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ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ 
 

P8_TA(2017)0270 

Прилагането на Европейския фонд за стратегически инвестиции  

Резолюция на Европейския парламент от 15 юни 2017 г. относно прилагането на 

Европейския фонд за стратегически инвестиции (2016/2064(INI)) 

Европейският парламент, 

— като взе предвид членове 165 и 166 от Договора за функционирането на 

Европейския съюз, 

— като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-

специално член 14 от нея, 

— като взе предвид Регламент (ЕС) № 2015/1017 на Европейския парламент и на 

Съвета от 25 юни 2015 година за Европейския фонд за стратегически инвестиции, 

Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси и Европейския 

портал за инвестиционни проекти и за изменение на регламенти (ЕС) № 1291/2013 

и (ЕС) № 1316/2013 — Европейски фонд за стратегически инвестиции1 

(Регламента за ЕФСИ), 

— като взе предвид доклада на Комисията от 31 май 2016 г. до Европейския 

парламент, Съвета и Европейската сметна палата относно управлението на 

Гаранционния фонд на Европейския фонд за стратегически инвестиции през 

2015 г. (COM(2016)0353), 

— като взе предвид съобщението на Комисията от 1 юни 2016 г. до Европейския 

парламент, Европейския съвет, Съвета, Европейския икономически и социален 

комитет и Комитета на регионите, озаглавено „Европа инвестира отново. Преглед 

на постигнатото по Плана за инвестиции за Европа и следващи мерки“ 

(COM(2016)0359), 

— като взе предвид годишния доклад на Европейската инвестиционна банка до 

Европейския парламент и Съвета относно подкрепените от ЕФСИ операции по 

финансиране и инвестиции на Групата на ЕИБ за 2015 г.2, 

                                                 
1  OВ L 169, 1.7.2015 г., стp. 1. 
2  http://www.eib.org/attachments/strategies/efsi_2015_report_ep_council_en.pdf 



 

 

— като взе предвид работния документ на службите на Комисията „Оценка“ 

(SWD(2016)0297), относно оценката на функционирането на Европейския фонд за 

стратегически инвестиции (ЕФСИ) от Европейската инвестиционна банка1, аd-hoc 

одита на прилагането на Регламент (ЕС) 2015/1017 от „Ernst and Young“2 и 

становището на Европейската сметна палата3, 

— като взе предвид предложението за Регламент на Европейския парламент и на 

Съвета за изменение на регламенти (ЕС) № 1316/2013 и (ЕС) 2015/1017 по 

отношение на удължаването на срока на действие на Европейския фонд за 

стратегически инвестиции, както и въвеждането на технически подобрения за 

този фонд и за Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси 

(COM(2016)0597), 

— като взе предвид Парижкото споразумение, прието на двадесет и първата сесия на 

Конференцията на страните (COP21) по Рамковата конвенция на ООН по 

изменение на климата (РКООНИК), провела се в Париж, Франция, през декември 

2015 г., 

— като взе предвид становището на Европейския икономически и социален 

комитет4, 

— като взе предвид становището на Комитета на регионите5, 

— като взе предвид съвместните разисквания на комисията по бюджети и на 

комисията по икономически и парични въпроси в съответствие с член 55 от 

Правилника за дейността, 

— като взе предвид член 52 от Правилника за дейността, както и член 1, параграф 1, 

буква д) от решението на Председателския съвет от 12 декември 2002 г. относно 

процедурата за разрешаване на изготвянето на доклади по собствена инициатива 

и приложение 3 към него, 

— като взе предвид доклада на комисията по бюджети и на комисията по 

икономически и парични въпроси и становищата на комисията по промишленост, 

изследвания и енергетика, комисията по транспорт и туризъм, комисията по 

международна търговия, комисията по бюджетен контрол, комисията по заетост и 

социални въпроси, комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, 

комисията по регионално развитие и комисията по култура и образование (A8-

0200/2017), 

1. отбелязва големия недостиг на инвестиции в Европа, който Комисията изчислява 

на най-малко 200 — —300 милиарда евро годишно; подчертава по-специално в 

този контекст необходимостта от високорисково финансиране в Европа, по-

специално в областта на финансирането на МСП, в областта на 

научноизследователската и развойна дейност, ИКТ и транспорта, комуникациите 

                                                 
1  http://www.eib.org/attachments/ev/ev_evaluation_efsi_en.pdf, септември 2016 г. 
2  Доклад от 14 ноември 2016 г., https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-

political/files/ey-report-on-efsi_en.pdf.pdf 
3  ОВ C 465, 13.12.2016 г., стр. 1. 
4  OВ C 268, 14.8.2015 г., стр. 27. 
5  OВ C 195, 12.6.2015 г., стр. 41. 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/ey-report-on-efsi_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/ey-report-on-efsi_en.pdf


 

 

и енергийната инфраструктура, които са необходими за поддържане на 

приобщаващото икономическо развитие; изразява загриженост относно факта, че 

последните данни относно националните сметки не показват никакво нарастване 

на инвестициите от началото на функционирането на Европейския фонд за 

стратегически инвестиции (ЕФСИ), което води до опасения, че ако не бъде 

извършена промяна, ще продължаваме да бъдем свидетели на нисък растеж и 

високи равнища на безработица, по-специално сред младите хора и новите 

поколения; подчертава, че преодоляването на този недостиг на инвестиции чрез 

създаването на среда, която стимулира инвестициите в определени стратегически 

области, е от ключово значение за съживяване на растежа, борба с безработицата, 

насърчаване на развитието на силен, устойчив и конкурентен промишлен сектор и 

постигане на дългосрочните цели на политиките на ЕС; 

2. подчертава ролята на ЕФСИ при съдействието за решаването на проблемите и 

премахването на пречките пред финансирането, както и за осъществяването на 

стратегически, преобразуващи и продуктивни инвестиции, които предоставят 

високо равнище на добавена стойност за икономиката, околната среда и 

обществото, за реформирането и модернизирането на икономиките на държавите 

членки, за генерирането на растеж и създаването на работни места, за което не е 

отделено пазарно финансиране въпреки икономическата осъществимост, както и 

за насърчаването на частни инвестиции във всички региони на ЕС;  

3. припомня ролята на Парламента, както е предвидено в Регламента, по-специално 

във връзка с наблюдението на изпълнението на ЕФСИ; признава обаче, че е 

твърде рано да бъде приключена една цялостна и основана на доказателства 

оценка на функционирането на ЕФСИ и неговото въздействие върху икономиката 

на ЕС, но счита, че от решаващо значение е да се направи предварителна оценка 

въз основа на изчерпателни данни за избраните и отхвърлените проекти и 

свързаните с тях решения, за да се определят възможните области за подобрение 

за ЕФСИ 2.0 и след това; призовава Комисията да представи всеобхватна оценка 

веднага след като информацията стане налична; 

Допълняемост 

4. припомня, че целта на ЕФСИ е да гарантира допълняемост, като спомага за 

преодоляване на неефективността на пазара или на неоптимални инвестиционни 

ситуации и като подкрепя действия, които не биха могли, или поне не в същата 

степен, да се осъществят в рамките на съществуващите финансови инструменти 

на Съюза или с помощта на частни източници без участието на ЕФСИ; отбелязва 

обаче, че концепцията за допълняемост има нужда от допълнително разясняване;  

5. припомня, че проектите, получили подкрепа от ЕФСИ, при все че са насочени към 

създаването на работни места, устойчив растеж, икономическо, териториално и 

социално сближаване в съответствие с общите цели по член 9 от Регламента за 

ЕФСИ, се считат за осигуряващи допълняемост, ако се характеризират с риск, 

съответстващ на специалните дейности на ЕИБ, както са определени в член 16 от 

Устава на ЕИБ и от насоките на ЕИБ за политиката спрямо кредитния риск; 

припомня, че проектите, получили подкрепа от ЕФСИ, по принцип са с по-висок 

рисков профил от проектите, получаващи подкрепа чрез обичайните операции на 

ЕИБ; подчертава, че проектите на ЕИБ, характеризиращи се с риск, по-нисък от 

минималния риск по специалните дейности на ЕИБ, също могат да получат 



 

 

подкрепа от ЕФСИ само ако за гарантирането на допълняемост се изисква 

използването на гаранцията от ЕС; 

6. отбелязва, че въпреки че всички проекти по линия на ЕФСИ са представени като 

„специални дейности“, независима оценка е установила, че някои проекти биха 

могли да бъдат финансирани по друг начин, без да се прибягва до гаранцията на 

ЕС; 

7. призовава Комисията, в сътрудничество с ЕИБ и управленските структури на 

ЕФСИ, да изготви списък на всички случаи на финансиране от ЕИБ, гарантирани 

от ЕС, които попадат в обхвата на критериите за допълняемост, и да предложи 

ясни и подробни разяснения на елементите, доказващи, че проектите не биха 

могли да бъдат осъществени с други средства; 

8. отбелязва, че може да възникне противоречие между качествените и 

количествените цели на ЕФСИ в смисъл, че за да се постигне целта за привличане 

на частни инвестиции, ЕИБ би могла да финансира по-нискорискови проекти, към 

които вече има инвеститорски интерес; настоятелно призовава ЕИБ и 

управленските структури на ЕФСИ да осъществяват истинска допълняемост, 

както е определено в член 5 от Регламента за ЕФСИ, и да гарантират, че 

неефективността на пазара и неоптималните ситуации са напълно преодолени; 

9. призовава ЕИБ да осигурява прозрачност по отношение на управлението на 

финансовите средства и по отношение на произхода на публичните и частните 

вноски и на вноските от трети страни, както и да предоставя конкретни данни, 

включително относно конкретни проекти и чуждестранни инвеститори, и набляга 

на изискванията за докладване пред Парламента, включени в Регламента за 

ЕФСИ; изтъква отново факта, че евентуалните бъдещи вноски от трети страни 

трябва да са в съответствие с всички правила на ЕС относно обществените 

поръчки, трудовото право и разпоредбите относно околната среда, и очаква 

критериите, свързани със социалната сфера и с околната среда и приложими по 

отношение на проектите на ЕИБ, да бъдат напълно спазвани при вземането на 

решения за финансиране на проекти по линия на ЕФСИ; 

Набор от показатели и подбор на проекти 

10. отбелязва, че както е предвидено в Регламента, преди даден проект да бъде избран 

за подкрепа от ЕФСИ, той трябва да премине процес на комплексна проверка и 

процес на вземане на решение в управленските структури на ЕИБ и на ЕФСИ; 

отбелязва, че организаторите на проекти са изявили желание за бърза обратна 

връзка и по-голяма прозрачност във връзка както с критериите за подбор, така и с 

обема и вида/транша на евентуалната подкрепа от ЕФСИ; призовава за повече 

яснота с цел насърчаване на организаторите на проекти да кандидатстват за 

подкрепа от страна на ЕФСИ, включително чрез предоставяне на набора от 

показатели на разположение на кандидатите за финансиране от ЕФСИ; призовава 

процесът на вземане на решения да бъде по-прозрачен по отношение на 

критериите за подбор и финансовата подкрепа и да бъде ускорен, като в същото 

време продължава да се гарантира надеждна комплексна проверка, за да се 

защитят ресурсите на ЕС; подчертава, че за да се опрости процесът на оценка, по-

специално за инвестиционни платформи, следва да се насърчава извършването на 



 

 

съвместна комплексна оценка от страна на ЕИБ и националните насърчителни 

банки (ННБ) или тя да бъде делегирана от ЕИБ на ННВ; 

11. счита, че критериите, съгласно които се оценяват проектите и допустимите 

партньори, следа да бъдат разяснени допълнително; изисква допълнителна 

информация от управителните органи на ЕФСИ относно извършените оценки за 

всички проекти, съответно одобрени по ЕФСИ, по-специално по отношение на 

тяхната допълняемост, техния принос за устойчивия растеж и техния капацитет за 

създаване на работни места, както е определено в Регламента; призовава, във 

връзка с допустимите партньори, за строги правила за корпоративно управление 

за тези видове субекти, които искат да станат приемливи партньори по линия на 

ЕФСИ, що се отнася до принципите на ЕС и на Международната организация на 

труда (МОТ); 

12. припомня, че наборът от показатели е инструмент, с който инвестиционният 

комитет (ИК) определя приоритетите при използването на гаранцията на ЕС за 

операции с висок рейтинг и добавена стойност, и че той трябва да бъде използван 

от инвестиционния комитет по съответния начин; изразява намерение да прави 

оценка на спазването, прилагането и използването на набора от показатели и на 

самите показатели; изисква критериите за подбор да бъдат правилно прилагани и 

този процес да стане по-прозрачен; припомня, че в съответствие с приложението 

към настоящия регламент ИК трябва да придава еднаква тежест на всеки от 

стълбовете на набора от показатели при подреждането на проектите по приоритет, 

независимо от това дали по отделния стълб се представя рейтинг под формата на 

числена стойност или той представлява комбинация от качествени и количествени 

показатели; изразява съжаление, че съгласно действащите в момента набори от 

показатели третият стълб, съответстващ на техническите аспекти на проектите, 

има същата тежест като първия и втория стълб, които се отнасят до по-важните 

желани резултати; критикува факта, че както самата ЕИБ признава, експертите на 

ИК се възползват от четвъртия стълб само за информационни цели, а не за 

вземане на решения; изисква наборите от показатели, с изключение на 

поверителната търговска информация, да бъдат публично оповестявани след 

вземането на окончателно решение по даден проект; 

13. признава, че за изготвянето на нови иновативни проекти са необходими няколко 

години, че ЕИБ е подложена на натиск за постигане на целта от 315 милиарда 

евро и че поради това не е имала друг избор освен да стартира незабавно 

свързаните с ЕФСИ дейности; изразява обаче загриженост поради факта, че при 

изпълнението на ЕФСИ ЕИБ досега е използвала до голяма степен 

съществуващите до този момент проекти с по-нисък риск, като по този начин е 

намалила собственото си конвенционално финансиране; изразява опасение, че 

ЕФСИ не предоставя допълнително финансиране за високорискови иновационни 

проекти; подчертава, че въпреки че даден проект отговаря на условията за 

специална дейност, това не означава непременно, че той е рисков; 

класификацията като специална дейност обаче може да произтича и от факта, че 

неговото финансиране е структурирано по изкуствено рискован начин, което 

означава, че и проекти с много ниско равнище на риск могат лесно да попаднат в 

групата на високорискови проекти; подчертава, че критериите за проектите не 

следва да бъдат размивани в името на постигането на политическата цел за 

мобилизиране на инвестиции в размер на 315 милиарда евро; 



 

 

14. отправя искане ЕИБ да предоставя оценка на потенциалния си годишен кредитен 

капацитет в средносрочен план, като взема под внимание ЕФСИ и възможните 

регулаторни промени, и да продължава своето кредитиране на равнища от 70 — 

75 милиарда евро годишно, като използва печалбите, плащанията от програмите и 

т.н., както и да използва ЕФСИ като допълнителен инструмент; отбелязва, че това 

би означавало, че обемът на дейността на ЕИБ ще достигне размер от най-малко 

90 милиарда евро, а не общо 75 милиарда евро; 

15. счита, че е важно да се обсъди дали предвиденият ливъридж със стойност 15 е 

подходящ, за да позволи на ЕФСИ да подкрепя висококачествени проекти, 

носещи по-висок риск, и призовава Комисията да представи оценка за това; 

припомня, че предвиденият ливъридж със стойност 15 е основан на портфейлен 

подход и отразява опита на ЕИБ във финансирането с цел преодоляване на 

неефективността на пазара; призовава за оценка на публичните цели, които трябва 

да бъдат постигнати от ЕФСИ, в допълнение към изискването за постигане на 

определен обем; предлага да бъдат отчитат и целите на Съюза, определени по 

време на Парижката конференция по въпросите на климата (COP21); призовава 

ЕИБ да оповестява постигнатия към момента коефициент на ливъридж заедно със 

съответния метод за неговото изчисляване; 

16. подчертава, че дребномащабните проекти често изпитват трудности при 

получаване на финансирането, от което се нуждаят; отбелязва със загриженост, че 

малките проекти са обезкуражавани да кандидатстват за финансиране по линия на 

ЕФСИ и дори са обявявани за недопустими поради своя размер; подчертава 

значителното въздействие, което даден малък проект може все пак да окаже в 

национален или регионален мащаб; подчертава необходимостта от засилване на 

техническата помощ, осигурявана от Европейския консултантски център по 

инвестиционни въпроси (ЕКЦИВ), който играе ключова роля при даването на 

експертни съвети и оказването на помощ на организаторите на проекти от малък 

мащаб, що се отнася до структурирането и групирането на проекти чрез 

инвестиционни платформи или рамкови споразумения; призовава управителния 

съвет да проучи този въпрос и да представи предложения за коригиране на това 

положение; 

Секторна диверсификация 

17. подчертава, че ЕФСИ е инструмент, ръководен от търсенето, който все пак следва 

да се насочва от политическите цели, установени в Регламента и определени от 

управителния съвет; призовава за създаване на контакти и предоставяне на 

информация на сектори, в които има незадоволено търсене на инвестиции и които 

не са били в състояние да се възползват пълноценно от ЕФСИ; във връзка с това 

отбелязва, че на макроикономическо равнище в ЕС следва да се вземат повече 

мерки за стимулиране на търсенето за инвестиции; 

18. приветства факта, че всички сектори, определени в Регламента за ЕФСИ, са 

обхванати от финансирането по линия на ЕФСИ; изтъква обаче, че някои сектори 

са недостатъчно представени, по-специално секторите на социалната 

инфраструктура, здравеопазването и образованието, към които са насочени едва 

4% от одобреното финансиране по линия на ЕФСИ; отбелязва, че това може да се 

дължи на различни причини, като например на факта, че е възможно някои 

сектори да са страдали от липса на опит и технически познания, що се отнася до 



 

 

получаването на достъп до ЕФСИ, или на факта, че при стартирането на ЕФСИ те 

вече са предлагали по-добри възможности за инвестиране по отношение на 

подходящи за банково финансиране проекти в напреднал етап; в този контекст 

приканва ЕИБ да обсъди начините за подобряване на секторната диверсификация, 

като я обвърже с целите, определени в Регламента, както и с въпроса дали 

подкрепата на ЕФСИ следва да бъде разширена и да обхваща други сектори; 

19. припомня, че споразумението за климата на COP21, одобрено от ЕС, изисква 

основен преход към устойчиви инвестиции, които ЕФСИ следва да подкрепя 

напълно; подчертава, че инвестициите по линия на ЕФСИ следва да съответстват 

на този ангажимент; подчертава необходимостта от засилване на докладването по 

въпросите на изменението на климата; 

20. 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, с която обикновено се свързват 

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; 

21. изразява съжаление във връзка с липсата на прагове на концентрация в началната 

фаза; припомня, че транспортният сектор има най-голям принос към ЕФСИ с 2,2 

милиарда евро от общо 8 милиарда евро, което представлява над 25% от общия 

размер на гаранционния фонд; отбелязва със загриженост, че транспортният 

сектор е получил едва около 13% от всички инвестиции, които са мобилизирани и 

до които е предоставен достъп до момента в рамките на инфраструктурния и 

иновационен прозорец на ЕФСИ, което е далеч под установения за всеки отделен 

сектор праг от 30%; призовава инвестиционния комитет да обръща особено 

внимание на проектите за транспортния сектор, тъй като те все още са твърде 

слабо представени в инвестиционния портфейл, а транспортът има важна роля за 

икономическия растеж и безопасността на потребителите; 

Управление 

22. отбелязва, че управленските структури на ЕФСИ са изцяло реализирани в рамките 

на ЕИБ; счита, че с оглед на подобряване на ефективността и отчетността на 

ЕФСИ следва да бъдат обсъдени възможностите за цялостно отделяне на 

управленската структура на ЕФСИ от тази на ЕИБ; 

23. припомня, че изпълнителният директор (ИД) е отговорен за ежедневното 

управление на ЕФСИ, за подготовката и председателството на заседанията на 

инвестиционния комитет и за външното представителство; припомня, че ИД се 

подпомага от заместник изпълнителен директор (ЗИД); изразява съжаление, че на 

практика съответните роли, особено тази на ЗИД, не са ясно определени; 

приканва ЕИБ към размисъл относно по-ясното формулиране на задачите на ИД и 

на ЗИД, за да се гарантира прозрачност и отчетност; счита за важно ИД и ЗИД да 

продължават да изготвят дневния ред на заседанията на инвестиционния комитет; 

освен това предлага ИД да изработва процедури за преодоляване на потенциални 

конфликти на интереси в рамките на ИК, да докладва пред управителния съвет 



 

 

(УС) и да предлага санкции за нарушения, както и начините за прилагането им; 

счита, че авторитетът на ИД и на ЗИД при изпълнението на тези задачи би се 

увеличил, като им се предостави повече независимост спрямо ЕИБ; следователно 

приканва ЕИБ да проучи възможностите за повишаване на независимостта на ИД 

и ЗИД; 

24. припомня, че експертите от ИК отговарят за подбора на проектите по ЕФСИ, за 

предоставянето на гаранция от ЕС и за одобряването на операциите с участието 

на инвестиционни платформи и национални насърчителни банки (ННБ) или 

институции; припомня освен това, че те са независими; поради това изразява 

безпокойство относно документираните конфликти на интереси от страна на 

членове на ИК, които трябва при всякакви обстоятелства да бъдат избягвани в 

бъдеще; 

25. счита, че подборът на проектите не е достатъчно прозрачен; подчертава, че ЕИБ 

следва да направи подобрения във връзка с оповестяването на информация 

относно проектите, които банката одобрява по линия на ЕФСИ, с надлежна 

обосновка на допълняемостта и набора от показатели, както и на приноса на 

проектите за постигането на целите на ЕФСИ, с особено внимание към 

очакваното въздействие от операциите на ЕФСИ върху недостига на инвестиции в 

Съюза; 

26. приканва ЕИБ към размисъл относно начините, по които би могло да бъде 

засилено сътрудничеството между ИК, чрез ИД и УС; счита за важно ИД да 

участва в заседанията на УС, което би дало възможност на ИД да информира УС 

относно бъдещите дейности; 

27. предлага да бъдат обсъдени начини за повишаване за Парламента на 

прозрачността на управленските структури на ЕФСИ и включването в УС на нов 

пълноправен член, определен от Парламента; настоятелно призовава органите на 

управление на ЕФСИ да обменят проактивно информация с Парламента; 

Национални насърчителни банки 

28. припомня, че поради своите познания, ННБ са от съществено значение за успеха 

на ЕФСИ, тъй като те познават и са близо до местните пазари; счита, че полезните 

взаимодействия засега не са били използвани в необходимата степен; отбелязва 

риска от изместване на местните институции от ЕИБ и приканва ЕИБ да подобри 

своята способност да набира партньори на национално и поднационално равнище; 

призовава ЕИБ да подкрепя разширяването на съществуващите публични банкови 

структури с цел активно да улеснява обмена на добри практики и познания за 

пазара между тези институции; поради това счита, че ННБ следва да се стремят да 

сключват споразумения за сътрудничество с Европейския инвестиционен фонд 

(ЕИФ); признава, че ЕФСИ и ЕИБ проявяват все по-голяма готовност да поемат 

съвместно с ННБ повече младши/подчинени категории и настоятелно ги 

призовава да продължат да правят това; приканва Комисията и ЕИБ да обсъдят 

дали би било полезно да се включат експертните познания на ННБ в рамките на 

УС; 



 

 

Инвестиционни платформи 

29. припомня, че следва да се даде възможност за реализирането на диверсифицирани 

инвестиции с различен географски и тематичен акцент чрез предоставяне на 

помощ за финансиране и обединяване на проекти и финансиране чрез различни 

източници; отбелязва, че първата инвестиционна платформа беше създадена едва 

през третото тримесечие на 2016 г. и че това закъснение възпрепятства 

възможността по-малките проекти да се възползват от ЕФСИ и развитието на 

трансгранични проекти; подчертава необходимостта от опростяване на правилата 

за създаване на инвестиционни платформи; изисква ЕИБ и Европейският 

консултантски център по инвестиционни въпроси (ЕКЦИВ) да насърчават 

ползването на инвестиционни платформи като начин за постигане на географска и 

тематична диверсификация на инвестициите; 

30. настоятелно призовава ръководните органи на ЕФСИ да обърнат повече внимание 

на инвестиционните платформи с цел максимално увеличаване на ползите, които 

те могат да донесат в преодоляването на пречките пред инвестициите, особено в 

държавите членки с по-слабо развити финансови пазари; приканва ЕИБ да 

предостави на заинтересованите лица, включително националните, местните и 

регионалните органи, повече информация относно платформите и относно 

условията и критериите за тяхното създаване; признава ролята на местните и 

регионалните органи за определянето на стратегически проекти и насърчаването 

на участие; 

31. предлага да се проведе обсъждане относно някои допълнителни средства за 

насърчаване на инвестиционни платформи, като например даване на приоритет за 

одобряване на проекти, представени чрез платформа, обединяване на по-малките 

проекти и групови договори и създаване на механизми за финансиране на 

групирането на договори; счита, че следва да се насърчават по-конкретно 

транснационалните платформи, тъй като много енергийни и цифрови проекти 

имат транснационално измерение; 

Финансови инструменти 

32. припомня, че ЕИБ разработи нови финансови инструменти за целите на ЕФСИ, за 

да осигури адаптирани продукти за високорисково финансиране; настоятелно 

призовава ЕИБ да увеличи още повече добавената си стойност, като обръща 

целенасочено внимание на някои по-рискови финансови продукти като 

подчиненото финансиране и инструментите на капиталовия пазар; изразява 

загриженост относно критиките на организаторите на проекти, според които 

предоставените инструменти за финансиране не са съвместими с потребностите 

на техните проекти (високорисковите проекти често се нуждаят от авансово 

финансиране с цел стимулиране на инвестициите, а не от малки суми, 

предоставяни ежегодно), а инвеститорите подчертават, че в момента не са в 

състояние да участват във финансирането на ЕФСИ заради липсата на подходящи 

частни капиталови инструменти; приканва ЕИБ да разгледа този въпрос в 

сътрудничество с организатори на проекти и инвеститори; приканва ЕИБ освен 

това да проучи по какъв начин създаването на „зелени“ облигации може да 

увеличи максимално потенциала на ЕФСИ за финансиране на проекти с 

положителен принос към околната среда и/или климата; 



 

 

Географска диверсификация 

33. приветства факта, че до края на 2016 г. всички 28 държави са получили 

финансиране от ЕФСИ; отбелязва със загриженост обаче, че към 30 юни 2016 г. 

държавите от ЕС-15 са получили 91%, докато ЕС-13 са получили само 9% от 

подкрепата по линия на ЕФСИ; изразява съжаление, че подкрепата от ЕФСИ е 

била от полза за ограничен брой държави, в които недостигът на инвестиции така 

или иначе е под средната стойност за ЕС; отбелязва, че в държавите 

бенефициенти често е налице неравномерно географско разпределение на 

финансирани от ЕФСИ проекти; счита, че съществува риск от териториална 

концентрация, и подчертава необходимостта да се обърне по-голямо внимание на 

по-слабо развитите региони във всичките 28 държави членки; призовава ЕИБ да 

предостави допълнителна техническа помощ на тези държави и региони, които са 

се възползвали в по-малка степен от ЕФСИ; 

34. признава, че има връзка между БВП и броя на одобрените проекти; признава, че 

по-големите държави членки могат да се възползват от по-развити капиталови 

пазари и следователно е по-вероятно да се възползват от пазарно ориентиран 

инструмент като ЕФСИ; подчертава, че по-малката подкрепа за ЕФСИ в ЕС-13 

може да се отдаде на други фактори, като например малкия размер на проектите, 

периферното географско положение на даден регион и конкуренцията от страна 

на европейските структурни и инвестиционни (ЕСИ) фондове; отбелязва обаче 

със загриженост несъразмерните ползи за определени държави и подчертава 

необходимостта от допълнително диверсифициране на географското 

разпределение, особено в ключови сектори като модернизирането и 

подобряването на производителността и устойчивостта на икономиките, като 

основният акцент се постави върху технологичното развитие; изисква от 

Комисията да проучи по-задълбочено и да очертае причините за настоящото 

географско разпределение;  

Европейски консултантски център по инвестиционни въпроси (ЕКЦИВ) 

35. отдава първостепенно значение на функционирането на ЕКЦИВ; счита, че 

мисията му да действа като единно входящо звено за всеобхватна консултантска и 

техническа помощ по време на всички етапи от проектния цикъл в голяма степен 

отговоря на нарастващата потребност от техническа помощ между органите и 

организаторите на проекти; 

36. отбелязва със задоволство, че от създаването си през септември 2015 г. ЕКЦИВ 

развива дейност, като преминава през фаза на бързо прилагане; признава, че 

поради ограничения срок на неговото съществуване и недостига на персонал в 

началния етап не всички услуги на ЕКЦИВ бяха напълно развити и дейността му 

беше съсредоточена предимно върху предоставянето на подкрепа за разработване 

и структуриране на проекти, политически съвети и проверка на проекти; 

подчертава необходимостта в ЕКЦИВ да бъде включен персонал с експертен опит 

в различни сфери с оглед на по-целенасочени съвети, комуникация и подкрепа за 

секторите, които не използват ЕФСИ в пълна степен; 

37. изразява убеждение, че ЕКЦИВ притежава потенциал да играе определяща роля в 

преодоляването на много от недостатъците в прилагането на ЕФСИ; категорично 

счита, че за да бъде постигнато това, той трябва да възприеме по-активен подход 



 

 

при предоставянето на помощ в области като създаването на инвестиционни 

платформи, също така с оглед на значението на тези дейности за финансирането 

на по-малки проекти; подчертава също така ролята на ЕКЦИВ в предоставянето 

на консултации за комбиниране на други източници на финансиране от Съюза с 

ЕФСИ; 

38. счита също така, че ЕКЦИВ може активно да допринесе за географската и 

секторната диверсификация не само като разшири предоставянето на своите 

услуги по отношение на всички региони и като обхване повече сектори, но и като 

окаже подкрепа за ЕИБ при стартиране на операции; счита, че ЕКЦИВ може да 

играе важна роля в оказването на принос за целта за икономическо, социално и 

териториално сближаване; 

39. припомня, че Регламентът за ЕФСИ възлага мандат на ЕКЦИВ да привлича 

местен опит, за да се улесни предоставянето на подкрепа по линия на ЕФСИ в 

целия Съюз; счита, че са необходими значителни подобрения в тази област, по-

конкретно повече сътрудничество със подходящите национални институции; 

отдава голямо значение на предоставянето на услуги на местно равнище, 

включително с цел да се вземат предвид специфичните ситуации и местни 

потребности, особено в държави, които не са имали национални насърчителни 

институции (ННИ) или ННБ; счита, че връзките с други местни доставчици 

следва да бъдат укрепени, за да се вземе под внимание този факт; 

40. очаква ЕКЦИВ да приключи процеса на набиране на служители и да достигне 

пълната численост на персонала си без по-нататъшно забавяне; изразява съмнение 

обаче, че предвиденият капацитет на персонала ще бъде достатъчен за 

осигуряване от страна на ЕКЦИВ на необходимите консултантски услуги и за 

справяне с увеличената работна натовареност, а така също и с разширения 

мандат; 

41. подчертава, че ЕКЦИВ трябва да укрепи профила на услугите си, да подобри 

комуникацията и осведомеността, както и разбирането относно своите дейности 

сред заинтересованите от ЕКЦИВ лица; счита, че следва да бъдат използвани 

всички подходящи канали за комуникация, за да се постигне посочената цел, 

включително на национално и местно равнище; 

Европейски портал за инвестиционни проекти (ЕПИП) 

42. изразява съжаление, че началото на Европейския портал за инвестиционни 

проекти (ЕПИП) беше поставено от Комисията едва на 1 юни 2016 г., почти една 

година след приемането на Регламента за ЕФСИ; отбелязва, че порталът вече 

функционира, като понастоящем са изложени 139 проекта, но счита, че това все 

още е твърде далеч от потенциала, очакван от ЕФСИ към момента на приемането 

на Регламента; 

43. счита, че ЕПИП осигурява лесна за ползване платформа за организаторите на 

проекти с цел повишаване на видимостта на техните инвестиционни проекти по 

прозрачен начин; счита обаче, че ключът към успеха на портала е значително 

повишаване на собствената му видимост, с цел постигане на общо признание като 

полезен, надежден и ефикасен инструмент, както сред инвеститорите, така и сред 



 

 

организаторите на проекти; настоятелно призовава Комисията да работи активно 

в тази насока чрез солидни комуникационни дейности; 

44. отбелязва, че разходите по създаването и разработването, управлението, 

подкрепата и поддръжката и хостинга на ЕПИП в момента се покриват от 

бюджета на ЕС, в рамките на годишно предоставяна сума в размер на 20 млн. 

евро, предвидени за ЕКЦИВ; припомня обаче, че таксите, с които се облагат 

организаторите на проекти от частния сектор при регистриране на проекта им от 

портала, представляват външен целеви приход за ЕПИП и в бъдеще ще бъдат 

основният му източник на финансиране; 

Гаранция 

45. припомня, че Съюзът предоставя неотменима и безусловна гаранция на ЕИБ за 

операции по финансиране и инвестиции по линия на ЕФСИ; изразява убеждение, 

че гаранцията от ЕС ще позволи на ЕИБ да поема по-голям риск за 

инфраструктурния и инвестиционен прозорец (ИИП) и ще позволи 

финансирането на МСП, дружества със средна пазарна капитализация по 

програмите COSME и механизма InnovFin, подкрепяни чрез прозореца за МСП 

(ПМСП), да бъде засилено и изведено на преден план; счита, че прагът от 25 

милиона евро, който изглежда се използва от ЕИБ при нормалните ѝ операции по 

кредитиране, не следва да се прилага за ЕФСИ, за да се увеличи финансирането на 

по-малки проекти и да се улесни достъпът за МСП и други потенциални 

бенефициенти; 

46. подчертава, че поради много широкото използване, което отразява голямото 

търсене на пазара, за прозореца за МСП бяха предоставени допълнително 500 

милиона евро от дълговия портфейл по ИИП съгласно действащата законодателна 

уредба; приветства факта, че благодарение на гъвкавостта на Регламента за ЕФСИ 

беше предоставено допълнително финансиране в полза на МСП и малките 

дружества със средна пазарна капитализация; възнамерява да следи внимателно 

предоставянето на гаранцията в рамките на двата прозореца; отбелязва още, че 

към 30 юни 2016 г. разписаните по линия на ИИП операции достигат едва 9% от 

общия предвиден обем; 

47. припомня, че Гаранционният фонд на ЕС е финансиран предимно от бюджета на 

ЕС; взема предвид всички съответни оценки, които сочат, че настоящето равнище 

на финансиране от Гаранционния фонд в размер на 50% изглежда предпазливо и 

разумно по отношение на покриването на потенциалните загуби, както и че 

бюджетът на ЕС вече би бил защитен чрез коригираната цел от 35%; възнамерява 

да проучи дали предложенията за по-ниско целево равнище ще окажат 

въздействие върху качеството и естеството на избраните проекти; подчертава, че 

до този момент не са отправяни призиви в резултат на пропуски в операциите на 

ЕИБ или на ЕИФ; 

Бъдещо финансиране, финансиране на капацитет 

48. отбелязва, че Комисията е предложила удължаване на ЕФСИ както по отношение 

на срока, така и на финансовия капацитет, и че това ще окаже въздействие върху 

бюджета на ЕС; изразява намерението си да представи алтернативни предложения 

за финансиране; 



 

 

49. припомня, че държавите членки бяха призовани да допринесат за ЕФСИ с цел 

разширяване капацитета му, което ще му позволи да подкрепя повече инвестиции, 

носещи по-висок риск; изразява съжаление, че макар този род инвестиции да се 

считат за еднократни мерки по смисъла на член 5 от Регламент (ЕО) № 1466/97 на 

Съвета от 7 юли 1997 г. за засилване на надзора върху състоянието на бюджета и 

на надзора и координацията на икономическите политики1, и на член 3 от 

Регламент (ЕО) № 1467/97 на Съвета от 7 юли 1997 г. за определяне и изясняване 

на прилагането на процедурата при прекомерен дефицит2, държавите членки не са 

предприели такива инициативи; изисква информация от страна на ЕИБ и на 

Комисията относно това дали междувременно са били предприети усилия да се 

убедят държавите членки да допринасят за ЕФСИ, и дали те биха могли да 

привлекат други инвеститори; приканва Комисията и ЕИБ да активизират 

усилията си в тази насока; 

Допълване с други източници на финансиране от ЕС 

50. отбелязва, че осведомеността относно припокриването и конкуренцията между 

ЕФСИ и финансовите инструменти от бюджета на ЕС от страна на Комисията и 

ЕИБ доведе до приемането на насоки, в които се препоръчва комбиниране на 

финансиране от ЕФСИ и европейските структурни и инвестиционни фондове; 

подчертава, че всяка комбинация от финансиране от ЕФСИ и европейските 

структурни и инвестиционни фондове не следва по никакъв начин да оказва 

неблагоприятно влияние върху равнището и насочеността на предоставянето на 

безвъзмездни средства от европейските структурни и инвестиционни фондове;  

въпреки това насочва вниманието към продължаващите различия в критериите за 

допустимост, разпоредбите, графика за докладване и прилагането на правилата за 

държавните помощи, които възпрепятстват комбинираната употреба; приветства 

факта, че Комисията е започнала разглеждането на тези въпроси в своето 

предложение за преразглеждане на Финансовия регламент, и изразява надежда 

това преразглеждане да се осъществи своевременно, за да се опрости 

комбинираното използване на средствата, при избягване на конкуренция и 

припокривания; счита, че са необходими допълнителни усилия и че за този цел от 

ключово значение са вторият и третият стълб на плана за инвестиции; 

51. предлага Комисията да представя в редовните си доклади списък на проектите, 

които се ползват от съчетаването на безвъзмездни средства от Механизма за 

свързване на Европа (МСЕ) с ЕФСИ; 

52. отбелязва, че транспортните инфраструктурни проекти, осъществявани чрез 

публично-частни партньорства, следва като правило да се основават на принципа 

„ползвателят плаща“, за да се намали тежестта върху публичните бюджети и 

данъкоплатците за изграждането и поддръжката на инфраструктурата; отбелязва, 

че е важно да се координират различните видове финансиране от ЕС, за да се 

гарантира постигането на целите на транспортната политика на ЕС в целия Съюз, 

а не да се насърчава финансирането от типа на публично-частни партньорства за 

сметка на структурните фондове; 

                                                 
1 ОВ L 209, 2.8.1997 г., стр. 1. 
2 ОВ L 209, 2.8.1997 г., стр. 6. 



 

 

Данъчно облагане 

53. изразява дълбока загриженост, че в някои случаи ЕИБ оказваше натиск чрез 

ЕФСИ за подпомагането на проекти, изградени чрез използване на дружества, 

установени в данъчни убежища; настоятелно призовава ЕИБ и ЕИФ да се 

въздържат от използването на или участие в структури за избягване на данъчно 

облагане, по-специално схеми за агресивно данъчно планиране или практики, 

които не съответстват на принципите на добро управление в областта на 

данъчното облагане на ЕС, определени в съответните законодателни актове на 

Съюза, включително препоръките и съобщенията на Комисията; настоява 

проектите и организаторите на проекти да не зависят от лица или дружества, 

осъществяващи дейност в държава, включена в бъдещия общ за ЕС списък на 

юрисдикции, неоказващи съдействие за данъчни цели; 

Комуникация и прозрачност 

54. отбелязва, че много организатори на проекти не са запознати със съществуването 

на ЕФСИ или разполагат с недостатъчно ясна представа за това какво може да им 

предложи ЕФСИ, какви са специалните критерии за допустимост и какви 

конкретни стъпки трябва да предприемат при кандидатстването за финансиране; 

подчертава, че трябва да се положат допълнителни усилия, включително 

целенасочена техническа подкрепа, предоставяна на съответния им официален 

език, за държавите членки, които са се възползвали в по-малка степен от ЕФСИ,  

за да се повиши осведомеността относно ЕФСИ, относно конкретните продукти и 

услуги, които Фондът може да предложи, и относно ролите на инвестиционните 

платформи и на ННБ; 

55. 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; 

56. изразява загриженост по повод на факта, че пряката подкрепа, предоставяна на 

финансовите посредници, които по този начин поемат отговорност за 

разпределянето на финансирането от ЕС, може да доведе до ситуации, в които 

крайният бенефициент не е информиран, че ползва финансиране по линия на 

ЕФСИ, и призовава да се намерят решения за подобряване на видимостта на 

ЕФСИ; поради това призовава ЕИБ да включи в договорите на ЕФСИ специална 

клауза, която да разяснява на организатора на проекта, че полученото 

финансиране е реализирано чрез ЕФСИ/бюджета на ЕС; 

Разширение  

57. признава, че ЕФСИ сам — и в ограничен мащаб — вероятно няма да бъде в 

състояние да преодолее недостига на инвестиции в Европа, но че той все пак 

представлява централен стълб на инвестиционния план на ЕС и показва 

решимостта на ЕС за справяне с този проблем; призовава да бъдат направени 

допълнителни предложения относно начините за постоянно увеличаване на 

инвестициите в Европа; 
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58. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 

Комисията, Европейската инвестиционна банка и на правителствата и 

парламентите на държавите членки. 

 

 


