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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещите комисии по бюджети и по 

икономически и парични въпроси да включат в предложението за резолюция, което ще 

приемат, следните предложения: 

1. призовава Комисията да вземе предвид също така забележките, направени от 

Парламента в настоящия доклад за изпълнението, при извършването на оценката и 

изготвянето на ново предложение за законодателен акт; 

2. приветства създаването на органите на ЕФСИ и прозрачната процедура за подбор на 

членове на неговата структура на управление; приканва органите на ЕФСИ, въпреки 

това, да информират Парламента, Съвета и обществеността редовно, подробно и по 

по-прозрачен начин относно проектите по ЕФСИ; предлага Европейският 

консултантски център по инвестиционни въпроси (ЕКЦИВ), наред с другото, да 

увеличи информацията за МСП и микропредприятията; 

3. приветства стратегическата ориентация, одобрена от Управителния съвет на ЕФСИ 

през декември 2015 г., която съдържа примерни прагове на географска 

концентрация; отбелязва неравномерното географско разпространение сред 

бенефициентите на ЕФСИ; отбелязва, че през първата година на операциите 92% от 

всички инвестиции бяха концентрирани в държавите от ЕС-15, а едва 8% 

достигнаха до държавите от ЕС-13, както и това, че до момента 10 държави членки, 

най-вече от Централна и Източна Европа, са се възползвали от операции единствено 

в рамките на прозореца за МСП на ЕФСИ; припомня, че критерият за отношението 

към БВП е от значение, наред с другото, за да се гарантира икономическо, социално 

и териториално сближаване с цел да се осигури балансирано разпределение на 

проектите, като се отчита цялостната икономическа дейност на страната, 

необходимостта от инвестиции и равнището на заетост; подчертава, че 

концентрацията на капитала увеличава социалните и икономическите различия в 

ЕС; 

4. посочва, че високорисковите инвестиции не може да бъдат налагани и че в една 

среда на нисък темп на растеж и на слабо търсене те обикновено не са оправдани; 

поради това призовава, в допълнение към балансираното географско разпределение, 

финансирането от ЕФСИ да бъде по-тясно обвързано с успешно развитие на 

икономическата и фискалната политика; 

5. изразява съжаление във връзка с липсата на прагове на концентрация в началната 

фаза; припомня, че транспортният сектор има най-голям принос към ЕФСИ с 2,2 

милиарда евро от общо 8 милиарда евро, което представлява над 25% от общия 

размер на гаранционния фонд; отбелязва със загриженост, че транспортният сектор 

е получил едва около 13% от всички инвестиции, които са мобилизирани и до които 

е предоставен достъп до момента в рамките на инфраструктурния и иновационен 

прозорец на ЕФСИ, което е далеч под установения за всеки отделен сектор праг от 

30%; призовава инвестиционния комитет да обърне особено внимание на проектите 

за транспортния сектор, тъй като те все още са твърде слабо представени в 

инвестиционния портфейл, а транспортът има важна роля за икономическия растеж 

и безопасността на потребителите; 
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6. насърчава Комисията да въведе правила за подбор на устойчиви проекти, като ги 

обвърже с основните политически цели и задачи на ЕС, като например мобилност с 

нулеви и ниски нива на емисии, или със съществуващи инициативи, като например 

изграждането на трансевропейски велосипедни мрежи в съчетание с железопътен 

транспорт или инициативи, които имат за цел възстановяване на регионалните 

трансгранични железопътни връзки, които са били изоставени или демонтирани1; 

7. припомня, че резултатите от оценката на набора от показатели както за одобрените, 

така и за отхвърлените операции, трябва да бъдат оповестявани публично редовно и 

по прозрачен и достъпен начин; 

8. изразява съмнения относно допълващия характер на някои от първите избрани 

транспортни проекти, тъй като те най-вероятно биха могли да бъдат финансирани 

без ЕФСИ; 

9. признава, че инфраструктурните проекти, внесени в ЕИБ, често попадат в 

традиционните дейности на ЕИБ, тъй като биват представени от органи, подкрепени 

с публични гаранции, и поради това представляват по-малък риск; призовава ЕИБ 

да анализира други параметри, които биха дали възможност такива проекти да 

бъдат определени като допълващи и подходящи за ЕФСИ, както и да засили 

пропагандирането на възможностите на ЕФСИ сред частни партньори с цел 

действително да се увеличи броят на проектите по тази първоначална покана за 

представяне на предложения за ЕФСИ; 

10. призовава европейската добавена стойност да се вземе предвид в процеса на подбор 

и ЕФСИ да следва целите на политиките на ЕС, по-специално трансграничните 

проекти и други проекти, предварително определени в Механизма за свързване на 

Европа (МСЕ) и в други водещи инициативи на ЕС в областта на транспорта (като 

например Европейската система за управление на железопътното движение и 

SESAR); подчертава, че следва да бъдат взети под внимание други приоритети на 

политиката на Съюза, като например нулеви и ниски емисии интермодалната 

мобилност, качествена заетост, ресурсна ефективност, устойчива инфраструктура, 

научни изследвания и иновации, както и синергиите между трансевропейските 

транспортни, енергийни и телекомуникационни мрежи; 

11. настоятелно призовава Комисията да се фокусира върху инвестиране в такива 

проекти, които допринасят за намаляване на външните разходи; 

12. счита, че съчетаването на безвъзмездни средства от ЕС с финансови инструменти 

може също така да гарантира изискваната допълняемост и че то ще мобилизира 

инвеститорите да представят проекти, които в противен случай вероятно не биха 

били осъществени; призовава ЕИБ и Комисията да насърчават съчетаването на 

безвъзмездни средства (различни механизми на ЕС като МСЕ, „Хоризонт 2020“, 

европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ)) с ЕФСИ с цел да се 

подобри финансовият профил на инфраструктурните проекти, като по този начин се 

осигури европейска добавена стойност; 

13. отбелязва, че транспортните инфраструктурни проекти, осъществявани чрез 

                                                 
1 www.missing-rail-links.eu 
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публично-частни партньорства, следва като правило да се основават на принципа 

„ползвателят плаща“, за да се намали тежестта върху публичните бюджети и 

данъкоплатците за изграждането и поддръжката на инфраструктурата; отбелязва, че 

е важно да се координират различните видове финансиране от ЕС, за да се 

гарантира постигането на целите на транспортната политика на ЕС в целия Съюз, а 

не да се насърчава финансирането от типа на публично-частни партньорства за 

сметка на структурните фондове; 

14. подчертава обещаващото начало на Европейския консултантски център по 

инвестиционни въпроси (ЕКЦИВ) и признава секторната и географската 

концентрация на инвестициите досега; призовава ЕКЦИВ да подобри общите си 

резултати и да увеличи присъствието си в държавите, в които установяването на 

дейността на ЕФСИ е срещнало затруднения и в които се наблюдава липса на 

административен капацитет за представяне на жизнеспособни проекти, по-

специално в държавите – бенефициенти на политиката на сближаване; освен това 

призовава ЕКЦИВ да отправя конкретни препоръки, за да се подпомогнат 

конкретни транспортни проекти в случаите, в които има голямо нежелание за 

поемане на риск или рискът е фрагментиран сред инвеститорите (като например 

трансгранични/многонационални проекти, дългосрочни/приходни инфраструктурни 

проекти); 

15. счита, че с цел подобряване на функционирането на ЕФСИ както на национално, 

така и на регионално равнище, и на добавената стойност за Европа е необходимо да 

се засили сътрудничеството между ЕИБ, която ръководи ЕФСИ, и националните и 

регионалните насърчителни банки, както и с местните органи; 

16. отбелязва със загриженост, че малкият брой транспортни проекти в рамките на 

ЕФСИ явно е доказателство за трудностите, срещани от този сектор при получаване 

на финансиране предимно или изключително от частни инвеститори, дори когато 

финансирането по МСЕ е почти изчерпано и не съществува алтернативна 

възможност за финансиране от ЕС до 2020 г.; поради това призовава за засилване на 

финансирането за МСЕ в следващата финансова рамка; 

17. изразява съжаление поради липсата на данни за общата сума на подписаните 

операции по „прозореца за МСП“ на ЕФСИ и свързаните инвестиции, особено по 

отношение на веригата за доставки в транспортния сектор, в сектора на 

аеронавтиката и в железопътния сектор, както и поради факта, че това затруднява 

проверката на проектите, резултатите, примерите за успех и целевите показатели; 

настоятелно призовава проблемът с липсата на данни да бъде решен; призовава 

Комисията да обърне особено внимание на предоставянето на по-голяма подкрепа 

на МСП, както и на местните и регионалните органи; 

18. предлага Комисията да представя в редовните си доклади списък на проектите, 

които се ползват от съчетаването на безвъзмездни средства от МСЕ с ЕФСИ; 

19. препоръчва да се повиши видимостта на финансирането от ЕФСИ, като се 

предприемат решителни действия в целия ЕС чрез информационна кампания и като 

се въведе лого на ЕФСИ. 
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