
необходимост – адаптирано;

9. отбелязва, че ЕИБ е поела задължения за 25% от общия размер на финансирането 
си за проекти, свързани с изменението на климата, които ще достигнат 35% до 
2020 г.; посочва, че тази тенденция следва да се оценява като положителна, като 
отбелязва, че подпомаганите проекти следва да бъдат ефективни не само в 
борбата с изменението на климата, но и от финансова гледна точка;

10. счита, че ЕИБ следва да продължи да утвърждава своята роля в помощ на 
постигането на устойчиво развитие и че действията в областта на климата следва 
да бъдат съсредоточени преди всичко върху незамърсяващия транспорт и чистото 
производство на енергия, върху намаляването на потреблението на енергия (за 
отопление, транспорт и производство), върху незамърсяващото промишлено 
производство и устойчивото земеделие и пречистване и доставяне на вода, както 
и върху екологичния преход въобще;

11. отбелязва, че средства от ЕИБ са били използвани от дружества, замесени в 
скандала с емисиите, по-конкретно Фолксваген, и че поради това те може да са 
били използвани за финансиране на дейност, която е била неетична и незаконна;

12. счита, че ЕИБ следва да увеличи своята прозрачност по отношение не само на 
Европейския парламент, но и на органите на държавите членки; счита, че е редно 
демократичните представители да имат повече информация за дейностите на 
ЕИБ;

13. подчертава, че в рамките на текущите преговори относно оттеглянето на 
Обединеното кралство от Европейския съюз трябва да се определят подробни 
договорености относно всички задължения на Обединеното кралство към ЕИБ, за 
да се гарантира, че способността на ЕИБ да изпълни своите цели не е 
компрометирана;

14. припомня, че МСП са гръбнакът на европейската икономика и поради това 
призовава ЕИБ да преодолее недостатъчния им достъп до кредити, като подсили 
действащите програми, сред които Европейския механизъм за микрофинансиране 
„Прогрес“, и като увеличи предоставяното им финансиране; призовава за 
въвеждането на проактивни изисквания в политиките за МСП и 
микропредприятията за банките посредници, отпускащи средства от ЕИБ.
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