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ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ
1.

КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

•

Основания и цели на предложението

Съюзът, представляван от Комисията, е акционер в Европейския инвестиционен фонд
(ЕИФ) от създаването му. Понастоящем той притежава 29,7 % от акциите. По-голямата
част от акциите (58,9 %) са собственост на Европейската инвестиционна банка.
Останалите (11,4 %) са собственост на други финансови институции.
Като се има предвид очакваното въздействие на кризата, предизвикана от COVID-19, и
с цел да се допринесе за отговора на Съюза и ЕИФ на кризата чрез изпълнението на
очакваната програма InvestEU, включена в многогодишната финансова рамка за
периода 2021—2027 г., Съветът на директорите на ЕИФ [реши] да предложи капиталът
да бъде увеличен по време на общото събрание, на което Комисията, представляваща
Съюза в качеството си на акционер в ЕИФ, трябва да бъде в позицията да гласува по
увеличението.
ЕИФ изчисли непосредствена нужда от увеличение на уставния му капитал в размер на
2 870 000 000 EUR, което съответства на вливането на 1 250 000 000 EUR. За да се
реагира ефективно на кризата, предизвикана от COVID-19, увеличението на капитала
следва да бъде извършено възможно най-скоро.
Настоящото предложение има за цел да позволи на Комисията, представляваща Съюза
на общото събрание, да гласува в подкрепа на увеличението на капитала на ЕИФ.
В член 32 от предложението на Комисията за Регламент на Европейския парламент и на
Съвета за създаване на програмата InvestEU [2020/0108 (COD), Регламент за InvestEU]
се предвижда Съюзът да участва в увеличението на капитала и първоначално тази
разпоредба беше предвидена да послужи имплицитно като правно основание за това
Комисията да гласува в подкрепа на увеличението на капитала на общото събрание на
ЕИФ. Като се има предвид обаче, че е налице известна несигурност по отношение на
момента, в който Регламентът за InvestEU ще влезе в сила, преди това трябва да бъде
прието отделно решение, с което Комисията да бъде упълномощена да гласува в
подкрепа на увеличението на капитала по време на общото събрание, за да е възможно
периодът за записване на увеличението на капитала да започне своевременно.
По този начин акционерите на ЕИФ, различни от Съюза, ще могат да предоставят
необходимата капиталова подкрепа непосредствено след началото на периода за
записване, дори ако той продължава по-дълго, за да се даде възможност на всички
акционери да вземат решение да участват в съответствие със своите правила и
процедури. След това Съюзът може да участва в увеличението на капитала и да запише
акции след влизането в сила (на Регламента за InvestEU) и в съответствие с правното
основание за своето участие, както и ако този регламент бъде приет от
съзаконодателите. В съответствие с член 5, параграф 3 от устава на ЕИФ всеки член
има право да запише част от увеличението, съответстваща на съотношението,
съществувало между акциите, записани от този член, и общия брой на записаните
акции на ЕИФ преди увеличението на капитала.
•

Съгласуваност с действащите разпоредби в тази област на политиката

Допълнителният капитал ще даде възможност на ЕИФ да изпълни очакваната програма
InvestEU в качеството му на ключов партньор по изпълнението, предвиден в
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Регламента за InvestEU, и по този начин ще допринесе за подобряване на
конкурентоспособността и социално-икономическата конвергенция и сближаване в
Съюза, като същевременно подкрепя възстановяването от предизвиканата от COVID
икономическа криза, по-специално във връзка с подпомагането на иновативните МСП.
Подкрепата ще включва принос в областта на иновациите и цифровизацията, за
ефективното използване на ресурсите в съответствие с целите на кръговата икономика,
за устойчивостта и приобщаващия характер на икономическия растеж в Съюза и за
устойчивостта и интеграцията на неговите капиталови пазари, включително чрез
решения, които отстраняват разпокъсаността на капиталовите пазари в Съюза и
разнообразяват източниците на финансиране за предприятията от Съюза. Освен това
увеличението на капитала ще даде възможност за по-нататъшно развитие на ролята на
ЕИФ в управлението на националните и регионалните програми, като по този начин ще
допринесе за постигане на целите на политиката на ЕС за подобряване на достъпа на
МСП до финансиране, насърчаване на регионалното развитие и подпомагане на целите
на съюза на капиталовите пазари.
2.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ, СУБСИДИАРНОСТ И ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ

•

Правно основание

В своя член 3 Решение № 94/375/ЕО на Съвета съдържа специална разпоредба относно
увеличенията на капитала, според която позицията на Съюза относно евентуалното
увеличаване на капитала на ЕИФ и относно участието му в това увеличение се
определя с единодушие от Съвета, който действа по предложение на Комисията и след
консултация с Европейския парламент. Тази разпоредба обаче не може да се използва
като правно основание за ново решение относно гласуването за увеличаване на
капитала на ЕИФ и за участието на Съюза в увеличаване на капитала на ЕИФ с оглед на
развитието на съдебната практика на Съда на Европейския съюз по отношение на т.нар.
„вторични правни основания“1. Вместо това следва да бъде предложено първично
право.
С оглед на целите и дейностите на ЕИФ, определени в неговия устав, и решенията,
взети от неговите управителни органи в съответствие с устава, и с оглед на основната
цел, преследвана с увеличението на капитала, а именно да се подкрепят МСП,
иновациите и работните места успоредно с посрещането на други належащи нужди,
като изменението на климата, облекчаването на последиците от COVID-19 и
цифровизацията на икономиката на ЕС, по-специално чрез изпълнението на очакваната
програма InvestEU, като по този начин се насърчават действия в подкрепа на
промишлеността на Съюза, член 173, параграф 3 от ДФЕС се счита за подходящо
правно основание за предложеното от Комисията увеличаване на капитала.
Решение № 562/2014/EС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г.
относно участието на Европейския съюз в увеличаването на капитала на Европейския
инвестиционен фонд (ОВ L 156, 24.5.2014 г., стр. 1) също се основаваше на член 173,
параграф 3 от ДФЕС.
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Решение на Съда от 6 май 2008 г. по дело C-133/06, Европейски парламент/Съвет на
Европейския съюз, ECLI:EU:C:2008:257.
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•

Субсидиарност (при неизключителна компетентност)

Съюзът, представляван от Комисията, в качеството си на акционер в ЕИФ разполага с
изключителни правомощия да гласува решения за увеличаване на капитала на ЕИФ.
•

Пропорционалност

Допълнителният уставен капитал, доколкото е записан от акционерите на ЕИФ, ще
осигури на ЕИФ капитала, от който той се нуждае, за да допринесе за постигането на
целите на ЕС.
3.

ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА

Предложението няма отражение върху бюджета, тъй като гласуването на общото
събрание относно увеличаването на капитала на ЕИФ не задължава Съюза да запише
акции. Отражението върху бюджета ще произтича единствено от Регламента за
InvestEU, който осигурява правното основание за участието на Съюза в увеличението
на капитала.
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ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,
като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и поспециално член 173, параграф 3 от него,
като взеха предвид предложението на Европейската комисия,
след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,
като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет2,—
в съответствие с обикновената законодателна процедура,
като имат предвид, че:
(1)

Съгласно член 5, параграф 2 от устава на Европейския инвестиционен фонд
(Фонда) уставният капитал на Фонда може да бъде увеличен с решение на
общото събрание, прието с мнозинство от 85 % от подадените гласове.

(2)

Като се има предвид очакваното въздействие на кризата, предизвикана от
COVID-19, и с цел да се допринесе за реакцията на Съюза и на Фонда на кризата
чрез изпълнението на очакваната програма InvestEU 3, включена в
многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г. и чрез по-нататъшно
развитие на ролята на ЕИФ в управлението на националните и регионалните
програми, Фондът изчисли непосредствена необходимост от увеличение на
уставния му капитал в размер на 2 870 000 000 EUR.

(3)

Съветът на директорите на Фонда [реши] да поиска от общото събрание да бъде
одобрено увеличение на уставния капитал на Фонда с 2 870 000 000 EUR чрез
емитирането на 2 870 нови акции, както и условията за плащане и другите
условия за това увеличаване на капитала. Ако увеличението на капитала бъде
одобрено, номиналната стойност на всяка нова акция ще бъде 1 000 000 EUR и
за всяка записана акция ще се плаща 20 % от номиналната ѝ стойност. Общото
събрание може да поиска останалите 80 % да бъдат платени по условията,
предвидени в член 7, параграф 3 от устава на Фонда. Всички акции, независимо
дали са съществуващи или новоемитирани, ще имат еднаква стойност и ще дават
равни права във всяко отношение.

(4)

Съветът на директорите предложи новоодобрените акции да бъдат записвани
през единен период на записване, започващ веднага след одобряването на
увеличението на капитала от общото събрание и приключващ на 30 септември
2021 г. Съюзът ще може да участва в записването по условията, определени в

2

ОВ C , , стр. .
Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програмата
InvestEU 2020/0108 (COD).
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решението на общото събрание, след като влезе в сила правното основание, с
което се одобрява участието на Съюза в увеличението на капитала.
(5)

За да се даде възможност на представителя на Съюза в общото събрание да
гласува по увеличението на капитала възможно най-скоро, настоящото решение
следва да бъде прието спешно. Поради това се счита за целесъобразно да се
предвиди изключение от осемседмичния и десетдневния срок по член 4 от
Протокол № 1 относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз,
приложен към Договора за Европейския съюз, Договора за функционирането на
Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност за атомна
енергия.

(6)

По същата причина настоящото решение следва да влезе в сила в деня след
публикуването му,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:
Член 1
Комисията, представляваща Съюза, се упълномощава да гласува на общото събрание на
Европейския инвестиционен фонд в подкрепа на предложеното увеличение на капитала
с 2 870 000 000 EUR.
Член 2
Настоящото решение влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален
вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на […] година.

За Европейския парламент
Председател
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За Съвета
Председател
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