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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по 

икономически и парични въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще 

приеме, следните предложения: 

1. приветства факта, че Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) е изразходвала през 

2013 г. 9,1 милиарда евро за насърчаване на обученията за придобиване на умения и 

на възможностите за работа за младите хора, и отбелязва, че това представлява 50% 

увеличение в сравнение с първоначалната цел, но се изразява съмнения относно 

това дали тази сума съответства на ситуацията, предвид факта, че милиони млади 

хора са безработни; 

2. приветства увеличаването на капитала с 10 милиарда евро през 2013 г., признава, че 

този инструмент улеснява антицикличното инвестиране; отбелязва, че може да е 

необходимо допълнително увеличение на капитала; 

3. счита, че избраните от ЕИБ проекти следва да предлагат възможност не само за 

възстановяване на работните места и растежа, но също така да отговарят на 

посочените предизвикателства за 21-ви век, като например изменението на климата, 

енергийната независимост, конкуренцията в световен мащаб и нарастващото 

неравенство; 

4. счита, че финансирането от ЕИБ би могло да представлява решаващ принос за 

създаването на работни места и растеж, при условие че са разработени по-добри 

финансови инструменти за насърчаване на частните инвестиции в много по-голяма 

степен, отколкото преди; 

5. призовава за по-голяма ефективност, по-малко регулиране и повече гъвкавост при 

предоставянето на средства от ЕИБ; 

6. призовава ЕИБ да започне структуриран процес на комуникация с парламентите, 

правителствата и социалните партньори, за да се идентифицират редовно 

инициативите за създаване на работни места, които биха могли да допринесат за 

постигането на устойчиво повишаване на конкурентоспособността на Европа; 

7. припомня, че малките и средните предприятия (МСП) са гръбнакът на нашата 

икономика и имат огромен потенциал за създаване на заетост, по-специално заетост 

за младите хора, и насърчаване на двойна система за професионално обучение и 

схеми за чиракуване; подчертава в тази връзка, че повече от 85% от новите работни 

места в Европа се създават посредством МСП; посочва, обаче, че двойните системи 

за обучение, прилагани в някои държави, не могат да се възприемат директно, без 

промяна, и следва да се адаптират към действителността във всяка държава членка; 

8. приветства подкрепата, която предоставят МСП в регионите, в които безработицата 

след младите хора надхвърля 25%; 

9. в този контекст приветства увеличението от 50 % за 2012 г. на финансирането от 
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ЕИБ за МСП, което позволи поддържането на 2,8 милиона работни места в ЕС; 

призовава същевременно ЕИБ да спести на МСП излишната бюрократична тежест в 

административните си процедури и процедурите за кандидатстване; отбелязва със 

загриженост финансовата разпокъсаност между държавите членки, която 

продължава да съществува  през 2013 г. и 2014 г., и припомня, че тя е изключително 

голямо препятствие пред растежа и устойчивостта на МСП и възможностите им да 

инвестират и да създават работни места;  отправя искане за повече информация 

относно финансирането от ЕИБ за МСП за 2013 г., сравнено с 2012 г., и  

въздействието на това финансиране по отношение на заетостта в ЕС; 

10. подчертава, че МСП могат да породят силен растеж и създаване на работни места 

при благоприятни политически и финансови условия; изтъква, че МСП по-успешно 

ще създават растеж и работни места,  ако са налични също така благоприятни 

възможности за финансиране  за инвестициите с по-висок рисков профил; изразява 

неудовлетвореност, в тази връзка, относно факта, че ЕИБ твърде често е действала 

като частна банка и в крайна сметка е прилагала същите критерии за подбор на 

проекти, като е отхвърляла проекти от обществен интерес, но считани за 

недостатъчно рентабилни; призовава ЕИБ, в контекста на плана на Комисията за 

инвестиране в нова форма на просперитет, да предоставя подобрен и лесен достъп 

на МСП, микропредприятията и организациите от сферата на социалната икономика 

до финансиране на устойчиви проекти, създаващи работни места, включително 

проекти от малък мащаб; 

11. приветства факта, че ЕИБ разглежда финансовите потребности на държавите 

членки, в зависимост от конкретния случай, и подчертава, че вземането предвид на 

специфичните потребности на държавите членки, въз основа на техните различия в 

развитието, е предварително условие за съгласуваното развитие на ЕС; 

12. приветства съсредоточаването на вниманието върху дружествата със средна пазарна 

капитализация (които имат между 250 и 3 000 служители) посредством 

инициативата за дружествата със средна капитализация и инициативата за 

финансиране на растежа, които стимулират заеми, по-специално за иновационни 

дружества със средна капитализация; 

13. изтъква, че МСП могат да пораждат растеж и работни места само ако им е 

предоставена благоприятна и стабилна икономическа среда, в която да го направят; 

14. обръща внимание на факта, че ЕИБ трябва да гарантира, че нейната политика по 

отношение на прозрачността е в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 

1049/2001 относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на 

Съвета и на Комисията; 

15. приветства новата инициатива на ЕИБ „Умения и работни места — инвестиции за 

младите хора“ , която поставя акцент върху финансирането на механизми за 

професионално обучение и мобилност на студентите/чираците с цел на младите 

хора да се предоставят трайни възможности за заетост, и призовава за още по-силно 

съсредоточаване на вниманието върху професионалното обучение и повече 

инвестиции в тази програма за отпускане на кредити през следващите години; 

счита, обаче, че тази програма не следва да отклонява средства от настоящата 
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система за отпускане на стипендии, и по-специално що се отнася до програмата 

„Еразъм +“; подчертава, че мобилността трябва да се разглежда като възможност и 

да остава доброволна, а не да се превръща в инструмент,  допринасящ за 

обезлюдяването и маргинализацията на районите, засегнати от безработица; 

призовава да се акцентира върху проектите, които ще дадат възможност за 

създаването на качествени работни места, като се обръща специално внимание на 

проектите, свързани със създаването на работни места за млади хора, повишаването 

на дела на жените на пазара на труда, намаляването на дългосрочната безработица и 

подобряването на възможностите за намиране на сигурни работни места за групите 

в неравностойно положение; 

16. приветства богатия опит на ЕИБ във финансирането на образованието и обучението 

посредством операции по отпускане на студентски заеми в Европа, особено с оглед 

на това, че през 2015 г. групата на ЕИБ ще въведе в действие гаранции за заемите за 

мобилни студенти във връзка със степента магистър по програмата „Еразъм“; 

подчертава значението на благоприятните правила за погасяване, така че заемите да 

бъдат напълно достъпни за студентите, независимо от тяхното икономическо 

положение; 

 

17. подчертава значението на Европейския механизъм за микрофинансиране „Прогрес“ 

за борбата срещу социалното изключване и за подкрепата за уязвимите групи, по-

специално в областта на социалната икономика; подчертава необходимостта от 

засилени усилия от страна на европейските институции, с цел борба срещу 

бедността и социалното изключване,  понастоящем засягащи 10 милиона души 

повече, отколкото през 2010 г., и подчертава, че целта на стратегията „Европа 2020“ 

в тази област далеч не е постигната; отбелязва, че явлението социално и финансово 

изключване засяга не само бедните страни — то касае мнозинството от държавите 

членки, независимо от тяхното равнище на икономическо развитие; 

18. призовава ЕИБ да отдели специално внимание на критерия от първия стълб относно 

приноса за растежа и заетостта, и по-специално заетостта на младите хора, при 

подбора на проекти в съответствие с метода за оценка в рамките на трите стълба; 

подчертава значението на заетостта, обучението и чиракуването за младите хора 

като част от прехода към устойчив и създаващ работни места модел; 

19. призовава ЕИБ в по-общ аспект да спазва насоките, демократично определени от 

избраните представители на европейските граждани, и във връзка с това подчертава  

необходимостта от по-голяма прозрачност и по-редовен диалог между ЕИБ и 

Европейския парламент; 

20. приветства факта, че ЕИБ прие индивидуализиран подход, чрез който насочва 

финансовите си решения към специфичните потребности на държавите членки; 

21. припомня основната роля на ЕИБ за изпълнението на амбициозния инвестиционен 

пакет от 300 милиарда евро, обещан от новия председател на Европейската комисия 

Жан-Клод Юнкер, и отправя искане към ЕИБ да обяви във възможно най-кратък 

срок видовете проекти,  които управлява в рамките на този пакет, както и целите им 

и начините за финансирането им; 
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22. счита, че инвестициите, които са избрани от ЕИБ и  влизат в рамките на новия 

инвестиционен пакет, следва да пораждат ясни положителни резултати за 

обществото като цяло, а не за някои специфични сектори; счита, че инвестициите 

следва да водят не само до увеличаване на качествената заетост и икономическия 

растеж, но също и до напредък за нашето общество; 

23. призовава ЕИБ да даде приоритет на инвестициите в областта на енергийния 

преход, изменението на климата, цифровата икономика и човешкия капитал, с цел 

справяне с предизвикателствата на бъдещето и придаване на нов облик на 

европейската промишленост; 

24. припомня ангажимента на заместник-председателя Катайнен за увеличаване на 

потенциала на ЕИБ във връзка не само с инфраструктурата, но и със заетостта и 

образованието на младите хора, и призовава ЕИБ да докладва относно напредъка в 

тази област в следващия си годишен доклад; счита, че вече предприетите мерки в 

областта на заетостта на младите хора следва да се изпълняват по-бързо и 

постепенно да се разширяват; 

25. счита, че ЕИБ следва да инвестира значително в мерки, които създават устойчиви 

работни места за по-младите поколения, в допълнение към мерките, вече 

стартирани в рамките на инициативата за младежка заетост; 

26. приветства намерението на ЕИБ да подпомага иновациите, обучението и 

инвестициите с цел стимулиране на икономическия растеж и създаване на работни 

места; 

27. настоява за подобряване на прозрачността на процедурите на ЕИБ, по-конкретно 

във връзка с нейната оценка от страна на Европейския парламент, за да могат 

членовете на ЕП да разполагат с пълна информация относно дейностите и 

проектите, управлявани от ЕИБ; 

28. призовава ЕИБ да играе водеща роля във финансирането на плана за инвестиции в 

нова форма на просперитет, стартиран от Европейската комисия; изразява очакване, 

в тази връзка, ЕИБ да предоставя финансиране за МСП и микропредприятията и да 

гарантира, че инвестициите са насочени към създаване на ползи за обществото като 

цяло; 

29. призовава ЕИБ да използва пълноценно ролята си на водеща сила за икономическо 

възстановяване, основаващо се на устойчив и зачитащ околната среда растеж. 
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