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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещите комисии – 

комисията по бюджети и комисията по икономически и парични въпроси, да включат в 

предложението за резолюция, което ще приемат, следните предложения:  

1. посреща със задоволство своевременното прилагане на Европейския фонд за 

стратегически инвестиции (ЕФСИ) и инвестициите, които се очаква той да 

мобилизира в полза на операциите, одобрени от ЕИБ и ЕИФ, и които възлизат на 

над 160 милиарда евро и представляват над 50% от целта за общия размер на 

инвестициите, които трябва да бъдат мобилизирани до 2018 г.; припомня при все 

това, че следва да бъде взета под внимание разликата между договорените суми и 

действително отпуснатите средства; отбелязва освен това, че само около 60% от 

очакваните общи инвестиции, мобилизирани от ЕФСИ, произхождат от частно 

финансиране, а останалата част се предоставя от ЕИБ (средно 20 – 25%) и от 

съчетание от ресурси от националните насърчителни банки, публичните органи и 

фондовете на ЕС (европейски структурни и инвестиционни фондове, Механизъм за 

свързване на Европа); 

2. припомня, че цялата налична информация потвърждава очакването за мобилизиране 

на инвестиции от ЕФСИ, но подчертава, че за лицата, вземащи решения, е от 

съществено значение да са запознати със сумите, които вече са преведени на 

дружествата; счита, че изчисляването на процента на извършените частни 

инвестиции е от ключово значение при оценяването на резултатите от ЕФСИ; счита, 

че с оглед на прозрачността на данните, предоставяни от ЕИБ и Комисията, ще бъде 

от голямо значение да се публикуват отпуснатите средства; 

3. отбелязва, че в ЕС все още съществува недостиг на инвестиции, и отчита, че ЕФСИ 

може да спомогне за неговото преодоляване; подчертава, че целта на ЕФСИ е да 

подкрепя устойчивите проекти, които стимулират реалната икономика, както и да 

генерира дългосрочни ползи за околната среда и обществото, като същевременно 

осигурява допълняемост и качество, вместо да увеличава максимално ефекта на 

ливъридж или темпото или обемите на инвестициите; 

4 изразява съжаление във връзка с липсата на информация в реално време относно 

размера на използваното обезпечение; отбелязва, че според редица оценки 

коефициентът на ливърдиж е 14,1; призовава управителния съвет на ЕФСИ да 

публикува мултиплициращия коефициент в реално време и да използва 

изчислителната методика на ОИСР; 

5. отбелязва, че към 31 януари 2017 г. основните бенефициенти бяха: в абсолютна 

стойност – Италия, Испания, Франция, Обединеното кралство и Германия (над 60% 

от общия размер на мобилизираните инвестиции), на глава от населението – 

Финландия, Ирландия, Естония, Испания и Италия, а по отношение на БВП (в 

милиони евро) – Естония, България, Испания, Литва и Португалия; 

6. отбелязва, че според независима оценка1 до края на юни 2016 г. държавите членки 

                                                 
1 Независима оценка на инвестиционния план, изготвена от EY (2016 г.), на разположение на адрес: 
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от ЕС-15 са получили над 90% от подкрепата на ЕФСИ, а 13-те нови държави 

членки са получили по-малко от 10%; изразява съжаление във връзка с 

небалансираното разпределение на подкрепата от ЕФСИ досега и припомня, че не 

следва три държави членки да получават над 45% от общия размер на 

финансирането в рамките на инфраструктурния и иновационен прозорец на ЕФСИ; 

съответно призовава управителния съвет на ЕФСИ непрекъснато да следи и 

подобрява географското разпределение, като насърчава равновесието и повишава 

производителността и устойчивостта на икономиките на всички държави членки; 

7. счита, че съчетаването на безвъзмездни средства от ЕС с финансови инструменти 

може да допринесе за допълняемостта на ЕФСИ; отбелязва, че само 11 проекта в 

рамките на инфраструктурния и иновационен прозорец и два проекта в рамките на 

прозореца за МСП, от девет държави членки, са се възползвали от смесено 

финансиране по линия на ЕФСИ/европейски структурни и инвестиционни фондове; 

насърчава своевременното приемане на преразгледаните текстове на Финансовия 

регламент и регламента „Омнибус“, което би позволило да се опрости съчетаването 

на средствата по европейските структурни и инвестиционни фондове и ЕФСИ, за да 

се избегне конкуренцията и припокриването, да се осигури взаимно допълване и да 

се насърчат допълнителните полезни взаимодействия; 

8. отбелязва, че в рамките на двата прозореца 30% от финансирането по линия на 

ЕФСИ е използвано за МСП, 23% – в енергийния сектор (от които само 7% за 

повишаване на енергийната ефективност), 21% за научни изследвания, развитие и 

иновации и 10% – в цифровия сектор; припомня, че допълняемостта е ключов 

принцип, въз основа на който проектите получават подкрепа от ЕФСИ, и изразява 

съжаление във връзка с липсата на информация относно равнището на 

допълняемост на финансираните проекти, както и относно подробния набор от 

показатели за оценка;  припомня, че наборът от показатели трябва да бъде полезен 

инструмент за вземането на решения; призовава за прозрачност по отношение на 

системата за класиране и оценка и изисква оценките на проектите да бъдат 

публикувани възможно най-рано, след като бъдат изготвени; подчертава, че преди 

да бъде предоставена подкрепа, трябва да са налице пълно съответствие с 

критериите за допълняемост и подходяща процедура за надлежна проверка; счита 

освен това, че следва да се подобри секторната диверсификация; 

9. подчертава, че е необходимо да се преразгледа настоящото определение за 

допълняемост, с цел то да бъде по-ясно и ефективно; счита, че допълняемостта би 

могла да бъде оценявана по-надеждно, ако инвестиционният комитет предоставя на 

разположение рисковия профил на всеки проект, подпомаган от ЕФСИ; припомня, 

че действащият регламент предостави възможността да се подпомагат проекти, 

чието равнище на риск е по-ниско от минималния риск в рамките на специалните 

дейности на ЕИБ; призовава ЕИБ да осигури действителна допълняемост и счита, че 

ЕФСИ следва да подкрепя единствено проекти, които ЕИБ би счела за неприемливи 

поради техния рисков характер, както и че наличието на ЕФСИ не следва до води до 

пренасочване на проектите (например широката подкрепа, която ЕФСИ предоставя 

за проектите, свързани с енергетиката, енергийната ефективност и възобновяемите 

източници на енергия, е придружена от съответно намаляване на обичайните 

                                                 
https://ec.europa.eu/commission/publications/independent-evaluation-investment-plan_en 
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инвестиции на ЕИБ в тези сектори); призовава за прозрачност на процеса на вземане 

на решения чрез гарантиране на публичното оповестяване на обобщените 

финансови данни за финансираните от ЕИБ проекти; 

10. подчертава необходимостта от увеличаване на дела на ресурсите, предназначени за 

дългосрочни проекти, например за телекомуникационни мрежи, или за проекти с 

относително висока степен на риск, каквато е характерна за авангардните нови 

технологии; отбелязва, че инвестициите в широколентовите инфраструктури и в 

мрежите от пето поколение, в киберсигурността, в цифровизацията на 

традиционната икономика, в микроелектрониката и във високопроизводителните 

изчислителни технологии могат допълнително да намалят цифровото разделение; 

11. изразява съжаление, че въпреки факта, че характеристиките на инвестициите в 

сектори като космическите технологии или технологиите за намаляване на 

емисиите следва да са в синхрон с изискванията на ЕФСИ, досега в тези сектори по 

линия на ЕФСИ са финансирани много малко проекти, и счита, че ЕФСИ следва да 

се адаптира към ограниченията на тези сектори; 

12. счита, че с оглед на това, че целта на ЕФСИ е да разпределя средства за проекти с 

висока степен на риск, е важно в случаите, в които регионът, в който се 

осъществява проектът или от който произхожда бенефициентът, се характеризира с 

ниско равнище на развитие, този факт да се възприема като допълнителен рисков 

фактор;  

13. счита, че с оглед на подобряването на резултатите на ЕФСИ както на национално, 

така и на регионално равнище, е необходимо да се задълбочи сътрудничеството 

между ЕИБ, която ръководи ЕФСИ, и националните и регионалните насърчителни 

банки или институции; 

14. отбелязва при все това, че националните или регионалните насърчителни банки не 

са еднакво добре установени във всички държави членки и че тяхното ограничено 

географско разпространение създава допълнителни пречки за географския обхват на 

ЕФСИ; счита, че установяването на национални или регионални насърчителни 

банки или институции следва да бъде водещ приоритет за държавите членки и 

ЕФСИ, с цел да се насочи вниманието към регионите, където съществува 

необходимост от подкрепа; призовава ЕИБ и Комисията да гарантират, че 

националните и регионалните насърчителни банки или институции са на челно 

място сред приоритетите на Европейския консултантски център по инвестиционни 

въпроси (ЕКЦИВ) и че на държавите членки се предоставят необходимият ноу-хау 

и необходимото техническо съдействие; призовава Комисията да насърчава и 

подкрепя установяването на национални насърчителни банки в регионите, където 

тяхното присъствие е ограничено, с цел да се стимулират малките проекти и да се 

подобри регионалната и секторната диверсификация; 

15. призовава ЕИБ, предвид значението на разпределянето на средства за 

високорискови проекти и райони, да не допуска лихвеният процент за средствата, 

предоставяни под формата на заеми, да се превърне във възпиращ фактор и тежест 

за бенефициентите; призовава ЕИБ да повиши прозрачността по отношение на 

начисляваните лихвени проценти и комисиони за проектите по линия на ЕФСИ в 

целия Съюз и да гарантира, че те няма да се превърнат в елементи на 
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дискриминация между различните категории бенефициенти или между регионите; 

16. подчертава решаващата роля на ЕКЦИВ за успеха на ЕФСИ; изтъква неговото 

обещаващо начало, но отбелязва със съжаление, че досега той не беше в състояние 

да функционира пълноценно; подчертава, че следва да бъдат осигурени 

необходимите средства за ЕКЦИВ – минимум 20 000 000 евро годишно, за да се 

покриват неговите разходи и за да може той да извършва и да активизира своите 

дейности и услуги; подчертава също така колко е важно да бъде разрешен 

проблемът с недостига на персонал възможно най-бързо, така че ЕКЦИВ да може да 

поеме всички задачи и отговорности, които са му възложени;  

17. призовава ЕКЦИВ да увеличи присъствието си в държавите, които са срещнали 

затруднения при използването на ЕФСИ и в които липсва необходимият 

административен капацитет за представяне на жизнеспособни проекти, по-

специално в държавите – бенефициенти в рамките на политиката на сближаване; 

освен това призовава ЕКЦИВ да отправя конкретни препоръки, за да подпомага 

конкретни проекти в случаите, в които има голямо нежелание за поемане на риск 

или в които рискът е разпределен сред различни инвеститори (например при 

трансгранични/многонационални проекти или дългосрочни инфраструктурни 

проекти/проекти, генериращи приходи); 

18. призовава ЕКЦИВ да си сътрудничи със съответните национални институции с цел 

постигане на по-балансирано географско и секторно покритие; подчертава, че 

ЕКЦИВ носи важна отговорност за доближаването на ЕФСИ до местното равнище и 

че той изпълнява ролята на център за обслужване на едно гише за технически и 

финансови консултации с оглед на определянето, подготовката и разработването на 

проекти, както и че неговата мисия е активно да обединява малки проекти и да 

създава инвестиционни платформи; подчертава, че тези задачи не са изпълнени в 

достатъчна степен и следва да бъдат осъществявани по-активно през следващия 

период; 

19. отбелязва, че инвестиционните платформи се нуждаят от повече време, за да 

започнат да функционират; подчертава тяхната роля за обединяването на множество 

по-малки проекти, които са в една и съща сфера, или за групирането и 

подпомагането на трансгранични проекти; 

20. припомня, че една от целите на ЕФСИ е да насърчава малките, иновативни и 

рискови проекти, наред с другото, като ги групира – евентуално посредством 

инвестиционни платформи – в по-големи клъстери, които са по-приспособени за 

инвестиции; призовава ЕКЦИВ да предвиди създаването на децентрализирани 

регионални клъстери с оглед на по-доброто адаптиране към особеностите на 

съответния сектор или регион, например енергийната ефективност в Югоизточна 

Европа; 

21. призовава ЕИБ да укрепи консултативния си капацитет и призовава Комисията да 

активизира усилията си в областта на комуникацията и разпространението, така че 

да се повиши усвояването на ЕФСИ във всички държави членки и региони; изразява 

съжаление във връзка с това, че много заинтересовани страни все още не са 

запознати с ЕФСИ, с неговите възможности или с начините за кандидатстване за 

подкрепа по линия на ЕФСИ; при все това отбелязва, че в някои случаи 
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бенефициентите не са осъзнавали, че вече получават подкрепа по линия на ЕФСИ, 

по-конкретно поради липсата на прозрачност от страна на финансовия посредник, 

който не ги е уведомил относно подкрепата от страна на ЕФСИ; счита, че липсата 

на осведоменост относно предлагането на подкрепа от ЕФСИ, както и в някои 

случаи липсата на осведоменост на бенефициентите относно факта, че на практика 

ползват подкрепа от ЕФСИ, представляват пропуснати възможности за ЕС; 

съответно подчертава необходимостта от по-добра комуникационна кампания за 

повишаване на осведомеността;  

22. призовава всички информационни материали и всички материали, свързани с 

процедурата по финансиране, да бъдат превеждани на всички езици на държавите 

членки, за да се улеснят информираността и достъпът на местно равнище; 

23 изразява съжаление във връзка с факта, че заради ЕФСИ редица бюджетни редове 

бяха намалени за периода 2015 – 2020 г., което се отрази отрицателно на програми 

като „Хоризонт 2020“ и Механизма за свързване на Европа; счита, че в контекста на 

преразглеждането на МФР този бюджетен дефицит следва да бъде преодолян и че 

ЕФСИ следва да се финансира от източници, които са независими от вече 

одобрените програми на ЕС; отправя по този повод искане към Комисията да 

представи пълен план-график за възстановяване на сумите, като се започне с 

преразглеждането на МФР; 

24. отново посочва колко е важно вниманието да се насочи към финансовите 

инструменти за финансирането на продължението на ЕФСИ (ЕФСИ II); счита, че 

финансирането чрез ЕФСИ не следва да заменя безвъзмездните средства, 

предоставяни от източниците на ЕС за финансиране като европейските структурни 

и инвестиционни фондове, Механизма за свързване на Европа и „Хоризонт 2020“; 

призовава Комисията да проучва алтернативните източници за финансиране на 

всяко бъдещо удължаване;  

25. подчертава необходимостта от прозрачност при прилагането на набора от 

показатели при избора на операциите на ЕФСИ, по-специално необходимостта от 

достъпна, точна и актуализирана информация относно допълняемостта и относно 

процеса на вземане на решения за предоставянето на гаранцията на ЕС; призовава 

ЕИБ да публикува цялата информация относно резултатите от оценките на 

въздействието, свързани с извършваните операции, на Европейския портал за 

инвестиционни проекти, като посочва добавената стойност и допълняемостта за 

всеки финансиран проект; счита, че ЕИБ трябва да публикува аналитични данни за 

всеки финансиран проект, включително отпускането на заеми от ЕФСИ чрез 

финансови посредници, като предоставя предварителна и последваща оценка на 

всеки проект с обяснение на използваните показатели и критерии за подбор и 

оценка; счита в крайна сметка, че е необходимо да се публикуват обективни данни 

относно работните места, създадени пряко и косвено чрез ЕФСИ; настоятелно 

призовава Комисията да увеличи потенциала на Европейския портал за 

инвестиционни проекти и да го популяризира;  

26. счита, че преди да се приеме предложеното удължаване на ЕФСИ, щеше да бъде 

желателно да се извършат по-задълбочено проучване и допълнителна оценка на 

първоначалния регламент за ЕФСИ; очаква, че заключенията на настоящия доклад, 
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особено що се отнася до регионалната диверсификация, секторната 

диверсификация, допълняемостта и прозрачността на процеса на подбор в 

управителния и на инвестиционния комитет, както и препоръките на Съдебната 

палата ще бъдат надлежно взети под внимание при окончателното изготвяне на 

регламента за удължаване на ЕФСИ. 
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