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1. КОНТЕКСТ 

Дата на предаване на предложението на Европейския 
парламент и на Съвета
(документ COM((2010) 174) окончателен — 2010/101 COD): 

21 април 2010 г. 

Дата на позицията на Европейския икономически и социален 
комитет: 

Не е приложимо 

Дата на становището на Европейския парламент на първо 
четене: 

17 февруари 2011 г. 

Дата на предаване на измененото предложение: Не е приложимо 

Дата на приемане на позицията на Съвета: 20 септември 2011 г. 

2. ЦЕЛ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА 

С Решение № 633/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. се 
предоставя гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) при загуби по 
заеми и гаранции по заеми за проекти извън ЕС, за да се засили приносът на ЕИБ към 
изпълнението на целите на политиката на ЕС чрез финансирането на проекти. 

Предложението, внесено от Комисията, цели изменение на Решение № 633/2009/ЕО в 
резултат на средносрочен преглед на прилагането на външния мандат на ЕИБ, както е 
определено в Решение № 633/2009/ЕО. 

3. КОМЕНТАРИ ОТНОСНО ПОЗИЦИЯТА НА СЪВЕТА 

3.1 Общи коментари относно позицията на Съвета на първо четене 

Комисията може напълно да приеме позицията на Съвета, която е резултат от 
конструктивни преговори между трите институции. Тя е в съответствие с основните 
цели и основополагащия подход на първоначалното предложение на Комисията. 

3.2 Споразумение на етапа на позицията на Съвета 
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Позицията на Съвета е резултат от интензивни междуинституционални преговори, 
проведени след приемането от Европейския парламент на неговата позиция на първо 
четене на 17 февруари 2011 г. 

След тристранните преговори, на 27 юни 2011 г. председателят на комисията по 
бюджета на Европейския парламент, г-н Alain Lamassoure, изпрати писмо до 
унгарското председателство, в което потвърждава, че ако Съветът приеме като своя 
позиция на първо четене текста, одобрен от ECOFIN (след проверка от юрист-
лингвисти), той би препоръчал на комисията по бюджета, а след това на пленарна сесия 
и на целия Парламент, позицията на Съвета да бъде приета без изменение от 
Парламента на второ четене. Съветът по общи въпроси постигна политическо 
споразумение на тази основа на 18 юли 2011 г. 

Основните точки, които бяха договорени и приети от трите институции, са следните: 

a) Размер на регионалните тавани:  
– повишаване с 1 млрд. EUR на тавана за региона на южното съседство. Увеличаване с 

4 % на всички други регионални и подрегионални тавани на общия мандат; общото 
увеличение ще бъде от около 1,7 млрд. EUR (в допълнение към новия мандат за 
изменението на климата за 2 млрд. EUR). 

– Посочените по-горе увеличения ще бъдат отбелязани като имащи временен характер 
и с гъвкави условия (увеличения, предназначени за страните, предприели 
политически реформи, оценени от Комисията с участието на ЕСВД). 

– По отношение на гъвкавостта управителните органи на ЕИБ могат да решат да 
преразпределят сума в размер до 10 % от регионалните тавани за общия мандат в 
рамките на и между регионите (по-рано е било само между регионите). 

– б) Аспекти на развитието:  

По искане на ЕП бяха въведени някои изменения, насочени към необходимостта ЕИБ 
по-добре да докладва и оценява въздействието на своите дейности върху развитието, 
социалната сфера, околната среда и правата на човека (например чрез определяне на 
специфични показатели за ефективност и подробен мониторинг на тези аспекти през 
целия жизнен цикъл на проекта). 

Текстът беше доизяснен, за да отрази факта, че подкрепата на ЕИБ за намаляване на 
бедността и постигане на целите на хилядолетието за развитие ще бъде предимно 
индиректна чрез насърчаване на приобщаващия растеж и устойчивото икономическо и 
социално развитие чрез финансиране на операции в съответствие с общите цели, 
посочени в решението.  

в) Допустимост на страните:  

След последните политически събития Беларус няма да бъде обявена за допустима за 
подпомагане (въпреки че ще остане „потенциално“ допустим). 

Комисията ще бъде оправомощена да активира мандата за потенциално допустима 
страна или също да го дезактивира/прекрати посредством делегирани актове (съгласно 
предишното решение за това би била необходима обикновена законодателна 
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процедура). Това ще позволи на Комисията по-бързо активиране/прекратяване на 
мандата в някои страни, ако политическите обстоятелства се променят. 

От техническа гледна точка са изготвени два списъка в приложенията към решението: 
списък на всички потенциално допустими региони и държави и списък на реално 
допустимите региони и държави (вторият списък включва само държави от първия 
списък). Комисията ще бъде оправомощена да изменя втория списък с делегирани 
актове.  

г) Платформа на ЕС за сътрудничество и развитие: 

Постигнато бе съгласие, че Комисията ще създаде и председателства група от експерти, 
която да проучи концепцията за платформа на ЕС за сътрудничество и развитие. 
Групата от експерти ще се състои от Комисията, ЕСВД, държавите-членки и ЕИБ. Ще 
се извършват допитвания с други финансови институции, но те няма да бъдат 
постоянни членове на групата. 

д) Рамка на регионалната политика: 

След съответното преработване съображения (15), (16), (17), (18), (19) и (20) от 
предложението на Комисията бяха преместени в ново приложение IV „Рамка на 
регионалната политика“. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Комисията напълно подкрепя резултатите от междуинституционалните преговори и 
следователно може да приеме позицията на Съвета на първо четене. 


	3.1 Общи коментари относно позицията на Съвета на първо четене
	3.2 Споразумение на етапа на позицията на Съвета
	a) Размер на регионалните тавани:
	в) Допустимост на страните:
	г) Платформа на ЕС за сътрудничество и развитие:
	д) Рамка на регионалната политика:

