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Изменение 46
Yannick Jadot

Предложение за решение
Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) Член 209 от ДФЕС, във връзка с 
член 208 от ДФЕС, определя, че ЕИБ 
дава своя принос при условията, 
посочени в нейния устав, за 
прилагането на необходимите мерки 
за постигане на целите на 
политиката на Съюза за 
сътрудничество за развитие.

Or. en

Обосновка

Позоваване на решение на Съда на ЕС от 6 ноември 2008 г. по дело C-155/07 
Европейски парламент/Съвет, относно задълженията на ЕИБ, произтичащи от 
Договора.

Изменение 47
Yannick Jadot

Предложение за решение
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) В допълнение към регионалните 
тавани, факултативният мандат в размер 
на 2 000 000 000 EUR следва да бъде 
активиран и разпределен като финансов 
пакет в подкрепа на операциите на ЕИБ 
по финансиране в областта на 
смекчаването на и адаптирането към 
изменението на климата в регионите, 
влизащи в обхвата на мандата. ЕИБ би 
могла да допринесе със своя експертен 
опит и ресурси, в тясно сътрудничество 
с Комисията, за оказването на подкрепа 

(8) В допълнение към регионалните 
тавани, факултативният мандат в размер 
на 2 000 000 000 EUR следва да бъде 
активиран и разпределен като финансов 
пакет в подкрепа на операциите на ЕИБ 
по финансиране в областта на 
смекчаването на и адаптирането към 
изменението на климата в държавите и 
на техните територии, влизащи в 
обхвата на мандата, в изпълнение на 
поетите от тях задължения в 
рамките на процеса по Рамковата 
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на държавните органи и на частния 
сектор за справянето с 
предизвикателствата на изменението на 
климата, както и за възможно най-
оптималното оползотворяване на 
наличното финансиране. По отношение 
на проекти за смекчаване и адаптиране, 
ресурсите на ЕИБ следва да бъдат 
допълнени, когато в възможно, със 
средства при облекчени условия, 
налични в рамките на бюджета на ЕС 
чрез ефикасното и последователно 
съчетаване на безвъзмездни средства и 
заеми за финансиране в сферата на 
изменението на климата в контекста на 
външната помощ от ЕС.

конвенция на Организацията на 
обединените нации за изменение на 
климата. ЕИБ би могла да допринесе 
със своя експертен опит и ресурси, в 
тясно сътрудничество с Комисията, за 
оказването на подкрепа на държавните 
органи и на частния сектор за 
справянето с предизвикателствата на 
изменението на климата, както и за 
възможно най-оптималното 
оползотворяване на наличното 
финансиране. По отношение на проекти 
за смекчаване и адаптиране, ресурсите 
на ЕИБ следва да бъдат допълнени, 
когато в възможно, със средства при 
облекчени условия, налични в рамките 
на бюджета на ЕС чрез ефикасното и 
последователно съчетаване на 
безвъзмездни средства и заеми за 
финансиране в сферата на изменението 
на климата в контекста на външната 
помощ от ЕС. Факултативният 
мандат няма да се счита за принос на 
ЕС или неговите държави-членки към 
средствата за бързо мобилизиране, 
договорени на срещата на страните 
по РКООНИК в Копенхаген през 
декември 2009 г.

Or. en

Обосновка

Следва да се посочи ясно, че операциите на ЕИБ подпомагат страните, отговарящи 
на условията, да изпълнят поетите от тях ангажименти, свързани с климата. След 
като средствата на ЕИБ ще бъдат разпределени под формата на заеми, те не следва 
да се считат за принос на ЕС или неговите държави-членки към изпълнението на 
финансовите ангажименти съгласно РКООНИК.
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Изменение 48
George Sabin Cutaş

Предложение за решение
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) С цел да се повиши съгласуваността 
на мандата, да се фокусира външната 
дейност на ЕИБ по финансиране повече 
върху подкрепата на политиките на ЕС, 
както и с оглед постигане на 
максимална полза за бенефициерите, 
настоящото решение следва да определи 
хоризонталните цели на високо равнище 
в мандата за операциите на ЕИБ по 
финансиране във всички допустими 
държави, като се доразвият 
сравнителните предимства на ЕИБ в 
области, в които се е доказала и 
наложила. Ето защо, във всички 
региони, обхванати от настоящото 
решение, ЕИБ следва да финансира 
проекти в областта на смекчаването на 
изменението на климата и адаптирането 
към него, социалната и икономическата 
инфраструктура (особено в сферата на 
транспорта, енергетиката (включително 
и възобновяема енергия), енергийната 
безопасност, екологичната 
инфраструктура, включително 
водоснабдяване и канализация, както и 
в информационните и комуникационни 
технологии (ИКТ) и развитието на 
местния частен сектор, по-специално в 
подкрепа на малките и средни 
предприятия (МСП). В рамките на тези 
области регионалната интеграция между 
партньорските държави, включително 
икономическата интеграция между 
държавите в процес на присъединяване, 
съседните държави и ЕС, следва да бъде 
основна цел за операциите на ЕИБ по 
финансиране.

(11) С цел да се повиши съгласуваността 
на мандата, да се фокусира външната 
дейност на ЕИБ по финансиране повече 
върху подкрепата на политиките на ЕС, 
както и с оглед постигане на 
максимална полза за бенефициерите, 
настоящото решение следва да определи 
хоризонталните цели на високо равнище 
в мандата за операциите на ЕИБ по 
финансиране във всички допустими 
държави, като се доразвият 
сравнителните предимства на ЕИБ в 
области, в които се е доказала и 
наложила. Ето защо, във всички 
региони, обхванати от настоящото 
решение, ЕИБ следва да финансира 
проекти в областта на смекчаването на 
изменението на климата и адаптирането 
към него, социалната и икономическата 
инфраструктура (особено в сферата на 
транспорта, енергетиката (включително 
и възобновяема енергия), енергийната 
безопасност, екологичната 
инфраструктура, включително 
водоснабдяване и канализация, както и 
в информационните и комуникационни 
технологии (ИКТ) и развитието на 
местния частен сектор, по-специално в 
подкрепа на малките и средни 
предприятия (МСП). Следва да се 
припомни, че подобряването на 
достъпа на МСП до капитал може да 
изиграе съществена роля за 
стимулирането на икономическото 
развитие и борбата с безработицата.
В рамките на тези области регионалната 
интеграция между партньорските 
държави, включително икономическата 
интеграция между държавите в процес 
на присъединяване, съседните държави 
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и ЕС, следва да бъде основна цел за 
операциите на ЕИБ по финансиране. 
ЕИБ може да подкрепи присъствието 
на ЕС в партньорските държави чрез 
преки чуждестранни инвестиции, 
които спомагат за насърчаването на
трансфера на технологии и знания –
или за инвестиции в рамките на 
горепосочените области, или на свой 
собствен риск.

Or. en

Изменение 49
Jan Zahradil

Предложение за решение
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) С цел да се повиши съгласуваността 
на мандата, да се фокусира външната 
дейност на ЕИБ по финансиране повече 
върху подкрепата на политиките на ЕС, 
както и с оглед постигане на 
максимална полза за бенефициерите, 
настоящото решение следва да определи 
хоризонталните цели на високо равнище 
в мандата за операциите на ЕИБ по 
финансиране във всички допустими 
държави, като се доразвият 
сравнителните предимства на ЕИБ в 
области, в които се е доказала и 
наложила. Ето защо, във всички 
региони, обхванати от настоящото 
решение, ЕИБ следва да финансира 
проекти в областта на смекчаването на 
изменението на климата и адаптирането 
към него, социалната и икономическата 
инфраструктура (особено в сферата на 
транспорта, енергетиката (включително 
и възобновяема енергия), енергийната 
безопасност, екологичната 
инфраструктура, включително 
водоснабдяване и канализация, както и 

(11) С цел да се повиши съгласуваността 
на мандата, да се фокусира външната 
дейност на ЕИБ по финансиране повече 
върху подкрепата на политиките на ЕС, 
както и с оглед постигане на 
максимална полза за бенефициерите, 
настоящото решение следва да определи 
хоризонталните цели на високо равнище 
в мандата за операциите на ЕИБ по 
финансиране във всички допустими 
държави, като се доразвият 
сравнителните предимства на ЕИБ в 
области, в които се е доказала и 
наложила. Ето защо, във всички 
региони, обхванати от настоящото 
решение, ЕИБ следва да финансира 
проекти в областта на смекчаването на 
изменението на климата и адаптирането 
към него, социалната и икономическата 
инфраструктура (особено в сферата на 
транспорта, енергетиката, включително 
възобновяема енергия, 
научноизследователската и развойна 
дейност в областта на новите 
енергийни източници, енергийната 



AM\833812BG.doc 7/24 PE450.645v01-00

BG

в информационните и комуникационни 
технологии (ИКТ) и развитието на 
местния частен сектор, по-специално в 
подкрепа на малките и средни 
предприятия (МСП). В рамките на тези 
области регионалната интеграция между 
партньорските държави, включително 
икономическата интеграция между 
държавите в процес на присъединяване, 
съседните държави и ЕС, следва да бъде 
основна цел за операциите на ЕИБ по 
финансиране.

безопасност, екологичната 
инфраструктура, включително 
водоснабдяване и канализация, както и 
в информационните и комуникационни 
технологии (ИКТ)) и развитието на 
местния частен сектор, по-специално в 
подкрепа на малките и средни 
предприятия (МСП), за да се 
стимулира устойчивият 
икономически растеж и създаването 
на работни места. В рамките на тези 
области регионалната интеграция между 
партньорските държави, включително 
икономическата интеграция между 
държавите в процес на присъединяване, 
съседните държави и ЕС, следва да бъде 
основна цел за операциите на ЕИБ по 
финансиране. ЕИБ следва да допринася 
за преките чуждестранни 
инвестиции от Европа в страните 
партньори, включително в рамките 
на взаимноизгодни публично-частни 
партньорства, с цел да се стимулира 
новаторството и развитието в 
горепосочените проектни области.

Or. en

Обосновка

Адаптирането е област на политиката, в която местните условия трябва да се 
вземат предвид в особена степен и в която ефективността на финансовите 
посредници е от съществено значение. Поради това ЕИБ следва да гарантира 
отчетността на финансовите посредници и това, те да предават ползите на 
клиентите в съответствие с целите на програмите на ЕИБ.

Изменение 50
Yannick Jadot

Предложение за решение
Съображение 11 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11а) С цел да се достигне по 
ефективен начин до МСП, ЕИБ следва 
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да сътрудничи с местните финансови 
институции посредници в страните, 
отговарящи на критериите, за които 
е документирано, че предават 
отстъпките в лихвения процент на 
своите клиенти, да съпоставя 
проектите на клиентите с целите на 
ЕС за развитие е да създава добавена 
стойност в сравнение с пазарното 
финансиране. Дейностите на 
финансовите посредници в подкрепа 
на МСП следва да са напълно 
прозрачни и да се докладват редовно 
на ЕИБ. 

Or. en

Обосновка

Адаптирането е област на политиката, в която местните условия трябва да се 
вземат предвид в особена степен и в която ефективността на финансовите 
посредници е от съществено значение. Поради това ЕИБ следва да гарантира 
отчетността на финансовите посредници и това, те да предават ползите на 
клиентите в съответствие с целите на програмите на ЕИБ.

Изменение 51
Yannick Jadot

Предложение за решение
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) По силата на настоящото решение 
ЕИБ следва да повиши своята 
ориентация към развитие, в тясно 
сътрудничество с Комисията и 
следвайки принципите на Европейския 
консенсус за развитие. Това следва да 
бъде реализирано чрез редица 
конкретни мерки, по-специално чрез 
укрепване на капацитета за оценяване 
на социалните и свързаните с 
развитието аспекти на проектите, 

(13) По силата на настоящото решение 
ЕИБ следва да засили своята ориентация 
към развитие и експертни познания, в 
тясно сътрудничество с Комисията и 
прилагайки принципите на 
Европейския консенсус за развитие, 
както и принципите на ефективност 
на помощта, определени в 
Парижката декларация от 2005 г. и в 
програмата за действие от Акра от 
2008 г. Това следва да бъде реализирано 
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включително правата на човека и 
рисковете от възникването на 
конфликти, както и чрез насърчаване на 
консултациите на местно равнище. 
Нещо повече, тя следва да увеличи 
своята насоченост към сектори, в които 
притежава солиден експертен опит от 
операции по финансиране в рамките на 
ЕС, и които ще дадат допълнителен 
тласък на развитието във въпросната 
държава, например екологична 
инфраструктура, включително 
водоснабдяване и канализация, 
устойчив транспорт и смекчаване на 
изменението на климата, по-специално в 
сферата на възобновяемата енергия. 
ЕИБ също така следва постепенно да 
засили своята дейност в подкрепа на 
здравеопазването и образованието, 
както и на адаптирането към 
изменението на климата, в 
сътрудничество, когато е уместно, с 
други международни финансови 
институции (МФИ) и с европейски 
институции за финансиране на 
двустранна основа (ЕФИДО). Това ще 
наложи достъп до средствата при 
облекчени условия и постепенно 
увеличаване на човешките ресурси, 
осъществяващи външните дейности на 
ЕИБ. Дейността на ЕИБ също така 
следва да допълва целите и 
приоритетите на ЕС по отношение на 
институционалното изграждане и 
секторните реформи. Последно, ЕИБ 
следва да определи показатели за 
изпълнение по отношение на свързаните 
с развитието аспекти на проектите и 
техните резултати.

чрез редица конкретни мерки, по-
специално чрез укрепване на капацитета 
за оценяване на социалните и 
свързаните с околната среда и с 
развитието аспекти на проектите, 
включително правата на човека и 
рисковете от възникването на 
конфликти, както и чрез насърчаване на 
консултациите на местно равнище. 
Консултациите с местните 
участници следва да бъдат част от 
процедурата за комплексна проверка 
преди одобряването на проектите. 
Нещо повече, тя следва да увеличи 
своята насоченост към сектори, в които 
притежава солиден експертен опит от 
операции по финансиране в рамките на 
ЕС, и които ще дадат допълнителен 
тласък на развитието във въпросната 
държава, например екологична 
инфраструктура, включително 
водоснабдяване и канализация, 
устойчив транспорт и смекчаване на 
изменението на климата, по-специално в 
сферата на възобновяемата енергия. 
ЕИБ също така следва постепенно да 
засили своята дейност в подкрепа на 
здравеопазването и образованието, 
както и на адаптирането към 
изменението на климата, в 
сътрудничество, когато е уместно, с 
други международни финансови 
институции (МФИ) и с европейски 
институции за финансиране на 
двустранна основа (ЕФИДО). Това ще 
наложи достъп до средствата при 
облекчени условия и постепенно 
увеличаване на човешките ресурси, 
осъществяващи външните дейности на 
ЕИБ. Дейността на ЕИБ също така 
следва да допълва целите и 
приоритетите на ЕС по отношение на 
институционалното изграждане и 
секторните реформи. И накрая, ЕИБ 
следва да определи показатели за 
изпълнение по отношение на свързаните 
с развитието аспекти на проектите и 
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техните резултати.

Or. en

Обосновка

Допълнителна формулировка с цел да се засили съответствието на дейност на ЕИБ с 
политиките на ЕС за развитие и 12-те показателя на Парижката декларация за 
измерване на напредъка на донорите по отношение на ефективността на помощите. 

Изменение 52
George Sabin Cutaş

Предложение за решение
Съображение 15 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15а) ЕИБ подкрепя постигането на 
целите на хилядолетието за 
развитие до 2015 г. във всички региони, 
в които извършва дейност.

Or. en

Изменение 53
Jan Zahradil

Предложение за решение
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Дейността на ЕИБ в съседните 
държави следва да се осъществява в 
рамките на Европейската политика за 
съседство, според която ЕС има за цел 
да установи специални 
взаимоотношения със съседните страни 
с оглед изграждането на зона на 
просперитет и добри съседски 
отношения, основана върху ценностите 
на ЕС и характеризираща се с тесни и 

(16) Дейността на ЕИБ в съседните 
държави следва да се осъществява в 
рамките на Европейската политика за 
съседство, според която ЕС има за цел 
да установи специални 
взаимоотношения със съседните страни 
с оглед изграждането на зона на 
просперитет и добри съседски 
отношения, основана върху ценностите 
на ЕС и характеризираща се с тесни и 
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мирни взаимоотношения въз основа на 
взаимно сътрудничество. За постигането 
на тези цели ЕС и неговите партньори 
прилагат взаимно договорени
двустранни планове за действие, 
определящи набор от приоритети, 
включително по отношение на въпроси 
в сферата на политиката и сигурността, 
търговията и икономиката, 
екологичните проблеми и 
интегрирането на транспортните и 
енергийни мрежи. Съюзът за 
Средиземноморието, Източното 
партньорство и Черноморското 
взаимодействие са многостранни и 
регионални инициативи, които допълват 
Европейската политика за съседство, 
насочена към насърчаване на 
сътрудничеството между ЕС и 
съответната група от съседни 
партньорски страни, изправени пред 
общи предизвикателства и/или 
споделящи обща географска среда. 
Съюзът за Средиземноморието 
подкрепя подобрената социална и 
икономическа обстановка, 
солидарността, регионалната 
интеграция, устойчивото развитие и 
изграждане на познания, като се 
подчертава необходимостта от 
увеличаване на финансовото 
сътрудничество в подкрепа на 
регионални и транснационални проекти. 
Източното партньорство има за цел 
създаването на необходимите условия за 
ускоряване на политическото 
асоцииране и засилената икономическа 
интеграция между ЕС и източните 
партньорски страни. Между Руската 
федерация и ЕС съществува 
широкообхватно стратегическо 
партньорство извън Европейската 
политика за съседство, изразяващо се 
под формата на общи пространства и 
пътни карти. Това се допълва на 
многостранно ниво от Северното 
измерение, което осигурява рамка за 
сътрудничество между ЕС, Русия, 

мирни взаимоотношения въз основа на 
взаимно сътрудничество. За постигането 
на тези цели ЕС и неговите партньори 
прилагат взаимно договорени 
двустранни планове за действие, 
определящи набор от приоритети, 
включително по отношение на въпроси 
в сферата на политиката и сигурността, 
търговията и икономиката, 
екологичните проблеми и 
интегрирането на транспортните и 
енергийни мрежи, като например 
проекта за газопровод „Набуко“, 
който е от особен интерес за ЕС. 
Съюзът за Средиземноморието, 
Източното партньорство и 
Черноморското взаимодействие са 
многостранни и регионални 
инициативи, които допълват 
Европейската политика за съседство, 
насочена към насърчаване на 
сътрудничеството между ЕС и 
съответната група от съседни 
партньорски страни, изправени пред 
общи предизвикателства и/или 
споделящи обща географска среда. 
Съюзът за Средиземноморието 
подкрепя подобрената социална и 
икономическа обстановка, 
солидарността, регионалната 
интеграция, устойчивото развитие и 
изграждане на познания, като се 
подчертава необходимостта от 
увеличаване на финансовото 
сътрудничество в подкрепа на 
регионални и транснационални проекти. 
Източното партньорство има за цел 
създаването на необходимите условия за 
ускоряване на политическото 
асоцииране и засилената икономическа 
интеграция между ЕС и източните 
партньорски страни. Между Руската 
федерация и ЕС съществува 
широкообхватно стратегическо 
партньорство извън Европейската 
политика за съседство, изразяващо се 
под формата на общи пространства и 
пътни карти. Това се допълва на 
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Норвегия и Исландия. многостранно ниво от Северното 
измерение, което осигурява рамка за 
сътрудничество между ЕС, Русия, 
Норвегия и Исландия.

Or. en

Изменение 54
Marielle De Sarnez

Предложение за решение
Съображение 16 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Дейността на ЕИБ в съседните 
държави следва да се осъществява в 
рамките на Европейската политика за 
съседство, според която ЕС има за цел 
да установи специални 
взаимоотношения със съседните страни 
с оглед изграждането на зона на 
просперитет и добри съседски 
отношения, основана върху ценностите 
на ЕС и характеризираща се с тесни и 
мирни взаимоотношения въз основа на 
взаимно сътрудничество. За постигането 
на тези цели ЕС и неговите партньори 
прилагат взаимно договорени 
двустранни планове за действие, 
определящи набор от приоритети, 
включително по отношение на въпроси 
в сферата на политиката и сигурността, 
търговията и икономиката, 
екологичните проблеми и 
интегрирането на транспортните и 
енергийни мрежи. Съюзът за 
Средиземноморието, Източното 
партньорство и Черноморското 
взаимодействие са многостранни и 
регионални инициативи, които допълват 
Европейската политика за съседство, 
насочена към насърчаване на 
сътрудничеството между ЕС и 
съответната група от съседни 
партньорски страни, изправени пред 

(16) Дейността на ЕИБ в съседните 
държави следва да се осъществява в 
рамките на Европейската политика за 
съседство, според която ЕС има за цел 
да установи специални 
взаимоотношения със съседните страни 
с оглед изграждането на зона на 
просперитет и добри съседски 
отношения, основана върху ценностите 
на ЕС и характеризираща се с тесни и 
мирни взаимоотношения въз основа на 
взаимно сътрудничество. За постигането 
на тези цели ЕС и неговите партньори 
прилагат взаимно договорени 
двустранни планове за действие, 
определящи набор от приоритети, 
включително по отношение на въпроси 
в сферата на политиката и сигурността, 
търговията и икономиката, 
екологичните и социалните проблеми и 
интегрирането на транспортните и 
енергийни мрежи. Съюзът за 
Средиземноморието, Източното 
партньорство и Черноморското 
взаимодействие са многостранни и 
регионални инициативи, които допълват 
Европейската политика за съседство, 
насочена към насърчаване на 
сътрудничеството между ЕС и 
съответната група от съседни 
партньорски страни, изправени пред 
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общи предизвикателства и/или 
споделящи обща географска среда. 
Съюзът за Средиземноморието 
подкрепя подобрената социална и 
икономическа обстановка, 
солидарността, регионалната 
интеграция, устойчивото развитие и 
изграждане на познания, като се 
подчертава необходимостта от 
увеличаване на финансовото 
сътрудничество в подкрепа на 
регионални и транснационални проекти. 
Източното партньорство има за цел 
създаването на необходимите условия за 
ускоряване на политическото 
асоцииране и засилената икономическа 
интеграция между ЕС и източните 
партньорски страни. Между Руската 
федерация и ЕС съществува 
широкообхватно стратегическо 
партньорство извън Европейската 
политика за съседство, изразяващо се 
под формата на общи пространства и 
пътни карти. Това се допълва на 
многостранно ниво от Северното 
измерение, което осигурява рамка за 
сътрудничество между ЕС, Русия, 
Норвегия и Исландия. 

общи предизвикателства и/или 
споделящи обща географска среда. 
Съюзът за Средиземноморието 
подкрепя подобрената социална и 
икономическа обстановка, 
солидарността, регионалната 
интеграция, устойчивото развитие и 
изграждане на познания, като се 
подчертава необходимостта от 
увеличаване на финансовото 
сътрудничество в подкрепа на 
регионални и транснационални проекти, 
както и на МСП. Източното 
партньорство има за цел създаването на 
необходимите условия за ускоряване на 
политическото асоцииране и засилената 
икономическа интеграция между ЕС и 
източните партньорски страни. Между 
Руската федерация и ЕС съществува 
широкообхватно стратегическо 
партньорство извън Европейската 
политика за съседство, изразяващо се 
под формата на общи пространства и 
пътни карти. Това се допълва на 
многостранно ниво от Северното 
измерение, което осигурява рамка за 
сътрудничество между ЕС, Русия, 
Норвегия и Исландия.

Or. fr

Изменение 55
Marielle De Sarnez

Предложение за решение
Съображение 18 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) В Азия ЕИБ следва да развива 
дейност както в динамично развиващите 
се икономики, така и в по-изостаналите 
държави. В този разнороден регион ЕС 
задълбочава своите стратегически 
партньорства с Китай и Индия и 
понастоящем напредват преговорите за 

(18) В Азия ЕИБ следва да развива 
дейност както в динамично развиващите 
се икономики, така и в по-изостаналите 
държави. В този разнороден регион ЕС 
задълбочава своите стратегически 
партньорства с Китай и Индия и 
понастоящем напредват преговорите за 
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ново партньорство и споразумения за 
свободна търговия със страните от 
Югоизточна Азия. Същевременно
сътрудничеството за развитие запазва 
челните си позиции в дневния ред на ЕС 
за Азия; стратегията на ЕС за развитие 
относно азиатския регион има за цел 
изкореняването на бедността чрез 
подкрепяне на устойчивия 
икономически растеж на широка основа, 
насърчаване на благоприятна среда и 
условия за търговия и интеграция в 
рамките на региона, укрепване на 
управлението, увеличаване на 
политическата и социалната стабилност 
и оказването на подкрепа за постигането 
на целите на хилядолетието за развитие 
до 2015 г. Реализират се съвместно 
политики, насочени към преодоляване 
на общите предизвикателства като 
изменението на климата, устойчивото 
развитие, сигурността и стабилността, 
управлението и правата на човека, както 
и предотвратяването и преодоляването 
на природни и причинени от човека 
бедствия.

ново партньорство и споразумения за 
свободна търговия със страните от 
Югоизточна Азия. При все това 
преговорите би следвало да вземат 
предвид принципа на реципрочност и 
рисковете от социален, санитаро-
хигиенен и екологичен дъмпинг.
Същевременно сътрудничеството за 
развитие запазва челните си позиции в 
дневния ред на ЕС за Азия; стратегията 
на ЕС за развитие относно азиатския 
регион има за цел изкореняването на 
бедността чрез подкрепяне на 
устойчивия икономически растеж на 
широка основа, насърчаване на 
благоприятна среда и условия за 
търговия и интеграция в рамките на 
региона, укрепване на управлението, 
увеличаване на политическата и 
социалната стабилност и оказването на 
подкрепа за постигането на целите на 
хилядолетието за развитие до 2015 г. 
Реализират се съвместно политики, 
насочени към преодоляване на общите 
предизвикателства като изменението на 
климата, устойчивото развитие, 
сигурността и стабилността, 
управлението и правата на човека, както 
и предотвратяването и преодоляването 
на природни и причинени от човека 
бедствия.

Or. fr

Изменение 56
Yannick Jadot

Предложение за решение
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Комисията трябва да изследва 
развитието на „Платформата на ЕС за 
сътрудничество и развитие“ с цел 
оптимизиране на функционирането на 

(25) Комисията трябва да изследва 
развитието на „Платформата на ЕС за 
сътрудничество и развитие“ с цел 
оптимизиране на функционирането на 
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механизми за съчетаване на 
безвъзмездните средства и заемите във 
външните региони. При своите 
разсъждения Комисията следва да се 
консултира с ЕИБ, както и с други 
европейски финансови институции на 
многостранна и двустранна основа. 
Подобна платформа ще продължи да 
насърчава договорености за взаимно 
доверие въз основа на сравнителните 
предимства на различните институции, 
като същевременно с това се зачитат 
ролята и прерогативите на институциите 
на ЕС при изпълнението на бюджета на 
ЕС и на заемите от ЕИБ.

механизми за съчетаване на 
безвъзмездните средства и заемите във 
външните региони. При своите 
разсъждения Комисията следва да се 
консултира с ЕИБ, както и с други 
европейски финансови институции на 
многостранна и двустранна основа, с 
Европейския парламент и с 
организациите на гражданското 
общество. Подобна платформа ще 
продължи да насърчава договорености 
за взаимно доверие въз основа на 
сравнителните предимства на 
различните институции, като 
същевременно с това се зачитат ролята 
и прерогативите на институциите на ЕС 
при изпълнението на бюджета на ЕС и 
на заемите от ЕИБ.

Or. en

Изменение 57
Yannick Jadot

Предложение за решение
Член 2 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Финансовите операции на ЕИБ, 
които се извършват въз основа на 
гаранция на ЕС, предоставена на 
ЕИБ, в развиващите се страни, имат 
за основна цел намаляването и в 
дългосрочна перспектива 
премахването на бедността. 
Финансовите операции на ЕИБ, 
които се извършват въз основа 
гаранция на ЕС, предоставена на 
ЕИБ, в трети страни, различни от 
развиващите се страни, са в 
съответствие с политиката на 
Съюза за развитие и се осъществяват 
в рамките на принципите и целите 
на неговите външни действия.
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Or. en

Обосновка

Изменението отразява двойното правно основание, член 209 и член 212 от ДФЕС, с 
цел да се предотврати по-нататъшно обжалване пред Съда на Европейския съюз 
(решение на Съда на ЕС от 6 ноември 2008 г. по дело C-155/07 Европейски 
парламент/Съвет).

Изменение 58
Yannick Jadot

Предложение за решение
Член 2 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Мандатът за борба срещу 
изменението на климата обхваща 
операциите на ЕИБ по финансиране във 
всички държави, обхванати от 
настоящото решение, когато тези 
финансови операции на ЕИБ подкрепят 
ключовата политическа цел на Съюза за 
справяне с изменението на климата чрез 
подпомагане на проекти за смекчаване 
на изменението на климата и 
адаптиране към него, което 
допринася за цялостната цел на
Рамковата конвенция на Организацията 
на обединените нации за изменение на 
климата (РКОНИК), по-специално чрез 
предотвратяване или намаляване на 
емисиите на парникови газове в сферите 
на възобновяемата енергия, енергийната 
ефективност и устойчивия транспорт, 
или чрез увеличаване на устойчивостта 
на неблагоприятните въздействия от 
изменението на климата върху уязвими 
държави, сектори и общности. 
Мандатът за борба срещу изменението 
на климата се осъществява в тясно 
сътрудничество с Комисията, като се 
съчетават, когато е възможно и уместно, 
финансиране от ЕИБ и бюджетни 
средства на ЕС.

4. Мандатът за борба срещу 
изменението на климата обхваща 
операциите на ЕИБ по финансиране във 
всички държави, обхванати от 
настоящото решение, когато тези 
финансови операции на ЕИБ подкрепят 
ключовата политическа цел на Съюза за 
справяне с изменението на климата чрез 
подпомагане на държавите при 
изпълнението на поетите от тях 
ангажименти по отношение на 
климата съгласно Рамковата 
конвенция на Организацията на 
обединените нации за изменение на 
климата (РКОНИК), по-специално чрез 
предотвратяване или намаляване на 
емисиите на парникови газове в сферите 
на възобновяемата енергия, енергийната 
ефективност и устойчивия транспорт, 
или чрез увеличаване на устойчивостта 
на неблагоприятните въздействия от 
изменението на климата върху уязвими 
държави, сектори и общности. 
Мандатът за борба срещу изменението 
на климата се осъществява в тясно 
сътрудничество с Комисията, като се 
съчетават, когато е възможно и уместно, 
финансиране от ЕИБ и бюджетни 
средства на ЕС. Факултативният 
мандат няма да се счита за принос на 
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ЕС и неговите държави-членки към 
средствата за бързо мобилизиране, 
договорени на срещата на страните 
по РКООНИК в Копенхаген през 
декември 2009 г. Проектите, 
генериращи въглеродни кредити, няма 
да се разглеждат за предоставяне на 
подкрепа в рамките на 
допълнителния мандат.

Or. en

Обосновка

Заемите от ЕИБ не се следва да се считат за принос на ЕС за изпълнение на неговите 
финансови ангажименти съгласно договореностите от Копенхаген. Двойното 
отчитане на проекти, генериращи въглеродни кредити, трябва да се изключи изрично.

Изменение 59
Yannick Jadot

Предложение за решение
Член 2 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. С цел да се максимизира ефектът 
върху смекчаването на изменението 
на климата, ЕИБ определя 
критериите за „чисти технологии”, 
които проектите трябва да 
изпълняват, за да могат да бъдат 
финансирани съгласно мандата за 
борба срещу изменението на климата. 
Критериите по принцип са 
ориентирани към енергийна 
ефективност и ниски емисии, 
устойчиви доставки на енергия, 
изключване на подкрепата за всички 
технологии за доставка на енергия, 
основаващи се на ядрени и изкопаеми 
горива.

Or. en
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Обосновка

За да се максимизира ефектът на смекчаване на изменението на климата, е от 
съществено значение ЕИБ да предостави подходящи критерии за това, кои 
технологии се считат за „чисти”. Финансирането на борбата срещу изменението на 
климата следва да бъде насочено към енергийна ефективност и действително 
възобновяема енергия.

Изменение 60
Yannick Jadot

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) смекчаване на изменението на 
климата и адаптиране към него, според 
определеното в член 2, параграф 4.

а) проекти, свързани с изменението на 
климата, които допринасят за 
изпълнение на ангажиментите на 
държавите съгласно РКООНИК и 
изпълняват критериите за „чиста 
технология” в съответствие с член 2, 
параграф 4.

Or. en

Обосновка

Финансирането на борбата срещу изменението на климата следва да бъде насочено 
към енергийна ефективност и действително възобновяема енергия.

Изменение 61
George Sabin Cutaş

Предложение за решение
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. ЕИБ постепенно разширява своята 
дейност в социалните сектори като 
здравеопазването и образованието.

3. ЕИБ разширява своята дейност в 
социалните сектори с оглед постигане 
на целите на хилядолетието за 
развитие.

Or. en
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Изменение 62
Iuliu Winkler

Предложение за решение
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. ЕИБ постепенно разширява своята 
дейност в социалните сектори като 
здравеопазването и образованието.

3. ЕИБ постепенно разширява своята 
дейност в социалните сектори като 
здравеопазването и образованието; тя 
също така укрепва 
административния капацитет и
ефективността на местните органи.

Or. en

Обосновка

Доброто управление е от съществено значение за икономическото развитие; 
укрепването на капацитета на местните органи следва също така да се включи в 
общия външен мандат на ЕИБ.

Изменение 63
Marielle De Sarnez

Предложение за решение
Член 3 - параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. ЕИБ постепенно разширява своята 
дейност в социалните сектори като 
здравеопазването и образованието.

3. ЕИБ постепенно разширява своята 
дейност в социалните сектори като 
здравеопазването, образованието и 
борбата срещу безработицата.

Or. fr
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Изменение 64
Yannick Jadot

Предложение за решение
 Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съгласуваността на операциите на 
ЕИБ по финансиране с целите на 
външната политика на ЕС се контролира 
в съответствие с член 10.

2. Съгласуваността на операциите на 
ЕИБ по финансиране с целите на 
външната политика на ЕС се контролира 
в съответствие с член 10. За улесняване 
на мониторинга ЕИБ разработва 
показатели за изпълнение по 
отношение на аспектите на 
финансираните проекти, свързани с 
развитието, околната среда и 
правата на човека, както и по 
отношение на показателите съгласно 
Парижката декларация относно 
ефективността на помощта.

Or. en

Обосновка

Допълнителна формулировка с цел да се засили съответствието на дейност на ЕИБ с 
целите на политиките на ЕС и 12-те показателя на Парижката декларация за 
измерване на напредъка на донорите по отношение на ефективността на помощите.

Изменение 65
Yannick Jadot

Предложение за решение
 Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. ЕИБ осъществява щателна проверка с 
необходимата грижа на свързаните с 
развитието аспекти на проекти, 
обезпечени с гаранция от ЕС. 
Собствените правила и процедури на 
ЕИБ включват необходимите 
разпоредби относно оценяването на 
екологичните и социални въздействия 
на проектите, както и на аспекти,

1. Преди одобрението на проекта ЕИБ 
осъществява щателна комплексна
проверка, включително обществени 
консултации с местните участници,
на свързаните с развитието аспекти на 
проекти, обезпечени с гаранция от ЕС, 
като това включва в подходяща 
форма кредитната дейност на 
финансовите посредници. Собствените 
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свързани с правата на човека, за да се 
гарантира, че в съответствие с 
настоящото решение се подпомагат 
единствено проекти, които са 
икономически, финансово, екологично и 
социално устойчиви. 

правила и процедури на ЕИБ включват 
необходимите разпоредби относно 
оценяването на екологичните и 
социални въздействия на проектите, 
както и на аспекти, свързани с правата 
на човека, за да се гарантира, че в 
съответствие с настоящото решение се 
подпомагат единствено проекти, които 
са икономически, финансово, 
екологично и социално устойчиви. 

Or. en

Изменение 66
Yannick Jadot

Предложение за решение
 Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В допълнение към предварителната 
оценка на свързаните с развитието 
аспекти, ЕИБ следва да засили своя
мониторинг в хода на изпълнение на 
проекта, в частност по отношение на 
въздействието на проекта върху 
развитието.

2. В допълнение към предварителната 
оценка на свързаните с развитието 
аспекти, ЕИБ следва да извърши 
щателен мониторинг в хода на 
изпълнение на проекта, в частност по 
отношение на въздействието на проекта 
върху развитието, околната среда и
правата на човека. Мониторингът 
включва изпълнението на 
финансовите посредници. 
Резултатите от мониторинга следва 
редовно да се оповестяват публично.

Or. en
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Изменение 67
Yannick Jadot

Предложение за решение
Член 8 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8 а 
Участие на обществеността и 
оповестяване на информация

1. ЕИБ заедно с организатора на 
проекта взема активно участие в 
организирането на обществена 
консултация относно аспектите на 
проектите, свързани с развитието, 
околната среда и социалната сфера. 
ЕИБ идентифицира групите от 
обществеността, засегнати от 
проекта, финансиран от ЕИБ. ЕИБ 
гарантира своевременното 
информиране на местното население 
относно всички ключови въпроси, 
свързани с операциите, извършвани 
от ЕИБ. Създават се подходящи 
механизми за оплаквания, достъпни 
през цялото време на изпълнението 
на операциите на ЕИБ.

2. ЕИБ предоставя пряк достъп на 
обществеността до документите, 
свързани с проекти, за които ЕИБ 
ползва гаранция от ЕС, в електронен 
формат или чрез регистър в 
съответствие с правилата си. 
Информацията, до която се осигурява 
достъп и която се разпространява, се 
актуализира по подходящ начин и 
включва:

- описание/резюме на проекта
- доклади за оценяване на проекта 
(оценка относно въздействието на 
проекта върху околната среда, 
социалната сфера, правата на човека 
и развитието) 

- споразумения и условия относно 
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аспектите на проекта, свързани с 
околната среда, развитието и 
правата на човека
- мониторингови доклади относно 
аспектите на проекта, свързани с 
развитието, околната среда и 
социалната сфера

- доклади за последваща оценка 
относно приноса на проектите за 
икономическото развитие, 
премахването на бедността, 
защитата на околната среда и 
укрепването на правата на човека. 

Or. en

Изменение 68
Jan Zahradil

Предложение за решение
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За целите на параграф 1 ЕИБ 
предоставя на Комисията ежегодни 
доклади за операциите си по 
финансиране, извършвани съгласно 
настоящото решение на ниво проект, 
сектор, държава и регион, и за 
изпълнението на целите на външната 
политика и стратегическите цели на ЕС, 
включително сътрудничеството с 
Комисията, с други международни 
финансови институции и с институции 
на двустранна основа.

2. За целите на параграф 1 ЕИБ 
предоставя на Комисията ежегодни 
доклади за операциите си по 
финансиране, извършвани съгласно 
настоящото решение на ниво проект, 
сектор, държава и регион, и за 
изпълнението на целите на външната 
политика и стратегическите цели на ЕС, 
включително сътрудничеството с 
Комисията, с други международни 
финансови институции и с институции 
на двустранна основа. Европейският 
парламент и Съветът следва да 
бъдат уведомявани в рамките на 
годишния доклад на Комисията, 
посочен в член 10 от настоящото 
решение, относно всяко споразумение 
между ЕИБ и други МФИ или 
институции на двустранна основа, 
свързано с финансови операции по 
настоящото решение.
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Or. en

Изменение 69
Jan Zahradil

Предложение за решение
Член 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията представя окончателен 
доклад за прилагането на настоящото 
решение в срок до 31 октомври 2014 г.

Комисията представя на Европейския 
парламент и на Съвета окончателен 
доклад за прилагането на настоящото 
решение в срок до 31 октомври 2014 г.

Or. en


