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Европейската комисия ще емитира облигации на ЕС по инструмента
SURE в размер до 100 милиарда евро под формата на социални
облигации

Брюксел, 7 октомври 2020 r.

Днес Европейската комисия обявява, че ще емитира предстоящите си облигации на ЕС по
инструмента SURE в размер до 100 милиарда евро като социални облигации. За тази цел
Комисията прие подложената на независима оценка рамка за социални облигации. Целта на тази
рамка е да даде увереност на инвеститорите в тези облигации, че мобилизираните средства ще
служат за постигането на една наистина социална цел.

Това съобщение следва одобрението на Съвета да бъде отпусната финансова подкрепа на 16
държави членки по инструмента SURE, за да бъдат защитени работните места и работещите.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви следното: Не само
инвестираме милиарди евро, за да запазим работни места в Европа и за да намалим социалното
въздействие на пандемията от коронавирус, но го правим също, като емитираме социални
облигации. Това ще даде възможност на инвеститорите да допринесат за нашите усилия. Почти
100 милиарда евро ще помогнат на хората да запазят работата си в нашите държави членки.

Комисар Йоханес Хан, отговарящ за бюджета и администрацията, заяви: Решението облигациите
на ЕС по инструмента SURE да бъдат емитирани като социални облигации ще предизвика поврат
на световния пазар на социални облигации. В същото време това е ясно доказателство за
дългосрочния ангажимент на ЕС за устойчиво финансиране. Въодушевен съм от днешното
съобщение и с нетърпение очаквам предстоящата емисия по инструмента SURE на ЕС в много
близко бъдеще.

Набраните средства ще бъдат прехвърлени на държавите членки бенефициери под формата на
заеми, за да им се помогне да покрият разходите, пряко свързани с финансирането на
национални режими на работа при непълно работно време и подобни мерки в отговор на
пандемията.

Днешната рамка показва на инвеститорската общност как средствата, набрани чрез емитирането
на облигации по инструмента SURE, ще бъдат използвани за ясно определена цел: смекчаване
на социалното въздействие от пандемията от коронавирус и последиците от нея в целия ЕС.
Следователно инвеститорите могат да бъдат уверени, че техните инвестиции в тези облигации ще
бъдат използвани за финансиране на целенасочени мерки на социалната политика.
Същевременно рамката на Комисията за социални облигации ще допринесе за по-нататъшното
развитие на пазара на социални облигации, който е един от стълбовете на европейския пазар на
„устойчиво финансиране“.

За да се гарантира, че средствата ще бъдат използвани за социални цели, в рамката за социални
облигации въз основа на регламента за SURE от държавите членки се изисква да докладват как
са били изразходвани заетите средства. Съгласно рамката от държавите членки се изисква също
така да докладват за социалното въздействие от облигациите на ЕС по инструмента SURE. Въз
основа на информацията в тези доклади Европейската комисия ще може да покаже на
инвеститорите, че облигациите на ЕС по инструмента SURE са били използвани за финансиране
на програми с положително социално въздействие.

Като изготвя и представя рамка за социални облигации, Комисията се стреми да привлече
инвеститорите, които желаят да вложат средствата си така, че да способстват екологични,
социални и корпоративни цели. Рамката на Комисията за социални облигации е създадена в
пълно съответствие с принципите на социалните облигации (ПСО), публикувани от
Международната асоциация на капиталовите пазари (ICMA). Тя бе подложена на независима
оценка от външен оценител — Sustainalytics.

След днешното съобщение Комисията прави още една крачка към емитирането на първите
облигации по инструмента SURE. През втората половина на октомври ще последва първата
сделка.

https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower/eu-borrowing-activities/eu-sure-social-bond-framework_bg


Контекст

Към настоящия момент 16 държави членки ще получат финансова подкрепа по инструмента
SURE, за да бъде подпомогната защитата на работните места и хората да запазят работата си.
Финансовата подкрепа ще се предоставя под формата на заеми, отпускани при благоприятни
условия от ЕС на държавите членки. Днес Комисията представи на Съвета предложение за
решение на Унгария да бъдат предоставени 504 милиона евро финансова подкрепа по
инструмента SURE. С Унгария броят на държавите членки, за които Комисията предложи обща
финансова подкрепа от 87,8 милиарда евро по инструмента SURE, става 17.

Тези заеми ще помогнат на държавите членки да покрият разходите, които са пряко свързани с
финансирането на националните режими на работа при непълно работно време, и други подобни
мерки, които са въвели в отговор на пандемията, по-специално по отношение на самостоятелно
заетите лица. По инструмента SURE биха могли да бъдат финансирани и някои свързани със
здравето мерки, по-специално на работното място, използвани, за да се гарантира безопасното
връщане към нормална икономическа дейност.

Държавите членки все още могат да подават официални искания за подкрепа по линия на SURE,
който разполага с капацитет до 100 милиарда евро, за да подпомага защитата на работните места
и работниците, засегнати от пандемията.
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Лица за контакти с медиите:

Balazs UJVARI (+32 2 295 45 78)
Marta WIECZOREK (+32 2 295 81 97)
Claire JOAWN (+32 2 295 68 59)
Enda MCNAMARA (+32 2 296 49 76)
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