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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

1. подчертава значението на дейностите на Европейската инвестиционна банка 
(ЕИБ), в качеството ѝ на банка на Съюза, за увеличаване на настоящите равнища 
на инвестиции в ЕС, които остават под отчитаните в миналото средни стойности и 
са недостатъчни за осъществяване на амбициите на ЕС във връзка с 
устойчивостта, икономическата и социалната сфера и създаването на работни 
места и за постигане на регионално сближаване, иновации и 
конкурентоспособност на равнището на ЕС, както и финансиране на местното 
равнище, в т.ч. общините, които отговарят на потребностите на населението; 
решително насърчава ЕИБ да продължи да полага усилия за допълнително 
подпомагане на инвестициите за по-устойчива и конкурентоспособна европейска 
икономика;

2. призовава Комисията да обърне специално внимание на необходимостта да 
гарантира, че фискалните правила на ЕС подкрепят бъдещите усилия за 
повишаване на равнището на публичните инвестиции в ЕС, благодарение на което 
ЕИБ ще може да се възползва от тези увеличени публични инвестиции; 
подчертава важната роля на публичния сектор за изпълнението на 
инвестиционните цели, обявени от новата Комисия, а именно за освобождаване на 
финансиране в размер на един трилион евро за инвестиции в екологичен преход 
през следващото десетилетие;

3. подчертава, че за да се осъществят тези амбиции на ЕС, може да се окаже 
необходимо поемането на по-голям риск от страна на ЕИБ, особено в секторите и 
регионите, които привличат по-малко инвестиции, при условие че това отпускане 
на заеми отговаря на критериите за допустимост на ЕИБ и като се има предвид 
запазването на общия рейтинг „ААА“ на ЕИБ, успоредно с увеличаването на 
капитала и развитието на експертен опит в областта на иновативните инструменти 
за финансиране;

4. призовава за общо увеличаване на капитализацията на ЕИБ, за да се създадат 
условия за повече дългосрочни заеми и иновативни инструменти при 
финансирането на проекти със значителен потенциал за осигуряването на ползи 
по отношение на устойчивостта, социалната сфера и иновациите, включително 
проекти за създаване на устойчиви работни места и за намаляване на 
неравенствата; подчертава значението на фактора допълняемост, който трябва 
играе ЕИБ по отношение на инвестициите в целия ЕС, и на сътрудничеството с 
множество партньори; отбелязва освен това, че добавената стойност на 
финансирането от ЕИБ се състои също в предоставянето на технически съвети и 
изграждането на капацитет с цел да се помогне на проектите да достигнат фаза на 
готовност за инвестиции и да се осигури възможно най-голям географски баланс;

5. отбелязва резултатите от доклада на ЕИБ за инвестициите за 2018/2019 г. по 
отношение на финансирането на малките и средните предприятия (МСП) и на 
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дружествата със средна пазарна капитализация; счита, че подкрепата за МСП и за 
дружествата със средна пазарна капитализация трябва да продължи да бъде 
основна цел за ЕИБ, и настоятелно призовава за увеличаване на усилията и за 
поставяне на по-силен акцент върху финансирането на МСП, за да се намали 
недостигът на финансиране за тези дружества; в този смисъл приветства 
компонента за МСП на фонда InvestEU; подчертава, че е необходимо да се 
постави акцент върху дългосрочното финансиране, по-конкретно чрез оказване на 
подкрепа за проекти, които не биха били финансирани по друг начин, и по-
специално за иновативни стартиращи предприятия и МСП; подчертава обаче, че 
дейността на ЕИБ по финансиране не е заместител на устойчивите фискални 
политики в държавите членки; призовава ЕИБ да увеличи инвестициите в 
радикални иновации, и особено за екологичния преход, за да се осигури подкрепа 
за европейските предприятия;

6. приветства поетия от председателя на Комисията ангажимент за преобразуване на 
части от ЕИБ в банка по въпросите на климата, както и принципите на 
Европейския зелен пакт и решението на Съвета на директорите на ЕИБ за 
увеличаване на дела на финансирането от ЕИБ за действия в областта на климата 
и устойчивостта на околната среда до най-малко 50% до 2025 г. и за привеждане 
на всички дейности на ЕИБ по финансиране в съответствие с целите на 
Парижкото споразумение до края на 2020 г.;

7. призовава ЕИБ да увеличи финансирането за справяне с технологичния преход, за 
подкрепа на развитието на умения, които отговарят на настоящите и бъдещите 
потребности на пазара на труда, за допълнително насърчаване на инвестициите в 
цифрови умения на служителите и предприемачите, цифрова инфраструктура и 
изграждане на капацитет за цифровизация, за осигуряване на финансови средства 
за дългосрочни научни изследвания и иновации и за МСП, за подкрепа на 
социалната икономика и задълбочаване на социалното и териториалното 
сближаване, по-конкретно чрез преодоляване на настоящия недостиг на 
инвестиции в обществени жилища и инфраструктура;

8. отбелязва новия европейски план за устойчиви инвестиции на Комисията и 
призовава Комисията да подкрепя изцяло инициативите на ЕИБ по отношение на 
устойчивостта;

9. призовава ЕИБ да играе основна роля в устойчивото финансиране както в Европа, 
така и извън нея, и да запази важната си роля в създаването на механизми на ЕС 
за финансиране за трети държави, и по-специално за развиващите се държави;

10. признава, че Европейският съюз и неговите държави членки трябва да инвестират 
повече в борбата с изменението на климата, цифровата революция и 
обществените услуги; поради това приветства решението на Съвета на 
директорите на ЕИБ да прекрати предоставянето на финансова подкрепа за 
повечето проекти, свързани с изкопаеми горива, до края на 2021 г. и да приведе 
целия ѝ портфейл, включително операциите на Европейския инвестиционен фонд 
(ЕИФ), и политиките за отпускане на заеми в съответствие с целите на Парижкото 
споразумение;
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11. призовава ЕИБ да работи за утвърждаване на поемането на ангажименти за 
декарбонизация от страна на дружествата като условие те да получат подкрепа от 
ЕИБ, и да предоставя съвети относно начина, по който дружествата могат да 
изпълнят тези ангажименти; призовава ЕИБ да прилага рамката на таксономията 
на ЕС, след като тя бъде официално приета, като референтен показател за своите 
инвестиции в областта на климата и околната среда; призовава ЕИБ да разработи 
надеждна методология за измерване, оповестяване и постигане на съответствие с 
Парижкото споразумение на своите операции по финансиране;

12. отбелязва различното икономическо положение и капацитет на държавите членки 
и подчертава, че е важно да се осигури справедлив преход, за да се помогне на 
най-засегнатите региони и държави да се приспособят към неизбежните промени, 
така че никой да не изостане; подчертава необходимостта от проактивна подкрепа 
на районите, в които понастоящем работните места зависят от сектори с високи 
емисии, чрез значителни инвестиции в обучение и алтернативни икономически 
възможности, за да се осигурят работни места с високо качество, като по този 
начин се гарантира плавен преход; счита, че съгласуваността и координацията с 
други инструменти на ЕС за финансиране в това отношение ще бъдат от 
решаващо значение;

13. подчертава, че основната количествена цел на Европейския фонд за стратегически 
инвестиции (ЕФСИ) за мобилизиране на допълнителни 500 милиарда евро частни 
и публични инвестиции не следва да бъде основната движеща сила за успеха на 
ЕФСИ и че измерими цели относно устойчивостта, допълняемостта, географското 
покритие и социалното въздействие следва да бъдат поне също толкова важни в 
бъдещите инвестиционни стратегии;

14. призовава ЕИБ да увеличи дела на финансирането чрез ЕФСИ и InvestEU за 
проекти, които допринасят съществено за постигане на целите на ЕС в областта 
на устойчивостта и социалната сфера, в съответствие с приложимите разпоредби 
на ЕС; призовава Комисията да гарантира, че методологиите на InvestEU за 
доказване на устойчивостта са в пълно съответствие с целите на ЕС за 
устойчивост и че критериите за оценка на социалните проекти вземат предвид 
принципите на Европейския стълб на социалните права; подчертава в този 
контекст, че е важно да се осъществяват предварителни и последващи оценки на 
устойчивостта, конкурентоспособността и икономическото и социалното 
въздействие на проектите, както и на въздействието им върху околната среда; 

15. призовава ЕИБ да даде приоритет, чрез своите дейности по отпускане на заеми, на 
подкрепата за постигането на целите на ООН за устойчиво развитие;

16. призовава групата на ЕИБ да осигурява по-голяма прозрачност и отчетност във 
връзка с икономическите си операции, използването на гаранцията от бюджета на 
ЕС, допълняемостта на операциите на ЕИБ и евентуалните бъдещи планове за 
дъщерна структура за развитие на ЕИБ;

17. отбелязва, че политиката на групата на ЕИБ за прозрачност се основава на 
презумпция за оповестяване; призовава ЕИБ да увеличи като цяло усилията си в 
областта на комуникацията, и по-специално да задълбочи комуникацията и да 
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популяризира своите инструменти сред националните и местните публични и 
частни участници чрез своите бюра за връзка в държавите членки; подчертава 
значението на правилното провеждане на консултации с местните общности и 
граждани преди и по време на изпълнението на проектите и на необходимостта от 
подходящи механизми за консултации с различните заинтересовани страни, като 
експерти по въпросите на климата, синдикални организации, участници от 
гражданското общество, представители на деловите среди, МСП и академичните 
среди;

18. призовава групата на ЕИБ да подобри отчетността си по тези въпроси и предлага 
провеждането на всеки три месеца на диалог със съответните комисии на 
Парламента, за да се осигури участие в инвестиционната стратегия на ЕИБ, както 
и адекватен надзор; подчертава значението на засиления контрол от страна на 
Парламента върху решенията на Съвета на директорите на ЕИБ и посочва 
възможността Парламентът да има статут на наблюдател по време на заседанията 
на Съвета на директорите, за да се осигури по-добър обмен на информация; 
изисква от Комисията да увеличи своята прозрачност по отношение на 
Парламента във връзка с позициите, които заема в Съвета на директорите на ЕИБ; 
призовава за меморандум за разбирателство между ЕИБ и Парламента за 
подобряване на достъпа до документи и данни на ЕИБ, свързани със 
стратегическата ориентация и политиките в областта на финансирането в бъдеще, 
за да се увеличи отчетността на Банката;

19. подчертава, че правата на Сметната палата за одит на ЕИБ следва да бъдат 
засилени и да обхващат всички операции на ЕИБ и че одитите следва да включват 
разходната ефективност на инвестиционните усилия на ЕИБ и допълняемостта на 
нейните проекти и да бъдат оповестявани публично; призовава ЕИБ да задълбочи 
сътрудничеството си с Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и с 
Европейската прокуратура в бъдеще и да докладва на компетентните органи за 
всички случаи на възможни измами; счита, че Европейската прокуратура следва в 
бъдеще да разполага с мандат за наказателно преследване на престъпните 
дейности по отношение на средствата на ЕИБ в държавите – членки на ЕС, които 
членуват в Европейската прокуратура;

20. приветства новата политика на групата на ЕИБ относно неоказващите съдействие 
юрисдикции и доброто управление в областта на данъчното облагане, която беше 
приета през 2019 г., но припомня, че е изключително важно тази политика да бъде 
подсилена с оглед на новите и съществуващите начини за избягване на данъци, 
като използването на хибридни образувания, преференциалното третиране във 
връзка с права върху интелектуална собственост или използването на юрисдикции 
с ниски или нулеви данъчни ставки за прехвърляне на печалби; призовава другите 
европейски финансови институции да прилагат същите стандарти; призовава ЕИБ 
да използва пълноценно своите инструменти за борба с избягването на данъци за 
чувствителни към риска проекти в рамките на своята надлежна данъчна проверка 
и да си служи с изискванията за преместване, когато е необходимо; приветства 
член 155, параграф 3 от Финансовия регламент от 2018 г., приложим за общия 
бюджет на Съюза, съгласно който бюджетните гаранции зависят от разкриването 
на информация относно действителните собственици и публикуването на 
докладваната информация по държави; отбелязва преразгледаната рамка на 
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групата на ЕИБ за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма и 
призовава ЕИБ да актуализира своята политика с оглед на Петата директива 
относно борбата с изпирането на пари в сила от януари 2020 г., както и да си 
сътрудничи със съответните органи, за да се гарантира налагането на подходящи 
санкции за нарушаване на законодателството и строги стандарти за финансовите 
посредници;

21. отбелязва, че ЕИБ е обвързана с Хартата на основните права на ЕС и че 
принципите на правата на човека са включени в нейните процедури и стандарти 
за надлежна проверка, включително публично достъпни предварителни оценки; 
призовава ЕИБ да гарантира, че нейният механизъм за подаване на жалби 
функционира пълноценно, така че да се откриват и отстраняват евентуални 
нарушения на правата на човека в рамките на проекти, свързани с ЕИБ; призовава 
ЕИБ да осигури включването на гаранции за защита на правата на човека в 
предстоящото преразглеждане на своите социални стандарти и стандарти за 
околната среда, предвидено за 2020 г.;

22. отбелязва, че ЕИБ има политика за борба с измамите с независима служба за 
разследване на сигнали за измами, подадени вътрешно или външно; призовава 
ЕИБ да обмисли възможността за актуализиране на своята политика с цел 
подобряване на своята рамка за борба с измамите и да обезпечи адекватни 
ресурси, особено като се има предвид важната роля, която играе ЕИБ при 
изпълнението на политиките на ЕС, като InvestEU и Европейския зелен пакт; 
отбелязва, че в политиката на ЕИБ за борба с измамите вече са предвидени 
санкции и средства за правна защита, като се дава възможност например да се 
спират плащанията, да се изисква възстановяване на изплатените суми и да се 
спират или отменят проекти; призовава ЕИБ да спира плащанията при твърдения 
за тежки случаи на лошо управление и/или корупция;

23. приветства подписването на 26 септември 2019 г. на меморандум за 
разбирателство между ЕИБ и японската агенция за международно сътрудничество 
(JICA), което ще осигури възможност за допълнително съфинансиране и 
съвместни инвестиции в развиващите се държави; това сътрудничество укрепва 
важното стратегическо партньорство между ЕИБ и JICA за подпомагане на 
проекти в трети държави, свързани с решаването на глобални въпроси;

24. подкрепя ангажимента, поет от ЕИБ в рамките на третата стратегия за 
многообразие и приобщаване, която обхваща периода 2018 – 2021 г., за 
увеличаване на броя на жените на висши ръководни длъжности на 50% до 2021 г.; 
призовава ЕИБ да гарантира постигането на целта за получаване на сертификация 
за равенство между половете (Economic Dividends for Gender Equality (EDGE) 
Certification) през следващите дванадесет месеца;

25. призовава ЕИБ да продължи да работи в сътрудничество с единомислещи 
партньори за решаването на глобални въпроси;

26. призовава за увеличаване на финансовата подкрепа за местните източници на 
енергия, за да се сложи край на голямата зависимост на Европа от външни 
източници на енергия и да се гарантират доставките;
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27. приканва ЕИБ да работи с малки пазарни участници и общностни кооперации за 
укрепването на малки проекти за енергия от възобновяеми източници и по този 
начин да им даде възможност да отговорят на условията за финансиране от ЕИБ.
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