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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по бюджетен контрол 

да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения: 

1.  отбелязва, че през 2015 г. ЕИБ одобри отпускането на средства в размер на 77,5 

милиарда евро (от които 69,7 милиарда евро за Съюза и 7,8 милиарда евро за 

извън Съюза) за нови операции в областта на иновациите, малките и средните 

предприятия (МСП), инфраструктурата и околната среда, както и за оказване на 

подкрепа за жилищно настаняване на бежанци и за инвестиции в регионите, 

засегнати от кризата с бежанците; отбелязва също, че през 2015 г. по линия на 

Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) са финансирани 126 

проекта в размер на 7,5 милиарда евро и е мобилизирана сумата от 50 милиарда 

евро за инвестиции; 

2.  отчита важната роля, която играе финансирането от ЕИБ във време на сериозна 

икономическа и финансова криза, оказваща сериозно въздействие върху 

традиционните системи за кредитиране; 

3.  изисква от ЕИБ и Комисията да продължат да оказват подкрепа за 

административния капацитет и управлението на проекти с оглед на опростяването 

на достъпа до финансиране и улесняване на извършването на инвестиции в 

различни райони на Европейския съюз; потвърждава значението на тези държави 

членки, които са сред най-големите акционери на ЕИБ, но също така и за 

подпомагане на онези държави членки, които са с малък дял от финансирането на 

ЕИБ, по-специално в областта на консултантските и аналитичните услуги, 

управлението на проекти и дейности за изграждане на капацитет, с цел да се 

гарантира балансирано географско разпределение на финансирането, така че да се 

предотврати задълбочаването на различията между регионите, като същевременно 

се запази системата за разглеждане на заявленията, основано на заслугите; 

4.  приветства равнището на финансиране на целите за икономическото и социалното 

сближаване (17 634 милиарда евро) и за възстановяване на селските и градските 

райони (5 467 милиарда евро) и препоръчва запазването му; разглежда това 

финансиране като важно допълнение към политиката за сближаване и 

европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ); подчертава, че е 

важно запазването на редовния диалог с органите, осъществяващи управлението, 

с оглед на създаването на полезни взаимодействия и допълняемост между двата 

инструмента;  

5.  отчита, че качеството на кредитния портфейл продължава да бъде високо 

благодарение на следваната политика на разумно управление на риска; изисква от 

ЕИБ обаче да повиши готовността си за поемане на риск и по този начин да 

гарантира по-широко и по-ефективно въздействие върху икономиката, като 

същевременно запази високо ниво на кредитния портфейл, включително чрез 

договорености за все по-тясна координация с националните органи, които 

гарантират преференциални кредити за инвестиционни програми, съответстващи 

на целите за развитие, насърчавани от ЕИБ; подчертава, че не трябва да се 

отпускат кредити като заместител на безвъзмездните средства; 
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6.  призовава ЕИБ, Комисията, както и националните, регионалните и местните 

власти съвместно с националните насърчителни банки и институции (ННБИ) да 

задълбочат своето сътрудничество с цел създаване на повече полезни 

взаимодействия между ЕСИФ и инструментите за финансиране и кредитите от 

ЕИБ, както и с цел намаляване на административните тежести, опростяване на 

процедурите и подобряване на информираността за финансирането по линия на 

ЕСИФ и ЕИБ; отбелязва, че информацията относно дейностите на ЕИБ за смесено 

финансиране по проектите и програмите в областта на политиката за сближаване 

е оскъдна; изисква от ЕИБ в качеството си на публична институция да поеме 

своята роля и да покаже максимално силна амбиция по отношение на отчетността, 

прозрачността и вниманието, за да не се допуска двусмисленост; призовава ЕИБ 

да разработи комуникационна политика по отношение на своите дейности, 

включително своите консултантски дейности, за да може всички видове органи на 

власт и всички бенефициенти да имат достъп до нейните програми; 

7.  подчертава, че нарасналото използване на финансови инструменти в политиката 

за сближаване изисква по-силно участие на Европейския парламент в контрола на 

дейностите на ЕИБ, също и с оглед на подобряването на оценяването на 

въздействието и последиците от ролята на ЕИБ; 

8.  приветства усилията на Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) да осигури 

изпълнението на инициативата за МСП понастоящем в шест страни (Испания, 

Италия, България, Финландия, Румъния и Малта), като се очаква те да получат 

при благоприятни условия нови кредити за МСП в общ размер на около 8,5 

милиарда евро; призовава държавите членки да приложат инициативата за МСП 

на широка основа, като вземат предвид, че тя има капацитет за намаляване на 

риска за финансовите посредници; поради това високо оценява предложението на 

Европейската комисия за удължаване на инициативата за МСП до 2020 г.; 

изразява обаче загриженост, че инициативата за МСП следва да играе по-голяма 

роля, тъй като финансирането на МСП е от жизненоважно значение за 

насърчаването на растежа и работните места в ЕС, особено в периода след 

икономическата и финансовата криза; призовава ЕИБ да следи за и да повиши 

степента на използване на инструмента на секюритизацията; изисква освен това 

да се подобрят комуникационната политика на ЕИБ и административните условия 

по отношение на инициативата за МСП; призовава ЕИФ да публикува отчет, в 

който детайлно се излагат успехите и недостатъците; 

9.  изисква от държавите членки да използват в пълна степен разпределените им 

средства от ЕСИФ, като наред с това по този начин допълнят инструментите за 

финансиране и кредитите от ЕИБ; изисква освен това смесване на безвъзмездната 

финансова помощ с финансирането от ЕИБ с оглед на по-доброто използване на 

ефекта на лоста от ЕСИФ; изисква от ЕИБ да ръководи този процес, тъй като 

разполага с експертни познания и носи отговорност спрямо акционерите, което 

ще ѝ помогне да реализира възвръщаемост на своите инвестиции; 

10.  призовава Комисията да създаде постоянна Европейска гаранционна платформа 

под егидата на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), която да 

улесни достъпа на МСП до финансиране и да подобри развитието на гаранциите и 

кредитните продукти, основаващи се на европейски гаранции; 
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11.  призовава ЕИБ да увеличи предоставяното от нея финансиране на 

икономическото и социално сближаване, както и за целите на градските райони, 

като същевременно продължава да подкрепя традиционните и иновативните 

сектори в ЕС; призовава освен това за разработването на специални инструменти 

за подкрепа на изпълнението на макрорегионални планове за действие и 

стратегии в сътрудничество с държавите членки; 

12.  призовава ЕИБ и Комисията да разширят възможностите за предоставяното от тях 

финансиране, както и предоставяната от тях подкрепа и консултации за местните 

и регионални органи на власт и за МСП в интерес на опростяването на достъпа до 

финансиране от ЕИБ и смесването на безвъзмездната финансова помощ с кредити 

и инструменти за финансиране; призовава Комисията да подкрепи разработването 

на програми за обучение на потенциални бенефициенти, като на управляващите 

органи се възложи по-значима роля при предоставянето на информация, насоки и 

консултации за крайните бенефициенти; 

13.  изказва съжаление, че в периода 2014 – 2015 г. се е увеличил броят на кредитите с 

влошено качество, като общата кредитна експозиция е нараснала от 455 милиона 

евро на 1,41 милиарда евро; призовава Комисията да преразгледа процедурите си 

по управление на риска и комплексна проверка, за да се гарантира чрез тях 

ефективно противодействие на този задълбочаващ се проблем и за да се 

предостави на Европейския парламент актуална информация за напредъка през 

2017 г. 
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