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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по икономически и парични 
въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

1. призовава държавите членки спешно да се споразумеят за увеличаване на 
капитала както с парични средства в брой, така и под формата на невнесен 
капитал; приветства ролята на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за 
икономическото възстановяване, свързано с кризата, предизвикана от пандемията 
от COVID-19; в този контекст призовава за експанзивен инвестиционен подход в 
областта на зелените и цифровите иновации, за да се стимулира справедливият и 
цифров преход със специален акцент върху малките и средните предприятия 
(МСП); призовава ЕИБ да спре финансирането на блокирани активи; призовава 
ЕИБ да гарантира допълняемост на инвестициите, по-специално чрез своите 
политики за отпускане на заеми и в контекста на увеличение на капитала, като 
същевременно запази високия си кредитен рейтинг (AAA), и следователно да 
предотврати евентуални ефекти на изтласкване, особено по отношение на 
Механизма за възстановяване и устойчивост;

2. отбелязва все по-голямата роля на ЕИБ в икономически план, по-специално в 
контекста на икономическото възстановяване от сътресението, породено от 
пандемията от COVID-19, и приветства нейните усилия за подпомагане на 
икономическото възстановяване след пандемията чрез създаването на 
общоевропейски гаранционен фонд в размер на близо 25 милиарда евро, който да 
мобилизира до 200 милиарда евро, за да предостави подкрепа за предприятията и 
по-специално за МСП; изразява съжаление, че само 21 държави членки са 
направили вноски във фонда; призовава за бързото му прилагане и за избягване на 
ненужни забавяния; подчертава ключовата роля на МСП като гръбнак на 
европейската икономика, тъй като те представляват почти 99% от всички 
предприятия и осигуряват около три четвърти от всички работни места, като 
същевременно са основни двигатели на иновациите; посочва, че МСП бяха 
сериозно засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19, и че много от тях са 
изправени пред безпрецедентни предизвикателства, особено предизвикателства, 
свързани с ликвидността; призовава ЕИБ да увеличи още повече подкрепата си за 
МСП и да предостави капиталова подкрепа на МСП съгласно Регламента за 
InvestEU, ако в края на 2019 г. те все още не са били в затруднено положение 
съгласно условията за получаване на държавна помощ; призовава ЕИБ да даде 
приоритет на отпускането на заеми, като по този начин подкрепи създаването и 
запазването на работни места, и да наблюдава и измерва въздействието на 
фондовете, за да гарантира реални резултати във всички свои политики за 
отпускане на заеми, включително InvestEU;

3. приветства увеличаването на подкрепата от ЕИБ за сектора на здравеопазването и 
подчертава, че е необходимо да се подобри състоянието на системите за 
обществено здравеопазване, а не да се допринесе за приватизацията им; 
приветства инвестициите в борбата с пандемията от COVID-19, които ЕИБ 
насърчава и които понастоящем се оценяват на 770 милиона евро, както и 



PE660.133v02-00 4/12 AD\1222219BG.docx

BG

активното ѝ участие във финансирането на разработването на лечения и ваксини; 
подчертава обаче острата необходимост от прозрачност по този въпрос и изисква 
от ЕИБ да оповести, при спазване на съответните правни разпоредби, миналите и 
предстоящите договори с фармацевтичните дружества;

4. отбелязва, че пандемията от COVID-19 оказа огромно отрицателно въздействие 
върху образованието и благосъстоянието на децата в целия свят, като милиони 
деца все още нямат достъп до образование поради ограничителните мерки и 
следователно при тези деца съществува риск от регресия и от последици, които 
ще ги съпътстват през целия им живот; приветства инвестициите на ЕИБ в 
образованието, тъй като инвестирането в образование спомага за изкореняване на 
бедността, стимулиране на икономическия растеж и подобряване на равенството 
между половете; призовава ЕИБ да увеличи инвестициите си в образованието, за 
да спомогне за смекчаване на тежките последици от кризата, предизвикана от 
COVID-19, върху образователните системи в световен мащаб;

5. припомня необходимостта от по-балансирано географско разпределение на 
финансирането от ЕИБ, по-специално предвид факта, че кризата, предизвикана от 
COVID-19, задълбочи различията в ЕС; призовава ЕИБ да предприеме действия за 
отстраняване на системните недостатъци, които възпрепятстват определени 
региони или държави да се възползват пълноценно от финансовите възможности, 
които ЕИБ предоставя, наред с другото чрез увеличаване на нейните усилия за 
разширяване на дейностите по отпускане на заеми чрез предоставяне на 
техническа помощ и консултантска подкрепа, особено в региони с нисък 
инвестиционен капацитет и които не са се възползвали в значителна степен от 
дерогацията от правилата за държавна помощ по време на кризата, предизвикана 
от пандемията, поради липсата на финансов капацитет на държавата, както и чрез 
предоставяне на консултации относно разработването на проекти, с оглед на 
насърчаване на приобщаващия растеж и икономическото, социалното и 
териториалното сближаване и като се отчита обусловеният от търсенето характер 
на финансирането от ЕИБ; счита, че настоящата годишна цел, съгласно която  
отпуснатите заеми в областта на сближаването трябва да са в размер на 30% от 
всички нови операции, може да послужи като солидна основа за увеличаване на 
инвестиционните дейности, като по този начин води до икономическо, социално и 
териториално сближаване и спомага за намаляване на разликата в 
икономическото развитие между държавите членки;

6. отново заявява, че всички финансови потоци на групата на ЕИБ следва да бъдат в 
пълно съответствие с целта за постигане на неутралност по отношение на 
емисиите на парникови газове най-късно до 2050 г. и с новата цел на Съюза в 
областта на климата за 2030 г.; припомня, че широкомащабна промяна може да 
бъде постигната само ако бъде приобщена промишлеността, ако се предоставят 
необходимите стимули за иновативни решения в областта на климата и – в случай 
че това е социално справедливо – ако се гарантира едновременна подкрепа за 
прехода и за социално-икономическото развитие; приветства приемането на 
Пътната карта на банката за климата за периода 2021 – 2025 г. (ПКБК) на 11 
ноември 2020 г., която отново потвърждава трайния ангажимент на ЕИБ да 
приведе всички свои операции в съответствие с целите на Парижкото 
споразумение, и по-специално приветства включването на механизма, 
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интегриращ цената на въглеродните емисии в цената на заема; подчертава обаче, 
че разпоредбите на ПКБК сами по себе си няма да бъдат достатъчни, за да може 
ЕИБ да е в съответствие с целите на Парижкото споразумение; припомня, че ЕИБ 
взе решение да позволи одобряването само до края на 2022 г. на проектите, които 
не са в съответствие с Парижкото споразумение и които са били в процес на 
подготовка преди ноември 2020 г.; въпреки това призовава ЕИБ да се стреми към 
максимално съответствие с Парижкото споразумение в рамките на текущите 
процедури за оценка; приветства ангажимента на ЕИБ да изготвя годишни 
доклади за напредъка, за да дава актуална информация на своите управителни 
органи относно прилагането на ПКБК; счита, че докладите за напредъка следва да 
бъдат публикувани своевременно и да бъдат лесно достъпни; призовава всички 
финансови посредници и корпоративни клиенти на групата на ЕИБ да разполагат 
с план за декарбонизация възможно най-скоро и най-късно до края на 2025 г., 
както и ЕИБ да предостави помощ в това отношение; предупреждава ЕИБ да не 
използва двойни стандарти при прилагането на ПКБК нито в рамките на ЕС, нито 
извън него, и призовава ЕИБ да прилага еднакво равнище на амбиция по 
отношение на климата при всички заеми, които отпуска1; очаква документът за 
изпълнение на ПКБК да увеличи амбицията на ЕИБ; подчертава, че подобни нови 
изисквания не трябва да бъдат в ущърб на достъпа до финансиране за МСП;

7. призовава групата на ЕИБ да използва новите си операции като начин да 
подкрепи целите на стратегията на ЕС за устойчиво развитие в областта на 
химикалите, тъй като те ще стимулират иновациите за химикали, материали и 
продукти, които са безопасни и устойчиви още при проектирането, плана за 
действие за кръгова икономика въз основа на цикли с нетоксични материали и 
предстоящия план за действие за нулево замърсяване на водата, въздуха и 
почвата;

8. приветства подкрепата на ЕИБ за разработването и разширяването на 
възобновяеми енергийни източници, включително геотермални; въпреки това 
призовава ЕИБ да се въздържа от подкрепа за проекти, при които има голям риск 
от нанасяне на вреди на околната среда и богатите на биологично разнообразие 
райони, и да подобри оповестяването на информация относно проектите, които 
подкрепя, и надлежната проверка на проектите;

9. насърчава ЕИБ да използва своите операции като начин за улесняване на 
изпълнението на целите, определени в рамките на Европейския зелен пакт, както 
и на стратегията „От фермата до трапезата“ и стратегията за биологичното 
разнообразие за 2030 г.; призовава ЕИБ и държавите членки да следват принципа 
на предпазливост, да прилагат необходимите предпазни мерки и да подкрепят 
операции, осигуряващи прехода към устойчиво селско стопанство и управление 
на природните ресурси, като същевременно се зачитат ограниченията на 
планетата;

10. отчита предизвикателствата и постигнатия напредък по време на прилагането на 
Инструмента за финансиране на природен капитал (NCFF); призовава ЕИБ да 
разгледа възможността за компонент за безвъзмездни средства в рамките на 

1 EIB Group Climate Bank Roadmap 2021 – 2025 (Пътна карта на банката за климата на групата на ЕИБ за 
периода 2021 – 2025 г.), ноември 2020 г., точка 4.61
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NCFF, за да подкрепи първоначалното разрастване на местните проекти и да 
улесни генерирането на приходи; счита, че оценката на NCFF следва да бъде 
включена в по-широка оценка на ЕИБ относно начините за подпомагане на 
възстановяването на екосистемите и биологичното разнообразие в ЕС;

11. очаква ЕИБ да спазва член 11 и член 191 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз, да прилага принципа на предпазливост и да спре изплащането 
и, ако е необходимо, да оттегли финансирането, ако е възможно в рамките на 
законовите правомощия, установени за финансиране, в случай че са налице 
доказателства или сериозен риск от неблагоприятно въздействие върху климата 
и/или околната среда и/или местните общности; призовава за спиране на 
финансирането в рамките на законовите правомощия, когато местните органи са 
били уведомени от компетентен съд или прокурор и/или са започнали правни 
процедури за възможни нарушения на съответното законодателство, поне до 
приключването на разследванията и съдебните производства на национално 
равнище; очаква включването на задължение за надлежна проверка във връзка с 
правата на човека във всички проекти и изисква ЕИБ да предприеме незабавни и 
твърди действия, когато ѝ бъдат предоставени конкретни доказателства, например 
от активисти в областта на правата на човека и околната среда или лица, 
подаващи сигнали за нередности, относно въпросите, свързани, наред с другото, с 
участието на клиент или действителен собственик в репресии срещу защитници 
на правата на човека и защитници на околната среда, и да оттегли финансирането, 
когато такова участие бъде доказано; припомня, че Комисията поиска от ЕИБ да 
споделя повече информация относно ефективното прилагане на договорните 
клаузи, даващи възможност на ЕИБ да спре или оттегли финансирането, и очаква 
Парламентът да има пълен достъп до тази информация; призовава за задълбочен 
мониторинг, който изцяло да отчита опасенията, изразени от засегнатите лица и 
заинтересованите страни, по-специално опасенията, свързани с нарушения на 
правата на човека и принципите на правовата държава; призовава ЕИБ да 
извършва оценки на въздействието върху правата на човека на проектно равнище 
и непрекъснато да наблюдава изпълнението на проектите на място, за да се 
предотвратят всякакви злоупотреби, несправедливо отчуждаване или насилие 
срещу местното население; във връзка с това призовава ЕИБ да работи активно с 
местните общности и да гарантира, че механизмите за подаване на жалби са 
известни на обществеността и са лесно достъпни, дори и за отдалечени или 
маргинализирани общности; припомня, че е необходимо принципът на свободно, 
предварително и информирано съгласие на коренното население да продължи да 
се прилага изцяло и призовава за неговото пълно и прозрачно прилагане;

12. призовава преразгледаната политика на ЕИБ за отпускане на заеми в областта на 
транспорта да бъде подготвена с участието на заинтересованите страни и 
Парламента в частност, и да бъде изцяло приведена в съответствие с целите на 
Парижкото споразумение и целите на ЕС в областта на климата, както и да взема 
предвид препоръките на Техническата експертна група за устойчиво 
финансиране2, да прилага изцяло принципа за ненанасяне на вреда и да допълва 
наскоро приетата ПКБК; призовава да не се отпускат нови заеми, които 

2 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/200309-
sustainable-finance-teg-final-report-taxonomy_en.pdf
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възпрепятстват декарбонизацията на транспорта или прехода към по-устойчива и 
достъпна мобилност с нулеви въглеродни емисии, и приветства ангажимента на 
ЕИБ да не финансира разширяването на съществуващия летищен капацитет и 
пристанищната инфраструктура, предназначена за транспорта и съхранението на 
изкопаеми горива; счита, че следва да се насочи повече финансиране към 
транспорта с ниски емисии на въглерод, особено към велосипедния транспорт и 
към развитието и модернизацията на обществения транспорт, също и в контекста 
на проекти за устойчиво градско проектиране, за да се отговори на нуждите на 
общностите и общините, които не се обслужват в достатъчна степен от такъв 
транспорт;

13. приветства прегледа на социалните стандарти на ЕИБ в областта на околната 
среда и призовава за широка и приобщаваща обществена консултация; отчита, че 
ЕИБ систематично докладва относно икономическото, социалното и 
екологичното въздействие и предоставя предварителни, както и последващи 
оценки на извършения преглед по отношение на екологичното и социалното 
въздействие; очаква всички проекти да включват по-всеобхватни измерения на 
равенството между половете и правата на човека и задължения за надлежна 
проверка, както и надеждно предотвратяване на замърсяването и проверка 
относно биологичното разнообразие; приветства напредъка, постигнат в 
изпълнението на стратегията на ЕИБ за равенство между половете, и изисква 
актуална информация относно текущото ѝ изпълнение; очаква амбициозна версия 
на предстоящия План за действие относно равенството между половете II за 
периода 2021 – 2024 г.; приветства по-голямото многообразие в ЕИБ по 
отношение на баланса между половете, като през 2019 г. броят на жените, 
заемащи висши постове и ръководни длъжности, се е увеличил съответно на 33% 
и 30%; приветства целите, определени от ЕИБ за допълнително увеличаване на 
дела на жените на тези длъжности през 2021 г.; призовава ЕИБ да продължи да 
насърчава всички форми на многообразие и приобщаване в рамките на своята 
организация и да определя амбициозни цели; предлага ЕИБ да вземе за пример 
британската институция за финансиране за развитие CDC Group, която разполага 
със стратегия и инструментариум за равенство между половете; призовава ЕИБ да 
събира групирани по полов признак данни с цел оценка и преодоляване на 
неравенството между половете при отпускането на заеми; настоятелно призовава 
ЕИБ да оценява въздействието, което проектите са имали върху равенството 
между половете на място, и да извършва предварителни оценки на въздействието 
на проектите върху равенството между половете, както и да се свърже с 
независими експерти за тази цел; предлага интегрирането на принципа на 
равенство между половете да се превърне в постоянна точка в дневния ред на 
управителния съвет на ЕИБ; изисква от ЕИБ да отдели повече човешки ресурси за 
областите на правата на човека и равенството между половете, за да приложи 
изцяло своите екологични и социални стандарти и своята стратегия за равенство 
между половете;

14. очаква предстоящото преразглеждане на политиката на ЕИБ за прозрачност през 
2021 г.; счита, че тя следва да гарантира навременното и систематично 
публикуване на съдържанието на заседанията на всички управителни органи на 
ЕИБ; призовава по-специално за повече прозрачност по отношение на заседанията 
на Управителния комитет и резултатите от тях, за публикуване на протоколите от 
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заседанията на Съвета на директорите непосредствено след заседанието и за 
включване на информация, която по-добре отразява обсъжданията в рамките на 
тези заседания в съответствие с Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския 
парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи 
на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията3; подчертава освен това 
значението на публикуването на информация относно преките заеми, които 
подлежат на одобрение от Управителния комитет на ЕИБ, включително чрез 
публикуване за всеки проект на становището на Комисията и на държавата 
членка, в която се осъществява проектът, както и на оценката въз основа на 
тристълбовата методика за оценка, таблиците за измерване на резултатите и/или 
на набора от показатели на Европейския фонд за стратегически инвестиции, 
когато е приложимо, заедно с оценката на въглеродния отпечатък на парниковите 
газове и общата форма за екологична и социална оценка; очаква ЕИБ да повиши 
прозрачността и достъпа до информация по отношение на системата за 
обществените поръчки и за договорите за подизпълнение, резултатите от 
вътрешните разследвания и подбора, мониторинга и оценката на нейните 
дейности и програми; призовава ЕИБ да публикува проактивно докладите от 
мониторинга и докладите на организаторите на проектите, без да разкрива 
чувствителна търговска информация;

15. отбелязва, че ЕИБ все още преразглежда политиката си за борба с измамите и 
настоятелно призовава ЕИБ бързо да приеме актуализираната политика; 
призовава за включването на ЕИБ в обхвата на Директива (ЕС) 2015/849 на 
Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване 
използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и 
финансирането на тероризма4; призовава ЕИБ да публикува проверки „познавай 
клиента си“, преди да одобри даден проект; счита, че ЕИБ следва да гарантира 
най-високо равнище на почтеност на своите финансови посредници и че към 
отпусканите от нея заеми следва да започнат да се прилагат същите изисквания за 
прозрачност, както към другите видове заеми; във връзка с това призовава за нови 
амбициозни стандарти за финансовите посредници със специфични референтни 
показатели, следващи строги данъчни, екологични и социални стандарти и 
стандарти по отношение на прозрачността; призовава ЕИБ да изисква от своите 
клиенти да прилагат съответното законодателство на ЕС относно публикуването 
на данъчна и счетоводна информация и да следи това да бъде направено; 
призовава ЕИБ редовно да публикува списъка с отпуснатите суми на крайните 
бенефициери на междинни финансови операции за проектите със значително 
въздействие върху околната среда, включително информация дали проектите са 
били подложени на оценка на въздействието върху околната среда и подходяща 
оценка в съответствие с разпоредбите на Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 
май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и 
фауна5; призовава ЕИБ да публикува по-съществена обобщена информация за 
отпуснатите от нея заеми, обобщени по държави, сектори и финансови 
инструменти; призовава ЕИБ да измени „образеца на договорни клаузи на ЕИБ по 
въпроси, свързани с околната среда“ и съответно договорите с финансови 

3 ОВ L 145, 31.5.2001 г, стр. 43.
4 ОВ L 141, 5.6.2015 г, стр. 73.
5 OВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7.
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посредници, така че да са налице ясни изисквания относно това каква 
информация за околната среда трябва да събира финансовият посредник и да 
предава на ЕИБ за публикуване; призовава ЕИБ да спре да работи с финансови 
посредници, при които в предходни периоди е имало проблеми по отношение на 
прозрачността, измамите, корупцията, организираната престъпност или 
изпирането на пари, зачитането на правата на човека или опазването на околната 
среда; подчертава, че подобни нови изисквания не следва да бъдат в ущърб на 
достъпа до финансиране за МСП; подчертава значението на независимите одити с 
оглед на  разкриване на евентуални недостатъци в прилагането на стандартите за 
борба с изпирането на пари и призовава за повече прозрачност, по-специално ЕИБ 
да оповестява публично всяко решение, взето за преодоляване на въпросните 
недостатъци; изисква на Европейската сметна палата да бъдат предоставени 
пълни правомощия за извършване на одити; счита, че Европейската прокуратура 
следва в бъдеще да разполага с мандат за наказателно преследване на престъпните 
дейности, свързани със средствата на ЕИБ в държавите – членки на ЕС, които са 
членки също така на Европейската прокуратура;

16. подчертава, че през 2019 г. 12,5% от заемите от ЕИБ са се отнасяли до проекти 
извън ЕС, като са възлизали на около една трета от официалната помощ за 
развитие на институциите на ЕС; припомня изявлението на Комисията, че ЕИБ 
следва да съгласува по-добре своите операции по мандата за външно кредитиране 
с политиките на ЕС6;

17. призовава за по-голяма отчетност пред институциите на ЕС, особено пред 
Парламента, тъй като прозрачността е един от крайъгълните камъни на 
демокрацията; счита, че на членовете на Европейския парламент следва да бъде 
разрешено да внасят въпроси с искане за писмен отговор до ЕИБ, както вече е 
предвидено за Европейската централна банка; признава добавената стойност на 
разследванията на Европейския омбудсман, които могат да доведат до по-
ефективна и прозрачна администрация; във връзка с това призовава ЕИБ 
своевременно да изпълнява препоръките на Европейския омбудсман; припомня, 
че средствата на ЕИБ са публични средства и следва винаги да подлежат на 
публичен контрол и отчетност; изразява съжаление във връзка с липсата на 
прозрачност при използването на заемите от ЕИБ, както беше подчертано от 
Европейския омбудсман в нейното решение от 28 ноември 2019 г., в което се 
посочва, че е налице сериозна злоупотреба с публични средства и погрешно 
представяне от страна на водещо европейско дружество на тяхната цел7; 
призовава ЕИБ да прилага по-строг контрол и надлежна проверка, за да се 
избегнат подобни случаи в бъдеще, и по-специално да оповестява всяка съответна 
информация, свързана със случаи на сериозни злоупотреби с публични средства;

18. отбелязва, че липсата на достъп до финансиране за МСП и дружествата със 
средна пазарна капитализация, особено в областта на иновациите, продължава да 
бъде структурна пазарна неефективност; призовава ЕИБ да засили 

6 Резюме на оценката на Решение № 466/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 
2014 г. за предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по операции по 
финансиране на инвестиционни проекти извън Съюза, {SWD(2019) 333 final} от 13 септември 2019 г.
7 Решение по дело 805/2018/MIG относно отказа на Европейската инвестиционна банка да предостави 
публичен достъп до документи относно заем за „Фолксваген“, 28 ноември 2019 г.
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сътрудничеството с финансовите посредници и националните насърчителни 
банки и институции, за да достигне до широк спектър от МСП и дружества със 
средна пазарна капитализация; призовава ЕИБ да даде приоритет на проекти, 
които създават устойчиви работни места и намаляват неравенствата и които 
предоставят капитал за растеж, така че да се даде възможност на МСП да 
увеличат дейността си;

19. отбелязва, че ЕИБ ще играе ключова роля за възстановяването на Европа от 
пандемията от COVID-19; призовава ЕИБ да бъде подготвена за важна 
консултативна роля, когато става въпрос за инвестиции в справедливия 
климатичен и цифров преход, МСП, сближаването и възстановяването; призовава 
ЕИБ да увеличи максимално равнищата на инвестициите с цел ограничаване на 
дългосрочните отрицателни последици от пандемията.
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