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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl 2019 m. metinio pranešimo dėl Europos investicijų banko finansinės veiklos
(2019/2126(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 15, 126, 175, 177, 
208, 209, 271, 308 ir 309 straipsnius ir į SESV Protokolą Nr. 5 dėl Europos investicijų 
banko (EIB) statuto,

– atsižvelgdamas į EIB grupės veiklos planą, paskelbtą EIB interneto svetainėje,

– atsižvelgdamas į 2018 m. EIB veiklos ataskaitą „Galimybės suteiktos“,

– atsižvelgdamas į 2018 m. EIB finansinę ataskaitą ir 2018 m. EIB statistinę ataskaitą,

– atsižvelgdamas į 2019 m. paskelbtą EIB ataskaitą „EIB Europos Sąjungoje vykdoma 
veikla. 2018 m. metinė ataskaita“,

– atsižvelgdamas į 2019 m. EIB ataskaitą „EIB ne Europos Sąjungoje: visuotinis 
finansavimo poveikis. 2018 m. ataskaita“, skirtą EIB operacijoms ne Europos 
Sąjungoje,

– atsižvelgdamas į 2019 m. EIB ataskaitą „Europos investavimo konsultacijų centras“,

– atsižvelgdamas į 2019 m. lapkričio mėn. EIB patvirtintą naują klimato strategiją ir naują 
skolinimo energetikos sektoriuje politiką,

– atsižvelgdamas į 2017 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) 2017/2396, kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 1316/2013 ir (ES) 
2015/1017 nuostatos dėl Europos strateginių investicijų fondo veiklos laikotarpio 
pratęsimo ir to fondo bei Europos investavimo konsultacijų centro techninių 
patobulinimų1,

– atsižvelgdamas į EIB ekonominio atsparumo iniciatyvą,

– atsižvelgdamas į 2016 m. spalio 7 d. EIB pritarimą ES sprendimui ratifikuoti Paryžiaus 
susitarimą,

– atsižvelgdamas į Darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 m. ir į Jungtinių tautų 
Darnaus vystymosi tikslus,

– atsižvelgdamas į kandidatės į Europos Komisijos pirmininkus Ursula von der Leyen 
įžanginę kalbą, pasakytą 2019 m. liepos 16 d. Parlamento plenarinėje sesijoje Strasbūre,

– atsižvelgdamas į Europos Komisijos pirmininkės Ursulos von der Leyen kalbą, pasakytą 
2019 m. gruodžio 11 d. Parlamento plenarinėje sesijoje Briuselyje, 

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnį,

1 OL L 345, 2017 12 27 p. 34.



PE643.074v01-00 4/8 PR\1192068LT.docx

LT

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto nuomonę,

– atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A9-0000/2019),

A. kadangi pagal SESV 309 straipsnį ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką 
EIB turi prisidėti prie Sąjungos tikslų įgyvendinimo, o EIB statuto 18 straipsnyje 
apibrėžta, kad jis turi racionaliai naudoti savo lėšas atsižvelgdamas į Sąjungos interesus; 
kadangi tai apima Paryžiaus klimato susitarimą ir SESV 11 ir 191 straipsniuose 
nustatytus Sąjungos įsipareigojimus aplinkos ir visuomenės sveikatos apsaugos srityje;

B. kadangi pagrindinės kredito reitingų agentūros EIB obligacijoms skiria AAA reitingą, 
nes, be kita ko, EIB savininkės yra valstybės narės ir jis vykdo apdairų rizikos valdymą;

C. kadangi EIB grupė turėtų išlaikyti aukštą kreditingumą ir tvirtą ir kokybišką turto 
portfelį;

D. kadangi EIB yra didžiausias pasaulyje daugiašalis skolininkas ir skolintojas, jis yra 
įprastas Sąjungos partneris įgyvendinant finansines priemones;

E. kadangi, Komisijos vertinimu, metinės investicijos, reikalingos ES 2030 m. tikslams 
pasiekti, sudaro 1 115 mlrd. EUR2;

Bendri patarimai

1. pažymi, kad 2018 m. EIB investavo 64 mlrd. EUR į 854 projektus;

2. dar kartą pabrėžia, kad būtina sumažinti EIB finansavimo pasiskirstymo geografiniu 
požiūriu netolygumą, nes 2018 m. 57 proc. finansavimo buvo skirta šešioms 
valstybėms narėms; prašo užtikrinti teisingą ir skaidrų geografinį projektų ir 
investicijų paskirstymą ypatingą dėmesį skiriant mažiau išsivysčiusiems regionams;

3. ragina EIB gerokai stiprinti vietos ir regioninėms valdžios institucijoms prieš tvirtinant 
projektus teikiamos techninės pagalbos ir finansinių konsultacijų mechanizmą, kad 
būtų pagerintas prieinamumas ir įtrauktos visos valstybės narės;

4. mano, kad dešimt EIB aplinkosaugos ir socialinių reikalų vadove nustatytų standartų 
yra labai svarbūs ir yra būtina dalyvavimo EIB skolinimo operacijose sąlyga;

Sukurti Klimato banką

5. palankiai vertina 2019 m. lapkričio 14 d. EIB valdančiosios tarybos priimtus 
sprendimus suderinti EIB politiką atsižvelgiant į perspektyvą siekti, kad visuotinis 
atšilimas neviršytų 1,5°C, palyginti su ikipramoninio laikotarpio lygiu;

6. prašo Europos investicijų fondą (EIF) visapusiškai susieti su visomis EIB 
priemonėmis, susijusiomis su klimatu; ragina EIF didesnį prioritetą teikti inovacijų 
poreikiams pereinant prie neutralaus poveikio klimatui Europos;

7. palankiai vertina tai, kad 2018 m. EIB suteikė 29 proc. savo paskolų kovai su klimato 
kaita;

8. prašo 2020 m., po atvirų ir skaidrių viešų konsultacijų, parengti išsamų veiksmų planą, 

2 Europos Komisija, SWD(2016) 405 final/2, 2016 12 06, 22 lentelė (scenarijus EUCO30 – šaltinis: modelis 
Primes);
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kad iki 2025 m. būtų pasiektas bendras 50 proc. skolinimo klimato kaitos srityje 
tikslas, taip pat, kad būtų užtikrintas likusių paskolų poveikio klimatui neutralumas;

9. ragina griežtinti veiksmų klimato kaitos srityje tinkamumo kriterijus siekiant išvengti 
rizikos, kad investicijomis nepavyks reikšmingai sumažinti šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio, visų pirma turint omenyje bioenergiją, mažaangles dujas, CO2 
surinkimą ir saugojimą ar anglies dioksido kompensacinė sistemas; mano, kad visos 
EIB operacijos turėtų būti grindžiamos bendra kovos su piktnaudžiavimu nuostata ir ji 
turi būti įtraukta į EIB deklaraciją dėl aplinkosaugos ir socialinių standartų, kuri 2020 
m. turi būti peržiūrėta ir suderinta su tikslu apriboti visuotinį atšilimą, kad jis neviršytų 
1,5°C;

10. nerimauja, kad 2017 m. iš 20 didžiausių energetikos paskolų projektų tik į šešių 
projektų aplinkos ir socialinių duomenų lapus buvo įtrauktas anglies dioksido 
išmetimo rodiklis;

11. teigiamai vertina naują EIB anglies dioksido išmetimo rodiklio apskaičiavimo 
metodiką ir prašo ją taikyti sistemingai pagrindinį dėmesį skiriant su ribine paklausa 
susijusiems ir netiesioginiams išmetamiesiems teršalams (vadinamiems 3-iojo tipo 
teršalams); prašo visapusiškai įvertinti projektus, o ne atlikti tik paprastą ekonominę 
su jais susijusių išmetamųjų teršalų gyvavimo ciklo analizę;

12. mano, kad EIB turėtų reikalauti savo klientų tarpininkų skelbti informaciją apie 
suvartojamą iškastinį kurą ir taikyti apribojimus didelį jų kiekį suvartojantiems 
tarpininkams; tikisi, kad iki 2020 m. pabaigos visi tarpininkai turės priklausomybės 
nuo iškastinio kuro mažinimo planą, kuris yra būtinas norint toliau gauti finansavimą;

13. laikosi nuomonės, kad sekant komercinės bankininkystės sektoriaus geriausios 
praktikos pavyzdžiu3, EIB finansavimas turėtų būti skiriamas atsižvelgiant į tai, ar 
laikomasi plataus užmojo mokslinių tikslų ir įsipareigojimų, siekiant laipsniškai 
atsisakyti teikti paramą klientams, kurie dėl savo veiklos išmeta didelį šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį;

14. teigiamai vertina naują EIB skolinimo energetikos srityje politiką ir jo rodomą 
pavyzdį kitiems bankams; apgailestauja, kad iki 2021 m. pabaigos bus taikomos 
išimtys tvirtinant dujų projektus ir kad toliau bus teikiama parama numatytiems dujų 
tinklų, skirtų transportuoti mažo anglies dioksido kiekio dujas, projektams; prašo 
atlikti šios politikos laikotarpio vidurio peržiūrą 2022 m. pradžioje siekiant panaikinti 
spragas, susijusias su dujų infrastruktūra, ir užtikrinti, kad ši politika atitiktų ES 
tvaraus finansavimo taksonomiją ir Europos žaliąjį kursą bei derėtų su atitinkamų 
naujais ES išorės veiksmais;

15. primygtinai reikalauja EIB skubiai ir visapusiškai taikyti energijos vartojimo 
efektyvumo principą teikiant visas paskolas energetikos srityje ir atsižvelgti į energijos 
vartojimo efektyvumo poveikį būsimai paklausai ir jo indėlį į energetinį saugumą;

16. prašo EIB vienu iš pagrindinių prioritetų laikyti savo transporto politikos peržiūrą; 
reikalauja naujos transporto finansavimo politikos siekiant iki 2050 m. sumažinti ES 

3 Crédit Agricole įsipareigojo neberemti įmonių, kurios plėtoja arba planuoja plėtoti veiklą anglies sektoriuje. 
Crédit Agricole visiško netoleravimo politika taikoma visoms įmonėms, kurios plėtoja arba planuoja plėtoti 
veiklą anglies sektoriuje pradedant anglių gavyba ir baigiant elektros energijos gamyba naudojant anglį, įskaitant 
prekybą anglimi ir jos transportavimą.



PE643.074v01-00 6/8 PR\1192068LT.docx

LT

transporto sektoriaus priklausomybę nuo iškastinio kuro;

17. ragina įgyvendinti griežtą politiką daug anglies dioksido išmetančiuose pramonės 
sektoriuose, kuriems EIB teikia paramą, pavyzdžiui, cemento, naftos chemijos 
produktų ir plieno sektoriams, siekiant palaipsniui panaikinti visas „rudąsias“ paskolas 
ir suvienodinti visas sektorių paskolas daugiausia dėmesio skiriant žiedinės 
ekonomikos skatinimui;

18. primena EIB, kad biologinės įvairovės apsauga yra svarbiausias prisitaikymo prie 
klimato kaitos elementas ir kad ekosistemų atkūrimas yra vienintelė patikrinta 
išmetamųjų teršalų mažinimo technologija; prašo EIB įsipareigoti nutraukti projektų, 
kuriais prisidedama prie biologinės įvairovės ir ekosistemų nykimo ir blogėjimo, 
finansavimą ir gerokai padidinti finansavimą Sąjungos tikslams šioje srityje pasiekti, 
visų pirma visiško miškų naikinimo sustabdymo ir jūrų bei pakrančių apsaugos 
tikslams;

19. palankiai vertina 2018 m. priimtas hidroenergetikos gaires4 ir ragina skaidrumo 
reikalavimus taikyti visiems infrastruktūros projektams;

Mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ) ir vidutinės kapitalizacijos įmonės

20. teigiamai vertina EIB MVĮ teikiamą didelę finansinę paramą, kuriai iš viso skirta 
23,27 mlrd. EUR ir kuria galėjo pasinaudoti 374 000 įmonių ir 5 mln. darbuotojų;

21. atsižvelgdamas į strateginį MVĮ vaidmenį, mano, kad EIB turėtų stiprinti savo 
administracinius ir konsultavimo pajėgumus, kad būtų galima MVĮ teikti informaciją 
ir techninę paramą siekiant sudaryti joms palankesnes sąlygas gauti finansavimą;

22. pabrėžia, kad siekdamas šių užmojų EIB galėtų prisiimti didesnę riziką, kartu 
padidinti nuosavą kapitalą ir įgyti patirties novatoriškų finansavimo priemonių srityje; 
prašo užtikrinti pakankamus išteklius EIB, įskaitant pakankamą vidaus kapitalą, kad 
jis galėtų naudoti novatoriškas finansavimo priemones projektams, turintiems didelį 
tvarios, socialinės ir inovacinės naudos potencialą;

Išorės skolinimo įgaliojimas

23. ragina EIB, didžiausią daugiašalį skolintoją pasaulyje, ir toliau atlikti vadovaujamąjį 
vaidmenį įgyvendinant būsimus ES finansavimo mechanizmus, skirtus trečiosioms 
šalims; nepritaria naujausioms iniciatyvoms skatinti EIB aktyviau dalyvauti gynybos 
ir saugumo srityse, taip pat migracijos valdymo ir sienų kontrolės srityse;

24. atkreipia dėmesį, kad apie 40 proc. išorės skolinimo įgaliojimo operacijų vykdoma per 
finansų tarpininkus;

25. atkreipia dėmesį į 2017 m. liepos mėn. EIB vertinimo ataskaitą dėl per tarpininkus 
teikiamų paskolų AKR valstybėse (Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno regionas)5; 
nerimauja dėl akivaizdžios finansų tarpininkų valdomų lėšų kontrolės trūkumo ir dėl 
sunkumų stebėti paskolų naudą; visų pirma pabrėžia, kad 2015–2018 m. 30 proc. per 

4EIB, „Hidroenergetikos plėtros aplinkos, klimato ir socialinės gairės“, 2019 m. spalio mėn.
5 EIB, „EIB skolinimo per tarpininkus veiklos pagal AKR investicinę priemonę vertinimas“, 
2017 m. liepos mėn.
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tarpininkus teikiamų paskolų nebuvo skirtos konkretiems tikslams6;

26. primygtinai prašo EIB priimti bendrą ir nuoseklią žmogaus teisių strategiją, visų pirma 
atsižvelgiant į atsakomųjų veiksmų prieš šių teisių gynėjus riziką; rekomenduoja į šią 
strategiją įtraukti sistemingą rizikos žmogaus teisėms vertinimą, įskaitant ex ante 
vertinimą, ir nuolatinę stebėseną vietoje; prašo EIB į savo sutartis įtraukti nuostatas 
dėl išmokų sustabdymo tuo atveju, jei šiurkščiai pažeidžiamos žmogaus teisės arba 
aplinkos apsaugos ir socialiniai standartai;

27. rekomenduoja EIB įdarbinti žmogaus teisių specialistus, kad jis geriau suprastų padėtį 
vietose ir galėtų kontroliuoti bet kokį piktnaudžiavimą;

Valdymas ir skaidrumas 

28. primena, kad tie patys atskaitomybės ir skaidrumo principai turėtų būti taikomi visoms 
ES institucijoms7;

29. teigiamai vertina tai, kad, atsižvelgiant į pasiūlymus naujausiose Parlamento 
ataskaitose, valdybos posėdžių santraukos skelbiamos viešai; pabrėžia, kad būtina 
reguliariai viešai skelbti visų EIB valdymo organų posėdžių turinį;

30. prašo EIB viešai skelbti visą informaciją, susijusią su tiesioginėmis paskolomis, kurias 
tvirtina valdyba, taip pat kiekvieno projekto atveju paskelbti Europos Komisijos ir 
valstybės narės, kurioje įgyvendinamas projektas, nuomones;

31. ragina EIB 2020 m. peržiūrėti savo skaidrumo politiką siekiant užtikrinti, kad būtų 
laiku skelbiama daugiau informacijos apie jo finansavimo veiklą, kad būtų galima 
patikrinti, ar jis laikosi savo klimato ir aplinkosaugos įsipareigojimų;

32. prašo EIB užtikrinti savo finansų tarpininkų aukščiausią sąžiningumo lygį ir kad per 
juos teikiamoms paskoloms būtų taikomi tie patys skaidrumo reikalavimai, kaip ir kitų 
rūšių paskoloms; prašo EIB nutraukti bendradarbiavimą su finansų tarpininkais, 
turinčiais neigiamą reputaciją skaidrumo, sukčiavimo, korupcijos, organizuoto 
nusikalstamumo ir pinigų plovimo srityse;

33. ragina persvarstyti EIB rūpestingumo pareigos reguliavimo sistemą, kuri visų pirma 
turėtų sustiprinti sutarčių su savo klientais sąlygas;

34. tikisi, kad EIB suderins savo vidaus politiką atsižvelgdamas į naujai priimtus teisės 
aktus, kuriais greta kovos su mokesčių slėpimu siekiama kovoti su mokesčių vengimu; 
ragina EIB bendradarbiauti su Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) ir 
nacionalinėmis valdžios institucijomis siekiant užkirsti kelią sukčiavimui ir pinigų 
plovimui, taip pat užtikrinti, kad Europos prokuratūra aktyviai dalyvautų EIB veikloje;

35. teigiamai vertina priimtą EIB grupės peržiūrėtą politiką dėl menkai reguliuojamų, 
neskaidrių ir nebendradarbiaujančių jurisdikciją turinčių subjektų8; pabrėžia, kad 
svarbu užtikrinti kokybišką informaciją apie galutinius naudos gavėjus, ir ragina EIB 

6 Ataskaita Cachez ces fossiles que l’on ne saurait voir: 3 institutions financières publiques à l’épreuve de 
l’Accord de Paris, Les Amis de la Terre France, Oxfam France et Réseau Action Climat-France, 2019 m. liepos 
mėn.
7 Šią nuostatą 2018 m. priminė Europos Audito Rūmai.
8 EIB, „EIB grupės politika dėl menkai reguliuojamų, neskaidrių ir nebendradarbiaujančių jurisdikciją turinčių 
subjektų ir gero mokesčių valdymo“, 2019 m. kovo mėn.
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savo interneto svetainėje paskelbti informaciją apie tikrąją savo klientų nuosavybę;

36. atkreipia dėmesį į EIB skundų nagrinėjimo tvarkos ir procedūrų peržiūrą; ragina EIB 
užtikrinti šio mechanizmo nepriklausomumą ir veiksmingumą;

37. prašo suteikti Europos Audito Rūmams visus įgaliojimus atlikti visų EIB operacijų 
auditą ir pavesti parengti metinę ataskaitą apie išorės skolinimo veiklos rezultatus;

38. ragina sudaryti tarpinstitucinį EIB ir Parlamento susitarimą siekiant pagerinti prieigą 
prie EIB dokumentų ir duomenų;

39. ragina skubiai sustiprinti Parlamento kompetencijas, susijusias su EIB strateginiu 
orientavimu ir politika, siekiant užtikrinti demokratinę investicijų kontrolę;

40. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.


