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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по развитие приканва водещата комисия по икономически и парични 

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

предложения: 

1. подчертава, че дейностите на ЕИБ следва да допринасят за изпълнението на 

Програмата до 2030 г., и за тази цел призовава ЕИБ да засили своя капацитет за 

оценка на проекти според тяхното въздействие върху целите от Програмата до 2030 

г., включително социалните, екологичните и климатичните въздействия и тези 

върху равенството на половете; приветства настоящата работа на ЕИБ за 

разработване на стратегия относно равенството на половете, приемането на 

стратегията на ЕИБ за климата в рамките на мандата за външно кредитиране през 

декември 2015 г. и ангажимента за увеличаване на дяла на свързаните с климата 

проекти до 35% от нейните инвестиции в развиващите се държави до 2020 г.; 

подчертава необходимостта от добро консултиране на проекти, включително чрез 

прилагането на принципа за свободното, предварително и информирано съгласие  

във връзка със засегнатите коренни общности при инвестициите на базата на земя и 

на базата на природните ресурси; 

2. приветства дейностите на ЕИБ за развитие в съответствие със Споразумението от 

Котону и мандата за външно кредитиране за периода 2014 – 2020 г., който 

предоставя на ЕС гаранции, обхващащи външните операции на ЕИБ в размер до 30 

милиарда евро; подчертава спазването на задълженията в съответствие с Договора 

за ЕС (включително член 21 от ДЕС и член 208 от ДФЕС), със Стратегическата 

рамка и плана за действие на ЕС относно правата на човека, с Хартата на основните 

права на Европейския съюз, както и с принципите за ефективност на развитието 

(включително допълняемост, участие на държавите бенефициери, привеждане в 

съответствие със стратегиите за развитие на държавите бенефициери и прозрачност 

в избора на проекти); посочва също така Специален доклад № 16 от 2014 г. на 

Европейската сметна палата с искане Комисията да гарантира документирана 

оценка на добавената стойност на безвъзмездните средства от ЕС във връзка с 

постигането на целите на ЕС за развитие; 

3. приветства повишаването на прозрачността и отчетността благодарение на Рамката 

на ЕИБ за измерване на резултатите (РИР); изисква след приключването на процеса 

независими експерти да направят повторна оценка на случайна извадка от  

подложените на РИР близо четиристотин проекта; изисква резултатите от тази 

последваща оценка да бъдат докладвани на Парламента; 

4.  изразява загриженост поради факта, че много от частните капиталови инструменти, 

които ЕИБ използва като финансови посредници, са установени в държави, за които 

се подозира, че са данъчни убежища и юрисдикции, практикуващи строга 

поверителност; подкрепя външната стратегия на Комисията за ефективно данъчно 

облагане в съответствие с международните стандарти за данъчна прозрачност 

(включително насърчаване на международното отчитане по държави); призовава 

ЕИБ да засили дейностите си за дължима грижа, така че да подобри качеството на 

информацията относно крайните бенефициенти и ефективно да предотврати 

сделките с финансови посредници, за които имат отрицателни данни по отношение 
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на прозрачността, измамите, корупцията, организираната престъпност, изпирането 

на пари и вредните социални и екологични въздействия; призовава ЕИБ да осигури 

ефективни мерки за справяне с данъчните измами и да преразгледа своята политика 

относно юрисдикциите, които не оказват съдействие; 

5. припомня, че във връзка с други финансови посредници, използвани от ЕИБ (по-

специално търговски банки, но също институции за микрофинансиране и 

кооперации), с цел осигуряване на високо равнище на прозрачност, ЕИБ следва да 

гарантира, че заемите чрез посредник са обект на същите изисквания за 

прозрачност, както другите видове заеми; 

6. приветства ролята, която има ЕИБ в развитието на частния сектор на местно 

равнище; посочва, че подкрепата на ЕИБ за микрофинансирането е била особено 

успешна – микрокредити на стойност не повече от 184 милиона евро са осигурили 

поддържането на 230 500 работни места в микропредприятия, докато заемите в 

размер на почти три милиарда евро за малки и средни предприятия (МСП) и 

дружества със средна пазарна капитализация са се оказали много по-слабо 

ефективни, тъй като са подкрепили едва 531 880 работни места; посочва, че 

коефициентът на ливъридж на инвестиционните инструменти в областта на 

микрофинансирането е бил освен това значително по-висок от този на фондовете за 

дялово участие; посочва, че микрокредитирането има силно изразени аспекти, 

свързани с равенството на половете, като създава работни места за два пъти повече 

жени, отколкото мъже; изисква от ЕИБ да осигури повече ресурси за 

микрофинансирането; призовава Комисията и държавите членки да признаят този 

успех чрез увеличаване на бюджета за обезпечаване на микрокредитирането в 

мандата на ЕС за външно кредитиране; изразява съжаление относно факта, че ЕИБ 

не е подкрепила нито една институция за микрофинансиране извън държавите от 

Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, и изисква подобна подкрепа в областта 

на микрофинансирането да бъде предоставена на всички други развиващи се 

държави, където ЕИБ упражнява дейност; 

7. приветства факта, че през последните години ЕИБ обръща повече внимание на 

подкрепата за МСП; изразява тревога относно факта, че финансирането на ЕИБ 

може да бъде тенденциозно в полза на по-големи предприятия чрез целенасочено 

определяне на броя подкрепени работни места (който включва вече съществуващи 

работни места без риск от уволнения); изисква от ЕИБ да насочва своите дейности 

за финансиране и да докладва не само относно подкрепените, но и относно 

новосъздадените работни места, както и да се стреми да спазва стандартите на 

Международната организация на труда; 

8. призовава ЕИБ да изисква от дружествата, които участват в съфинансирани от нея 

проекти, да спазват принципа на равните възможности и равното третиране на 

мъжете и жените по отношение на заплащането, заетостта и професиите; призовава 

ЕИБ, при решаването на това кои проекти да бъдат финансирани, да взема предвид 

мерките за корпоративна социална отговорност, предприети от дружествата – 

кандидати; 

9. подчертава необходимостта участието на банката във финансирането на проекти да 

бъде по-видимо за различните заинтересовани страни по проектите, по-специално 
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извън Европейския съюз, тъй като това е от основно значение, за да знаят местните 

жители, че имат право на обжалване и подаване на жалби пред Службата за 

разглеждане на жалби и Европейския омбудсман; 

10. призовава ЕИБ да гарантира, че всички дружества и финансови институции, 

участващи в нейните трансакции, оповестяват информация относно действителните 

собственици на всяка правна структура, пряко или непряко свързана с дружеството, 

включително тръстове, фондации и банкови сметки; 

11. припомня, че международният частен финансов сектор не следва да бъде използван 

от ЕИБ като основно средство за насочване на финансиране за развитие към частни 

дружества на местни и коренни жители; счита, в резултат на проучване от страна на 

финансовите посредници, че както предварителната, така и последващата фаза биха 

изразходвали твърде много ресурси, без задължително да доведат до положителни 

резултати, както и че това би могло да отклони капацитет от усилията за подкрепа 

на местния обществен и частен сектор в съответствие с логиката на развитие за 

мобилизиране на местните ресурси и капацитети; 

12. припомня необходимостта от подкрепа за такива проекти на местни МСП, които 

целят устойчиви и дългосрочни инвестиции и осигуряват заетост в областта на 

иновацията, научноизследователската и развойната дейност и енергийната 

ефективност; 

13. изразява съжаление относно факта, че докладът на ЕИБ относно дейностите ѝ извън 

ЕС не носи никаква информация относно обема и броя на необслужваните ѝ 

кредити; изисква от ЕИБ да предостави на Парламента годишен преглед на 

разсрочените плащания и загубите, понесени в рамките на нейните действия за 

финансиране за устойчиво развитие; изисква тази информация да е структурирана 

по видове финансиране и региони; 

14. подчертава необходимостта инициативата на ЕИБ за устойчивост да бъде 

съсредоточена върху висококачествени проекти и изтъква важната роля, която 

следва да има ЕИБ, съгласно предложения план на ЕС за външни инвестиции, за 

изграждането на по-устойчиви икономики, които да преодолеят първопричините за 

бедността; подчертава значението на инициативите на ЕИБ, които са съсредоточени 

по-специално върху младите хора и жените и които допринасят за инвестиции в 

социално значими сектори като водата, здравеопазването и образованието или 

които предоставят подкрепа за предприемачеството и частния сектор; 

15. призовава ЕИБ да съсредоточи в по-голяма степен своето внимание върху 

развиващите се държави, и по-специално върху онези, които са засегнати от 

конфликти и крайна бедност, и призовава ЕИБ да продължи активно да насърчава 

устойчивия растеж в развиващите се държави; призовава ЕИБ да работи заедно с 

Африканската банка за развитие (АБР) с цел финансиране на дългосрочни 

инвестиции в полза на икономическото развитие; приветства факта, че 

безвъзмездните средства от ЕС все повече се съчетават със заеми от ЕИБ, за да 

бъдат постигнати по-добри резултати от проектите в развиващите се държави. 
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