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КРАТКА ОБОСНОВКА

1. КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
Европейският съюз предоставя бюджетна гаранция на Европейската инвестиционна 
банка (ЕИБ), която покрива политически и свързани със суверенитета рискове във 
връзка с нейните операции по заеми и гарантиране на заеми, осъществявани извън ЕС в 
подкрепа на целите на външната политика на ЕС. Гаранцията от ЕС за външните 
операции на ЕИБ е ефективно средство за комбиниране на бюджетни средства на ЕС 
(чрез обезпечаване на Гаранционния фонд за външни дейности, което подсилва 
гаранцията от ЕС) със собствени ресурси на ЕИБ, като по този начин се увеличава 
финансовата мощ на банката и едновременно с това се гарантира, че финансовата й 
стабилност не се засяга.

Новите елементи, които ще бъдат въведени в новото решение, са следните:

* Активиране на незадължителен мандат в размер на 2 милиарда евро, отделен като 
резервен с решението. Този незадължителен мандат ще бъде активиран не като 
увеличение на индивидуалните регионални тавани, а като мандат, предназначен за 
проекти, допринасящи за борбата срещу изменението на климата във всички региони, 
обхванати от решението. 

* Замяна на настоящата система от регионални цели за операции, обезпечени с 
гаранция от ЕС, с хоризонтални цели на високо равнище, които обхващат всички 
региони в рамките на външния мандат. Тези мерки на високо равнище ще бъдат 
включени в членовете на предложеното решение и ще обхващат областите на 
изменение на климата, социална и икономическа инфраструктура и развитие на 
местния частен сектор.

* Разработване от Комисията, заедно с ЕИБ и при провеждане на консултации с 
Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), на оперативни насоки за всеки регион 
в рамките на външния мандат, с цел укрепване на връзката между изпълнението на 
дейностите на ЕИБ в съответствие с общите цели на високо равнище в рамките на 
външния мандат и регионалните стратегии на ЕС.

* Укрепване на капацитета на ЕИБ за подпомагане на целите на ЕС за развитие чрез 

* Активиране на външния мандат на ЕИБ за Исландия, Беларус, Либия, Ирак и 
Камбоджа.

2. ПРАВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
Предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета е базирано върху 
двойното правно основание на членове 209 и 212 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз.

3. ПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ
Европейската инвестиционна банка беше създадена с Договора от Рим през 1958 г. като 
банката на Европейския съюз за дългосрочни кредити. ЕИБ е на първо място и преди 
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всичко банка, която следва да работи съгласно нормалните търговски и банкови 
принципи. Съгласно оперативната стратегия на ЕИБ, тя има за цел 1) да финансира 
осъществими капиталови проекти и 2) да заема средства на капиталовите пазари, за да 
финансира тези проекти. 

На фона на тази стратегия предоставената гаранция на ЕС за банката представлява 
изключение. Следва да бъде гарантирано, че тази гаранция няма да предизвиква 
отклонения по отношение на стабилното финансово управление на операциите на ЕИБ, 
както и това, че самата банка притежава търговска автономност при оценката и подбора 
на проектите, които ще финансира. 

Още повече че европейските данъкоплатци трябва да бъдат информирани за излагането 
на риск на бюджета на Съюза, причинено от тези много сложни финансови решения. 
Също така следва да се поясни, че оперативната стратегия на банката трябва да се 
спазва, а с финансирането от страна на ЕИБ няма да се прикриват средства за развитие. 

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по бюджети да 
включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за решение
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) В допълнение към основната си 
мисия за финансиране на инвестиции в 
Европейския съюз, от 1963 г. насам 
Европейската инвестиционна банка 
(ЕИБ) осъществява операции по 
финансиране извън Европейския съюз в 
подкрепа на външните политики на 
Съюза. Това позволява бюджетните 
средства на Съюза, налични за външни 
региони, да бъдат допълнени от 
финансовата сила на ЕИБ в полза на 
държавите бенефициери. 

(1) В допълнение към основната си 
мисия за финансиране на инвестиции в 
Европейския съюз, от 1963 г. насам 
Европейската инвестиционна банка 
(ЕИБ) осъществява операции по 
финансиране извън Европейския съюз в 
подкрепа на външните политики на 
Съюза. Това позволява бюджетните 
средства на Съюза, налични за външни 
региони, да бъдат допълнени от 
финансовата сила на ЕИБ в полза на 
държавите бенефициери. Операциите 
на ЕИБ в подкрепа на външните 
политики на ЕС следва да се 
извършват съгласно принципите на 
стабилно финансово управление.
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Обосновка

Операциите, извършвани съгласно този мандат, представляват банкови операции, 
гарантирани от средствата на европейските данъкоплатци. Независимо от целите 
на политиката решението трябва да съдържа задължение за управление на тези 
гаранции и свързаните операции на ЕИБ по един финансово надежден и отговорен от 
търговска гледна точка начин.
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Изменение 2

Предложение за решение
Съображение 1 а (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) Член 209 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС), във връзка с член 208 от 
ДФЕС, определя, че ЕИБ дава своя 
принос при условията, посочени в 
нейния устав, за прилагането на 
необходимите мерки за постигане на 
целите на политиката на Съюза за 
сътрудничество за развитие.

Обосновка

Позоваване на решение на Съда на ЕС от 6 ноември 2008 г. по дело C-155/07 
Европейски парламент/Съвет, относно задълженията на ЕИБ, произтичащи от 
Договора.

Изменение 3

Предложение за решение
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) В допълнение към регионалните 
тавани, факултативният мандат в размер 
на 2 000 000 000 EUR следва да бъде 
активиран и разпределен като финансов 
пакет в подкрепа на операциите на ЕИБ 
по финансиране в областта на 
смекчаването на и адаптирането към 
изменението на климата в регионите, 
влизащи в обхвата на мандата. ЕИБ би 
могла да допринесе със своя експертен 
опит и ресурси, в тясно сътрудничество 
с Комисията, за оказването на подкрепа 
на държавните органи и на частния 

(8)  В допълнение към регионалните 
тавани факултативният мандат в размер 
на 2 000 000 000 EUR следва да бъде 
активиран и разпределен като финансов 
пакет в подкрепа на операциите на ЕИБ 
по финансиране в областта на 
смекчаването на и адаптирането към 
изменението на климата в регионите, 
влизащи в обхвата на мандата. ЕИБ би 
могла да допринесе със своя експертен 
опит и ресурси, в тясно сътрудничество 
с Комисията, за оказването на подкрепа 
на държавните органи и на частния 
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сектор за справянето с 
предизвикателствата на изменението на 
климата, както и за възможно най-
оптималното оползотворяване на 
наличното финансиране. По отношение 
на проекти за смекчаване и адаптиране, 
ресурсите на ЕИБ следва да бъдат 
допълнени, когато в възможно, със 
средства при облекчени условия, 
налични в рамките на бюджета на ЕС 
чрез ефикасното и последователно 
съчетаване на безвъзмездни средства и 
заеми за финансиране в сферата на 
изменението на климата в контекста на 
външната помощ от ЕС. 

сектор за справянето с 
предизвикателствата на изменението на 
климата, както и за възможно най-
оптималното оползотворяване на 
наличното финансиране. По отношение 
на проекти за смекчаване и адаптиране, 
ресурсите на ЕИБ следва да бъдат 
допълнени, когато в възможно, със 
средства при облекчени условия, 
налични в рамките на бюджета на ЕС 
чрез ефикасното и последователно 
съчетаване на безвъзмездни средства и 
заеми за финансиране в сферата на 
изменението на климата в контекста на 
външната помощ от ЕС. По отношение 
на това е уместно годишният доклад 
на Комисията до Европейския 
парламент да съдържа подробен 
доклад относно финансовите 
инструменти, използвани за 
финансиране на тези проекти, като 
се посочи размерът на гаранциите по 
силата на факултативния мандат и 
размерите на отпуснатите 
безвъзмездни средства и заемите. 

Обосновка
Гаранциите и другите видове финансиране могат да бъдат комбинирани. Поради 
това е от съществено значение Европейският парламент да получи годишен преглед 
на всички финансирания във връзка с това решение.

Изменение 4

Предложение за решение
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Нещо повече, оценката констатира, 
че макар операциите на ЕИБ, 
осъществени в периода, обхванат от 
оценката (2000—2009 г.), да са били 
като цяло в съответствие с външните 
политики на ЕС, връзката между 
политическите цели на ЕС и тяхното 
оперативно изпълнение от страна на 
ЕИБ следва да бъде укрепена и по-ясно 

(10) Нещо повече, оценката констатира, 
че макар операциите на ЕИБ, 
осъществени в периода, обхванат от 
оценката (2000—2009 г.), да са били 
като цяло в съответствие с външните 
политики на ЕС, връзката между 
политическите цели на ЕС и тяхното 
оперативно изпълнение от страна на 
ЕИБ следва да бъде укрепена и по-ясно 
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изразена и структурирана. изразена и структурирана. 
Целесъобразно е да се гарантира, че 
операциите се изпълняват по един 
икономически надежден начин и в 
съответствие с принципите на 
стабилното финансово управление. 

Изменение 5

Предложение за решение
Съображение 11 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) С цел да се повиши съгласуваността 
на мандата, да се фокусира външната 
дейност на ЕИБ по финансиране повече 
върху подкрепата на политиките на ЕС, 
както и с оглед постигане на 
максимална полза за бенефициерите, 
настоящото решение следва да определи 
хоризонталните цели на високо равнище 
в мандата за операциите на ЕИБ по 
финансиране във всички допустими 
държави, като се доразвият 
сравнителните предимства на ЕИБ в 
области, в които се е доказала и 
наложила. Ето защо, във всички 
региони, обхванати от настоящото 
решение, ЕИБ следва да финансира 
проекти в областта на смекчаването на 
изменението на климата и адаптирането 
към него, социалната и икономическата 
инфраструктура (особено в сферата на 
транспорта, енергетиката (включително 
и възобновяема енергия), енергийната 
безопасност, екологичната 
инфраструктура, включително 
водоснабдяване и канализация, както и в 
информационните и комуникационни 
технологии (ИКТ) и развитието на 
местния частен сектор, по-специално в 
подкрепа на малките и средни 
предприятия (МСП). В рамките на тези 
области регионалната интеграция между 
партньорските държави, включително 
икономическата интеграция между 
държавите в процес на присъединяване, 

(11) С цел да се повиши съгласуваността 
на мандата, да се фокусира външната 
дейност на ЕИБ по финансиране повече 
върху подкрепата на политиките на ЕС, 
както и с оглед постигане на 
максимална полза за бенефициерите, 
настоящото решение следва да определи 
хоризонталните цели на високо равнище 
в мандата за операциите на ЕИБ по 
финансиране във всички допустими 
държави, като се доразвият 
сравнителните предимства на ЕИБ в 
области, в които се е доказала и 
наложила. Ето защо, във всички 
региони, обхванати от настоящото 
решение, ЕИБ следва да финансира 
проекти в областта на смекчаването на 
изменението на климата и адаптирането 
към него, социалната и икономическата 
инфраструктура (особено в сферата на 
транспорта, енергетиката, включително 
възобновяема енергия, 
научноизследователската и развойна 
дейност в областта на новите 
енергийни източници, енергийната 
безопасност, екологичната 
инфраструктура, включително 
водоснабдяване и канализация, както и в 
информационните и комуникационни 
технологии (ИКТ)) и развитието на 
местния частен сектор, по-специално в 
подкрепа на малките и средни 
предприятия (МСП), за да се 
стимулира устойчивият 
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съседните държави и ЕС, следва да бъде 
основна цел за операциите на ЕИБ по 
финансиране.

икономически растеж и създаването 
на работни места. Следва да се 
припомни, че подобряването на 
достъпа на МСП до капитал може да 
изиграе съществена роля за 
стимулирането на икономическото 
развитие и борбата с безработицата. 
В рамките на тези области регионалната 
интеграция между партньорските 
държави, включително икономическата 
интеграция между държавите в процес 
на присъединяване, съседните държави 
и ЕС, следва да бъде основна цел за 
операциите на ЕИБ по финансиране. 
ЕИБ може да подкрепи присъствието 
на ЕС в партньорските държави чрез 
преки чуждестранни инвестиции, 
които спомагат за насърчаването на 
трансфера на технологии и знания – 
или за инвестиции в рамките на 
горепосочените области, или на свой 
собствен риск. ЕИБ следва да 
допринася за преките чуждестранни 
инвестиции от Европа в страните 
партньори, включително в рамките 
на взаимноизгодни публично-частни 
партньорства, с цел да се стимулира 
новаторството и развитието в 
горепосочените проектни области.

Изменение 6

Предложение за решение
Съображение 11 а (ново) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11а) С цел да се достигне по 
ефективен начин до МСП, ЕИБ следва 
да сътрудничи с местните финансови 
институции посредници в страните, 
отговарящи на критериите, за които 
е документирано, че предават 
отстъпките в лихвения процент на 
своите клиенти, да съпоставя 
проектите на клиентите с целите на 
ЕС за развитие и да създава добавена 
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стойност в сравнение с пазарното 
финансиране. Дейностите на 
финансовите посредници в подкрепа 
на МСП следва да са напълно 
прозрачни и да се докладват редовно 
на ЕИБ. 

Обосновка

Адаптирането е област на политиката, в която местните условия трябва да се 
вземат предвид в особена степен и в която ефективността на финансовите 
посредници е от съществено значение. Поради това ЕИБ следва да гарантира 
отчетността на финансовите посредници и това, те да предават ползите на 
клиентите в съответствие с целите на програмите на ЕИБ.

Изменение 7

Предложение за решение
Съображение 15 а (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15а) ЕИБ подкрепя постигането на 
целите на хилядолетието за 
развитие до 2015 г. във всички региони, 
в които извършва дейност. 

Изменение 8

Предложение за решение
Съображение 16 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Дейността на ЕИБ в съседните 
държави следва да се осъществява в 
рамките на Европейската политика за 
съседство, според която ЕС има за цел 
да установи специални 
взаимоотношения със съседните страни 
с оглед изграждането на зона на 
просперитет и добри съседски 
отношения, основана върху ценностите 

(16) Дейността на ЕИБ в съседните 
държави следва да се осъществява в 
рамките на Европейската политика за 
съседство, според която ЕС има за цел 
да установи специални 
взаимоотношения със съседните страни 
с оглед изграждането на зона на 
просперитет и добри съседски 
отношения, основана върху ценностите 
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на ЕС и характеризираща се с тесни и 
мирни взаимоотношения въз основа на 
взаимно сътрудничество. За постигането 
на тези цели Съюзът и неговите 
партньори прилагат взаимно договорени 
двустранни планове за действие, 
определящи набор от приоритети, 
включително по отношение на въпроси 
в сферата на политиката и сигурността, 
търговията и икономиката, 
екологичните проблеми и 
интегрирането на транспортните и 
енергийни мрежи. Съюзът за 
Средиземноморието, Източното 
партньорство и Черноморското 
взаимодействие са многостранни и 
регионални инициативи, които допълват 
Европейската политика за съседство, 
насочена към насърчаване на 
сътрудничеството между ЕС и 
съответната група от съседни 
партньорски страни, изправени пред 
общи предизвикателства и/или 
споделящи обща географска среда. 
Съюзът за Средиземноморието 
подкрепя подобрената социална и 
икономическа обстановка, 
солидарността, регионалната 
интеграция, устойчивото развитие и 
изграждане на познания, като се 
подчертава необходимостта от 
увеличаване на финансовото 
сътрудничество в подкрепа на 
регионални и транснационални проекти. 
Източното партньорство има за цел 
създаването на необходимите условия за 
ускоряване на политическото 
асоцииране и засилената икономическа 
интеграция между ЕС и източните 
партньорски страни. Между Руската 
федерация и ЕС съществува 
широкообхватно стратегическо 
партньорство извън Европейската 
политика за съседство, изразяващо се 
под формата на общи пространства и 
пътни карти. Това се допълва на 
многостранно ниво от Северното 
измерение, което осигурява рамка за 

на ЕС и характеризираща се с тесни и 
мирни взаимоотношения въз основа на 
взаимно сътрудничество. За постигането 
на тези цели ЕС и неговите партньори 
прилагат взаимно договорени 
двустранни планове за действие, 
определящи набор от приоритети, 
включително по отношение на въпроси 
в сферата на политиката и сигурността, 
търговията и икономиката, 
екологичните и социалните проблеми и 
интегрирането на транспортните и 
енергийни мрежи, като например 
проекта за газопровод „Набуко“, 
който е от особен интерес за ЕС. 
Съюзът за Средиземноморието, 
Източното партньорство и 
Черноморското взаимодействие са 
многостранни и регионални 
инициативи, които допълват 
Европейската политика за съседство, 
насочена към насърчаване на 
сътрудничеството между ЕС и 
съответната група от съседни 
партньорски страни, изправени пред 
общи предизвикателства и/или 
споделящи обща географска среда. 
Съюзът за Средиземноморието 
подкрепя подобреното социално и 
икономическо развитие, 
солидарността, регионалната 
интеграция, устойчивото развитие и 
изграждане на познания, като се 
подчертава необходимостта от 
увеличаване на финансовото 
сътрудничество в подкрепа на 
регионални и транснационални проекти, 
както и на МСП. Източното 
партньорство има за цел създаването на 
необходимите условия за ускоряване на 
политическото асоцииране и засилената 
икономическа интеграция между ЕС и 
източните партньорски страни. Между 
Руската федерация и ЕС съществува 
широкообхватно стратегическо 
партньорство извън Европейската 
политика за съседство, изразяващо се 
под формата на общи пространства и 
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сътрудничество между ЕС, Русия, 
Норвегия и Исландия. 

пътни карти. Това се допълва на 
многостранно ниво от Северното 
измерение, което осигурява рамка за 
сътрудничество между ЕС, Русия, 
Норвегия и Исландия. 

Изменение 9

Предложение за решение
Член 2 – параграф 5 a (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Както общият мандат, така и 
мандатът за борба срещу 
изменението на климата, трябва да 
се управляват съгласно принципите 
на стабилното финансово управление.

Изменение 10

Предложение за решение
Член 3 – параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. ЕИБ постепенно разширява своята 
дейност в социалните сектори като 
здравеопазването и образованието.

3. ЕИБ разширява своята дейност в 
социалните сектори като 
здравеопазването, образованието и 
борбата срещу безработицата с оглед 
постигането на Целите на 
хилядолетието за развитие до 2015 г.; 
тя също така укрепва 
административния капацитет и 
ефективността на местните органи.

Изменение 11

Предложение за решение
Член 6 – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В допълнение към предварителната 
оценка на свързаните с развитието 
аспекти, ЕИБ следва да засили своя 

2. В допълнение към предварителната 
оценка на свързаните с развитието 
аспекти, ЕИБ следва да извърши 
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мониторинг в хода на изпълнение на 
проекта, в частност по отношение на 
въздействието на проекта върху 
развитието.

щателен мониторинг в хода на 
изпълнение на проекта, в частност по 
отношение на въздействието на проекта 
върху развитието, околната среда и 
правата на човека. Мониторингът 
включва изпълнението на 
финансовите посредници. 
Резултатите от мониторинга следва 
редовно да се оповестяват публично.

Изменение 12

Предложение за решение
Член 8 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Операциите на ЕИБ по финансиране 
се извършват във все по-голяма степен, 
когато е целесъобразно, в условията на 
сътрудничество с други международни 
финансови институции или европейски 
финансови институции на двустранна 
основа с цел максимално да се увеличи 
единодействието, сътрудничеството и 
ефективността, както и да се осигури 
разумно разпределение на риска и 
съгласувани проектни и секторни 
условия.

1. Операциите на ЕИБ по финансиране 
се извършват във все по-голяма степен, 
когато е целесъобразно, в условията на 
сътрудничество с други международни 
финансови институции или европейски 
финансови институции на двустранна 
основа с цел максимално да се увеличи 
единодействието, сътрудничеството и 
ефективността, както и да се осигури 
разумно и уместно разпределение на 
риска и съгласувани проектни и 
секторни условия.

Изменение 13

Предложение за решение
Член 10 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията докладва ежегодно на 
Европейския парламент и на Съвета за 
операциите на ЕИБ по финансиране, 
извършени съгласно настоящото 
решение. Докладът включва оценка на 
операциите на ЕИБ по финансиране на 
ниво проект, сектор, държава и регион, 
както и приноса на операциите на ЕИБ 
по финансиране към изпълнението на 
целите на външната политика и 

1. Комисията докладва ежегодно на 
Европейския парламент и на Съвета за 
операциите на ЕИБ по финансиране, 
извършени съгласно настоящото 
решение. Докладът включва оценка на 
операциите на ЕИБ по финансиране на 
ниво проект, сектор, държава и регион, 
както и приноса на операциите на ЕИБ 
по финансиране към изпълнението на 
целите на външната политика и 
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стратегическите цели на Съюза. По-
специално, докладът включва оценка на 
съответствието на операциите на ЕИБ 
по финансиране с настоящото решение, 
като се вземат под внимание 
оперативните насоки, посочени в член 5, 
и съдържа раздели относно добавената 
стойност за постигането на 
политическите цели на ЕС, както и 
относно сътрудничеството с Комисията 
и с други международни финансови 
институции и институции на двустранна 
основа, включително съвместно 
финансиране.

стратегическите цели на Съюза. По-
специално, докладът включва оценка на 
съответствието на операциите на ЕИБ 
по финансиране с настоящото решение, 
като се вземат под внимание 
оперативните насоки, посочени в член 5, 
и съдържа раздели относно добавената 
стойност за постигането на 
политическите цели на ЕС, както и 
относно сътрудничеството с Комисията 
и с други международни финансови 
институции и институции на двустранна 
основа, включително съвместно 
финансиране. Докладът съдържа по-
специално подробна разбивка на 
всички финансови ресурси на Съюза, 
използвани в комбинация с 
финансиране от ЕИБ и други донори, 
представяйки по този начин подробен 
преглед на финансовата експозиция 
на операциите по финансиране, 
извършвани съгласно настоящото 
решение.

Изменение 14

Предложение за решение
Член 10 – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За целите на параграф 1 ЕИБ 
предоставя на Комисията ежегодни 
доклади за операциите си по 
финансиране, извършвани съгласно 
настоящото решение на ниво проект, 
сектор, държава и регион, и за 
изпълнението на целите на външната 
политика и стратегическите цели на ЕС, 
включително сътрудничеството с 
Комисията, с други международни 
финансови институции и с институции 
на двустранна основа.

2. За целите на параграф 1 ЕИБ 
предоставя на Комисията ежегодни 
доклади за операциите си по 
финансиране, извършвани съгласно 
настоящото решение на ниво проект, 
сектор, държава и регион, и за 
изпълнението на целите на външната 
политика и стратегическите цели на ЕС, 
включително сътрудничеството с 
Комисията, с други международни 
финансови институции и с институции 
на двустранна основа. Европейският 
парламент и Съветът следва да 
бъдат уведомявани в рамките на 
годишния доклад на Комисията, 
посочен в член 10 от настоящото 
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решение, относно всяко споразумение 
между ЕИБ и други МФИ или 
институции на двустранна основа, 
свързано с финансови операции по 
настоящото решение. 

Изменение 15

Предложение за решение
Член 14 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията представя окончателен 
доклад за прилагането на настоящото 
решение в срок до 31 октомври 2014 г.

Комисията представя на Европейския 
парламент и на Съвета окончателен 
доклад за прилагането на настоящото 
решение в срок до 31 октомври 2014 г.
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