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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по бюджетен контрол приканва водещата комисия по икономически и 

парични въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 

предложения:  

1. счита, че импулсът за подкрепа на икономическия растеж и 

конкурентоспособността, както и адекватността между дейностите на ЕИБ и 

ключовите приоритети на ЕС в средносрочен и дългосрочен план, като например 

създаването на работни места, повишаването на конкурентоспособността, 

научноизследователската и развойната дейност, подкрепата за МСП, дружествата 

със средна пазарна капитализация и предприемачеството, стратегическата 

инфраструктура и ефективното използване на ресурсите, са постоянни цели, които 

трябва да се преследват щателно и на които трябва да се даде нов тласък;  

2. подкрепя ролята на ЕИБ на катализатор за появата на нови и динамични двигатели 

на растежа; призовава ЕИБ да продължи да извършва стратегически анализ на 

финансирането на инвестициите в дългосрочен план, за да гарантира 

разработването на устойчива и по-интелигентна инвестиционна стратегия на 

европейско равнище, и да предложи съвместни инвестиционни планове, които 

свързват частните и публичните заинтересовани страни на подходящо равнище 

(регионално, национално и европейско);  

3. насърчава отделянето на по-голямо внимание на социалната устойчивост в 

инвестиционните дейности на ЕИБ в градските райони; отчита подобряването на 

финансирането на социално жилищно настаняване от ЕИБ, но подчертава 

необходимостта от разработване на допълнителни изследвания и дейности във 

връзка със социалната устойчивост в контекста на устойчивото обновяване на 

градските райони; 

4. признава важната антициклична и стабилизираща роля на действията на ЕИБ за 

подпомагането на жизнеспособни проекти в целия ЕС и извън него с увеличен 

кредитен капацитет до 75 милиарда евро, т.е. увеличение от 37% в сравнение с 

2012 г., и приканва ЕИБ да продължи да определя, осигурява и прилага 

допълнителни източници на финансиране за стимулирането на икономическото 

възстановяване и растежа; 

5. припомня, че отдаването на приоритет в рамките на дейностите на ЕИБ по 

кредитиране на проектите с ясни резултати и въздействие върху икономическия 

растеж, възстановяването и заетостта трябва да продължи да бъде основният 

ръководен принцип, заедно с предвиждането на следкризисните предизвикателства 

посредством увеличаване на подкрепата на банката за проектите за повторна 

индустриализация в Европа;  

6. изисква в тази връзка повече информация относно точното естество на отделните 

проекти, финансирани пряко и косвено чрез дейностите по кредитиране на ЕИБ, и 

по-конкретно относно тяхната добавена стойност и въздействие върху 

икономическия растеж, възстановяването и заетостта; 
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7. приветства решението за увеличаване на капитала на ЕИФ с 1,5 милиарда евро, 

което следва да даде възможност за стимулиране на дейностите на фонда в 

краткосрочен план, по-конкретно чрез освобождаване и улесняване на достъпа на 

МСП до финансиране, но също така отправя искане за съответно адаптиране на 

неговата система за управление на риска посредством картографиране на рисковете 

на групата на ЕИБ с разбивка според политиките на интервенция; подчертава 

важността на ЕИБ за улесняването на партньорствата за финансиране на дейността 

на МСП; 

8. приветства, освен увеличения кредитен капацитет, и изпълнението и разработването 

на нови дейности в областта на търговското финансиране в държавите, които са 

засегнати от икономическата криза, особено чрез механизма за търговско 

финансиране на МСП или специализираните финансови решения, като например 

посветения на финансовото приобщаване европейски механизъм за 

микрофинансиране „Прогрес“; насърчава ЕИБ да разшири ползите от тези нови 

инструменти към нови бенефициенти на европейско равнище; 

9. отбелязва, че особено малките предприятия продължават да се оплакват от липсата 

на достъп до финансирането, произтичащо от капацитета на ЕИБ за външно 

кредитиране, и до финансирането с подкрепата на ЕИФ; ето защо изисква да се 

извършва годишно проучване относно броя на МСП, и по-специално 

микропредприятията, които са се възползвали от тези възможности, и предприетите 

от ЕИБ мерки по отношение на политиките на посредниците, използвани от ЕИБ с 

цел подобряване на действителния достъп на МСП до финансиране; 

10. приветства всички стимули, разработени от ЕИБ за развитието на благоприятна 

среда и финансиране за иновациите посредством първата инициатива за 

финансиране на растежа или управлението на поделения риск за иновативните МСП 

и новите предприятия; 

11. приветства факта, че първоначалната сума от 6 милиарда евро, заделена за 

инициативата за младежка заетост, е била значително надвишена, достигайки 9,1 

милиарда евро, и настоятелно призовава ЕИБ да ускори изпълнението на тази 

инициатива и да обмисли възможността за нейното разширяване; 

12. подчертава важността на ролята на ЕИБ за развитието на образователна 

инфраструктура като средство за развитие на уменията и справяне с проблемите с 

младежката безработица в Европа; приветства засилената активност на ЕИБ по 

отношение на развитието на образователни структури с цел преодоляване на 

недостига на работни места за младите хора; 

13. отбелязва инициативата за облигации за проекти за инфраструктура в областта на 

транспорта, енергетиката и ресурсите; 

14. приветства влизането в сила на новите условия за кредитиране за енергийните 

сектори и инвестирането на 19 милиарда евро в проекти в областта на климата; 

отново изтъква ключовото значение на постигането на целите на ЕС в областта на 

енергетиката;  
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15. призовава за изготвянето на подробна оценка и доклад относно рисковете и 

системите за контрол, свързани със смесеното финансиране, заедно с Европейската 

комисия, като се има предвид въздействието на дейностите за смесено финансиране 

не само от гледна точка на контрола, но също така и от гледна точка на вариантите 

за управление; 

16. отново отправя искане към Европейската сметна палата (ЕСП) да изготви специален 

доклад относно резултатите от и съответствието с политиките на ЕС на дейността 

на ЕИБ по външно кредитиране преди средносрочния преглед на външния мандат 

на ЕИБ, както и да сравни тяхната добавена стойност спрямо използваните от ЕИБ 

собствени ресурси; изисква освен това от Европейската сметна палата да направи 

разграничение в своя анализ между гаранциите, предоставяни от бюджета на ЕС, 

инвестиционния инструмент, финансиран от Европейския фонд за развитие, 

различните форми на смесено финансиране, използвани в инфраструктурния 

доверителен фонд ЕС – Африка, инвестиционния фонд за Карибския басейн и 

инвестиционния инструмент за Тихоокеанския басейн и използването на обратни 

потоци за тези инвестиции; 

17. признава необходимостта от участие на гражданското общество за създаването на 

проспериращи и устойчиви съседни региони чрез инициативи за социално-

икономическо развитие и инвестиции от частния сектор; припомня необходимостта 

от непрекъсната подкрепа за компонентите на гражданското общество, които 

участват в демократичния и икономическия преход в южните средиземноморски 

държави и държавите от Източното партньорство, в съответствие с целите на 

външната политика на Европейския съюз, определени от Комисията и Европейската 

служба за външна дейност; 

18. насърчава ЕИБ и ЕБВР да продължат да работят за постигането на възможно най-

добро оперативно сътрудничество за изпълнението на проектите, тъй като по-

тясното сътрудничество между банките е абсолютно необходимо за оптимизирането 

на разходите и засилването на полезното взаимодействие с по-ефикасно използване 

на ресурсите; 

19. приветства факта, че ЕИБ се е присъединила към Международната инициатива за 

прозрачност на помощта (МИПП) през октомври 2013 г., и призовава ЕИБ да 

приложи стандартите на МИПП към всички дейности по кредитиране в държавите 

партньори извън ЕС; подкрепя предприетите от ЕИБ усилия за гарантиране на 

последователност при прилагането на политиката на прозрачност в нейните служби, 

по-конкретно чрез постоянното повишаване на осведомеността и създаването на 

координационни центрове, както и спрямо външните заинтересовани страни и 

гражданите на ЕС; 

20. припомня, че прозрачността при прилагането на политиките на ЕС води не само до 

засилването на общата корпоративна отчетност и отговорност на ЕИБ, давайки ясна 

представа за вида финансови посредници и крайни бенефициенти, но също така и 

допринася за повишаването на ефективността и устойчивостта на финансираните 

проекти за помощ; 

21. отбелязва със загриженост, че противно на поетите в рамките на МИПП 
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ангажименти ЕИБ възнамерява да промени своите правила относно достъпа на 

заинтересованите лица и гражданите до документи и да ги направи по-

ограничаващи; призовава ЕИБ да гарантира пълното прилагане на действащото 

законодателство на ЕС, и по-конкретно Регламент (ЕО) №. 1049/2001, по отношение 

на достъпа до документи във връзка със своите административни задачи, като 

същевременно зачита общия принцип за работа „при възможно най-голямо зачитане 

на принципа на откритост“, установен в член 15, параграф 1 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз, по отношение на всички задачи на ЕИБ; 

22. предлага да се установи редовен структуриран диалог между председателя на ЕИБ и 

Парламента, подобен на провеждания веднъж на три месеца диалог по въпросите на 

паричната политика между ЕЦБ и Парламента, за да се осигури по-голям 

парламентарен контрол върху дейностите на ЕИБ и да се улесни засиленото 

сътрудничество и координация между двете институции; 

23. приветства високото качество на активите на ЕИБ, при което обезценените заеми в 

общия кредитен портфейл клонят към нулата (0,2%); счита, че е изключително 

важно да се гарантира, че ЕИБ ще съхрани своя кредитен рейтинг ААА, за да запази 

достъпа си до международните капиталови пазари при най-добри условия за 

финансиране, с последващо положително въздействие върху жизнения цикъл на 

проектите и за заинтересованите страни и стопанския модел на ЕИБ; 

24. отново отправя искане за разработване и включване в годишния доклад на ЕИБ на 

набор от хоризонтални показатели за резултатите по отношение на въздействието на 

основните интервенции на ЕИБ, евентуално като се посочат по-конкретно 

мултиплициращият ефект и ефектът на ливъридж; 

25. предлага външният регулаторен надзор: 

 i) да се извършва от ЕЦБ въз основа на член 127, параграф 6 от ДФЕС, или 

 ii) да се упражнява в рамките на бъдещия банков съюз, предвиден в съобщението 

на Комисията от 12 септември 2012 г.1; или 

 iii) ако това е невъзможно и на доброволен принцип от страна на ЕИБ, да се 

извършва от Европейския банков орган със или без участието на един или 

повече национални надзорни органи, или от независим одитор, 

 и изразява съжаление, че Комисията не е предложила никакви действия в тази 

насока, въпреки исканията на Парламента, отправени за пръв път през 2007 г.; 

26. отбелязва, че тристранното споразумение, посочено в член 287, параграф 3 от 

Договора за функционирането на Европейския съюз, което урежда 

сътрудничеството между ЕИБ, Комисията и Сметната палата по отношение на 

методите за контрол, упражняван от Сметната палата върху дейността на ЕИБ при 

управлението на средствата на Съюза и държавите членки, трябва да бъде 

подновено през 2015 г.; призовава ЕИБ да актуализира компетентностите на 

                                                 
1 COM(2012)0510. 
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Европейската сметна палата в това отношение, като включи всички нови 

инструменти на ЕИБ, които използват публични средства от ЕС или Европейския 

фонд за развитие; 

27. припомня, че ЕИБ трябва да отделя редовно внимание на политиката си относно 

несъответстващите на изискванията юрисдикции и да я преразглежда, в 

съответствие с рейтингите на държавите, публикувани от Световния форум относно 

прозрачността и обмена на информация за данъчни цели на ОИСР през ноември 

2013 г., както и да актуализира политиките си в областта на борбата с изпирането на 

пари и финансирането на тероризма; 

28. приветства одобряването от Съвета на ЕИБ на актуализирана политика за борба с 

измамите през 2013 г., което потвърждава подхода за нулева толерантност на 

банката. 
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