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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) за увеличаване на настоящите равнища на инвестиции в ЕС, които са под 
отчитаните в миналото средни стойности и са недостатъчни за осъществяване на 
амбициите на ЕС във връзка с устойчивостта, социалната сфера и иновациите; 
подчертава, че за да се осъществят тези амбиции, може да се окаже необходимо 
поемането на по-голям риск от страна на ЕИБ, успоредно с увеличаването на 
капитала и развитието на експертен опит в областта на иновативните инструменти 
за финансиране; призовава за адекватна капитализация на ЕИБ, за да се създадат 
условия за използването на иновативни инструменти при финансирането на 
проекти със значителен потенциал за осигуряването на ползи по отношение на 
устойчивостта, социалната сфера и иновациите;

2. приветства поетия от новоизбрания председател на Комисията ангажимент за 
преобразуване на части от ЕИБ в банка по въпросите на климата и поетите от 
председателя на ЕИБ ангажименти 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.; призовава Комисията да представи възможно най-скоро амбициозен нов 
европейски план за устойчиви инвестиции, включително допълнителни 
финансови ангажименти, и да подкрепя изцяло инициативите на ЕИБ по 
отношение на устойчивостта;

3. подчертава, че за да може ЕИБ да функционира като банката по въпросите на 
климата на ЕС, тя следва да прекрати изцяло предоставянето на финансова 
подкрепа за проекти, свързани с изкопаемите горива, до края на 2020 г. и да 
приведе всички свои дейности, включително операциите на Европейския 
инвестиционен фонд (ЕИФ), в съответствие с целите на Парижкото споразумение; 
призовава ЕИБ да включи поемането на ангажимент за декарбонизация сред 
условията за предоставяне на подкрепа от ЕИБ за предприятията; призовава ЕИБ 
да прилага рамката на ЕС за таксономията, 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;

4. подчертава, че основната количествена цел на Европейския фонд за стратегически 
инвестиции (ЕФСИ) за мобилизиране на допълнителни 500 милиарда евро частни 
и публични инвестиции следва да бъде заменена в бъдещите инвестиционни 
стратегии от измерими цели относно устойчивостта и социалното въздействие; 
призовава ЕИБ да увеличи дела на финансирането от ЕФСИ и от InvestEU за 
проекти, които допринасят съществено за постигане на целите на ЕС в областта 



PE643.215v01-00 4/4 PA\1192668BG.docx

BG

на устойчивостта и социалната сфера; призовава Комисията да гарантира, че 
методологиите на InvestEU за доказване на устойчивостта са в пълно съответствие 
с целите на ЕС за устойчивост;

5. призовава групата на ЕИБ да осигурява по-голяма прозрачност на 
икономическите си операции, използването на гаранцията от бюджета на ЕС, 
допълняемостта на операциите на ЕИБ и евентуалните бъдещи планове за 
дъщерна организация за развитие на ЕИБ; призовава също така групата на ЕИБ да 
подобри отчетността си по тези въпроси; 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.


