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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия по 

бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 

следните предложения: 

1. взема под внимание годишния доклад на ЕИБ за 2014 г. и приветства увеличаването 

на отпуснатите от групата на ЕИБ заеми с 6,92% до 80,3 милиарда евро, в 

икономическа среда, характеризираща се с ограничен и несигурен икономически 

растеж, а в някои случаи и с рецесия; изразява дълбока загриженост от все още 

твърде високите, а в някои държави членки и все още растящите, равнища на 

безработица, неравенство и бедност, както и от слабото инвестиране в Европа; 

посочва несигурността на финансовите пазари; подчертава, че при тези 

икономически и социални обстоятелства много държави членки сериозно изостават 

в изпълнението на задачите, които са си поставили, за постигане на целите на 

стратегията „Европа 2020“; 

2. отбелязва увеличението с 10 милиарда евро на капитала на ЕИБ през 2012 г. и 

призовава държавите членки още веднъж да разгледат възможността за увеличаване 

на капитала на тази европейска институция; 

3. изразява съжаление, че през 2013 г. общите инвестиции в ЕС са намалели с 13% 

спрямо периода преди кризата, като инвестициите в някои държави са намалели с 

25%, а в други дори с 60%, което създаде опасен дисбаланс на инвестициите в ЕС; е 

на мнение, че насърчаващите растежа и създаващите работни места инвестиции 

остават голямо предизвикателство за ЕИБ, включително по-ефективното 

разпределение на средствата от ЕС и от държавите членки през следващите години; 

счита, че ЕИБ трябва да играе важна роля в подкрепа на инвестициите за устойчив, 

сближаващ и приобщаващ растеж като част от общите усилия на ЕС в тази насока; 

4. призовава за съществено и разумно увеличаване на инвестиционната дейност на 

ЕИБ, като се обръща специално внимание на стратегическата инфраструктура, 

научните изследвания, МСП, научноизследователската и развойна дейност и 

иновативните нови предприятия, за да се отговори на потребностите на реалната 

икономика и да се компенсира значителният недостиг на инвестиции, пред който са 

изправени икономиките в Европа; призовава за подобряване на дейността ѝ в 

съответствие с Протокол (№ 28) за икономическото, социално и териториално 

сближаване; подчертава значението на създаването на нови инвестиционни 

инструменти, които увеличават капацитета за поемане на риск на ЕИБ и насърчават 

ефикасните и ефективни инвестиции, за предпочитане без да изместват частните 

инвестиции; приветства достигането през 2014 г. на най-големия обем подписани 

договори от 2009 г. насам, но отбелязва, че обемите на подписаните договори имат 

потенциал за по-нататъшно увеличение; отбелязва неотложната необходимост от 

достъп до финансиране, по-специално в случая на МСП; 

5. призовава ЕИБ да преразгледа програмата си за стратегическо планиране в 

съответствие със своя мандат; настоятелно призовава ЕИБ да финансира 

инвестиционни проекти с най-високо икономическо и социално въздействие; 
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6. подчертава, че доверието в стабилността на финансовото положение на самата 

институция, а също и в подпомаганите от нея проекти, е от ключово значение, за да 

може ЕИБ да подкрепя поставените икономически цели; подчертава поради това, че 

дейностите на банката по отпускане на заеми трябва да бъдат с високо качество; 

7. подчертава, че разширяването на дейностите по финансиране от страна на ЕИБ не 

може да замести консолидираните бюджети и структурните реформи в държавите 

членки; 

8. подчертава, че инвестициите, структурните реформи и добрите бюджетни политики 

трябва да бъдат част от една цялостна стратегия; 

9. счита, че ЕИБ следва също така да бъде банка на знания и добри практики, а не само 

финансова институция; 

10. предлага ЕИБ да засили своя капацитет за секторни анализи; 

11. призовава ЕИБ и другите инвестиционни органи на ЕС да засилят сътрудничеството 

помежду си, за да се избегнат рисковете от препокриване на инвестиции; 

12. припомня, че Парламентът приветства създаването на Европейски фонд за 

стратегически инвестиции (ЕФСИ); подчертава необходимостта ЕФСИ да 

функционира по ефективен, прозрачен и справедлив начин в съответствие с 

критериите, определени в неговия мандат и регламент; призовава ЕИБ да изпълнява 

и развива по-нататък ЕФСИ в тясно сътрудничество със съ-законодателите, 

включително чрез своевременното и задължително сключване на предстоящото 

споразумение между Европейския парламент и ЕИБ; 

13. приветства подобряването на консултантските услуги на ЕИБ, което ще доведе до 

едно по-ефикасно използване на средствата на ЕС и до по-добра подготовка и 

изпълнение на проектите; 

14. подчертава, че ЕИБ следва да разглежда жизнеспособността на проектите като 

основния критерий за отпускането на заеми; призовава ЕИБ да се съсредоточи 

върху инвестициите в реалната икономика, за да стимулира трудовата заетост и 

растежа в ЕС; 

15. призовава ЕИБ да възприеме ефективна и актуална отговорна политика по 

отношение на данъчното облагане, която да бъде наблюдавана от данъчно звено, и 

която да се разписва подробно в годишен доклад в областта на данъчното облагане 

на ЕИБ; призовава тази политика активно да включва ЕИБ, като използва нейната 

клауза за преместване, и да предвижда систематично публикуване на 

местонахождението на фондовете, които се ползват с подкрепа от ЕИБ; призовава 

ЕИБ да се въздържа от финансиране на бенефициенти или финансови посредници и 

от сътрудничество с финансови партньори с доказана отрицателна репутация в 

миналото, и да прилага превантивни мерки и редовни данъчни оценки срещу 

юрисдикции, които не оказват съдействие в областта на данъчното облагане и които 

Комисията официално е обявила за данъчни убежища, срещу данъчните измами и 

незаконните и агресивни отклонения от данъчно облагане; призовава ЕИБ да се 

справя по-ефективно с рисковете от корупция и инфилтриране на организирана 
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престъпност в проектите на ЕИБ; призовава ЕИБ да изисква обратно заеми, когато 

те не се използват според правилата, и отправя искане да му бъде представен списък 

на транзакциите на ЕИБ, които все още не са изпълнени, особено на тези, които са 

посочени в списъка на Комисията на „30-те най-важни“ данъчни убежища в света; 

16. призовава ЕИБ да направи оценка на публично-частните партньорства по 

отношение на тяхното въздействие върху растежа, трудовата заетост и принос за 

производителността и добавената стойност за съответните икономики и общества, 

както и по отношение на влиянието им върху публичните бюджети, по 

икономически ефективен и ефикасен начин, като се имат предвид по-специално 

настоящите перспективи за ниски дългосрочни лихвени равнища; призовава ЕИБ да 

укрепи базата от ноу-хау за участието на правителства, региони, градове и общини в 

структури на ПЧП; 

17. подчертава в тази връзка, че държавите членки, в които публично-частните 

партньорства са по-слабо развити, биха могли да разгледат възможността за 

евентуални насоки за насърчаване на по-ефективното използване на този вид 

договори; 

18. отбелязва, че облигациите на ЕИБ са единственият пример за дългови емисии на 

Съюза; 

19. приветства политиката на ЕИБ за увеличаване на финансирането за МСП и 

инвестициите за младите хора, но засега изразява загриженост относно факта, че 

резултатите за реалната икономика и заетостта остават ограничени; приветства 

увеличаването на капитала на Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) от 3 

милиарда евро на 4,5 милиарда евро и призовава ЕИФ да представи аналитичен 

доклад за постигнатите въз основа на това значително увеличение резултати; 

отправя искане към ЕИБ също така да докладва резултатите от мандата на групата 

на ЕИБ за увеличаване на риска в полза на иновативните и високорискови МСП; 

20. приветства факта, че през 2014 г. ЕИБ е била най-големият емитент с 4,3 милиарда 

евро на пазара на „зелени“ облигации, на който е постигнат значителен ръст с 

емисии в размер на 28 милиарда евро, и призовава ЕИБ допълнително да подкрепя 

политики за екологосъобразна възобновяема енергия; също така приветства факта, 

че ЕИБ ще прави и ще изисква публикуването на оценки във връзка с климата и 

призовава ЕИБ да следва препоръките на Комисията и Рамковата директива за 

отпадъците и да изведе като приоритет инвестициите в проекти, които стоят начело 

в йерархията на отпадъците и във всяка друга форма на възстановяване на енергия; 

21. подчертава значението на регионалното развитие и призовава ЕИБ да засили 

диалога и сътрудничеството с регионалните и местните органи, банките и 

агенциите; счита, че в тази рамка, трансграничното сътрудничество също трябва да 

бъде подкрепяно; 

22. призовава ЕИБ да обърне внимание на трети държави и на региони извън Европа, 

които са засегнати от конфликти и крайна бедност, като нейна основна цел трябва 

да бъде да се намали разликата в развитието между ЕС и тези региони с поставяне 

на специален акцент върху страните от Южното Средиземноморие и съседните 

източноевропейски страни; призовава за пълно спазване на законодателството на 
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държавите бенефициенти; призовава ЕИБ допълнително да повиши ефикасността на 

рамката за измерване на резултатите (РИР) за дейностите извън ЕС; оправя искане 

към Европейската сметна палата (ЕСП) да изготви специален доклад относно 

резултатите от дейностите на ЕИБ по външно кредитиране и съответствието им с 

политиките на ЕС; приветства факта, че безвъзмездните средства от ЕС все повече 

се смесват със заеми от ЕИБ, за да бъдат постигнати по-добри резултати от 

проектите в държавите – партньори на ЕС; 

23. призовава ЕИБ да увеличи още повече прозрачността и достъпа до информация, 

както вътрешно – за Европейския парламент и други институции, така и за 

обществеността, особено по отношение на системата за обществените поръчки и 

договорите за подизпълнение, резултатите от вътрешните разследвания и подбора, 

наблюдението и оценката на дейностите и програмите на базата на ясни и измерими 

показатели, както и по отношение на методологията и резултатите от 

предварителните оценки на въздействието и последващото отчитане за всеки 

финансиран проект, при условие че не се засяга чувствителна търговска 

информация; настоятелно призовава ЕИБ да засили независимостта и 

ефективността на службата за разглеждане на жалби и да предприеме по-нататъшни 

стъпки за намаляване на бюрокрацията, увеличаване на капацитета си за 

макроикономически анализи и за подобряване на представителството на двата пола 

на ръководните си длъжности; изразява съжаление за липсата на многообразие в 

състава на Управителния комитет, Управителния съвет и Съвета на директорите на 

ЕИБ, по-специално по отношение на равенството между половете; 

24. отправя искане към ЕИБ да докладва повече пред Парламента и другите 

заинтересовани лица относно своите решения, постигнатия напредък и 

въздействието на своите дейности по отпускане на заеми в рамките на ЕС и извън 

него, посредством редовни структури за диалог, увеличаващ парламентарния 

надзор, включително относно изпълнението на своята политика по отношение на 

несътрудничещите юрисдикции, и да спазва напълно регламента за ЕФСИ, особено 

по отношение на междуинституционалното сътрудничество с Парламента; 

призовава ЕИБ да прилага към обикновените си дейности същите разпоредби за 

докладване и отчетност като тези, предвидени в регламента за ЕФСИ; отправя 

искане в този дух към ЕИБ да се съгласи да подпише споразумение с Парламента, 

което да позволи отправяне на въпроси пряко до нейния председател, както вече 

става с председателя на ЕЦБ, и да подобри процеса на подбор за своите длъжности 

управителен директор и заместник управителен директор. 
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