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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par 2019. gada ziņojumu par Eiropas Investīciju bankas finansiālajām darbībām
(2019/2126(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 15., 126., 175., 177., 208., 
209., 271., 308. un 309. pantu un tā protokolu (Nr.5) par Eiropas Investīciju bankas 
(EIB) statūtiem,

– ņemot vērā EIB grupas uzņēmējdarbības plānu 2019. gadam, kas ir publicēts EIB 
tīmekļa vietnē,

– ņemot vērā EIB 2018. gada darbības pārskatu „Potenciāla atraisīšana”,

– ņemot vērā EIB finanšu pārskatu un statistikas pārskatu par 2018. gadu,

– ņemot vērā EIB ziņojumu „EIB operations inside the European Union – Annual report 
2018 ” (EIB uzņēmējdarbība Eiropas Savienībā — 2018. gada pārskats), kas ir publicēts 
2019. gadā,

– ņemot vērā EIB ziņojumu „The EIB outside the European Union – Financing with 
global impact – Annual report 2018” (EIB ārpus Eiropas Savienības — finansējums ar 
vispārēju ietekmi — 2018. gada ziņojums), kas ir veltīts EIB uzņēmējdarbībai ārpus 
Eiropas Savienības un ir publicēts 2019. gadā,

– ņemot vērā EIB 2019. gadā publicēto ziņojumu “European Investment Advisory Hub” 
(Eiropas Investīciju konsultāciju centrs), kas tika izdots 2019. gadā,

– ņemot vērā jauno klimata stratēģiju un jauno aizdevumu politiku enerģētikas nozarē, ko 
EIB pieņēma 2019. gada novembrī,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/2396 (2017. gada 
13. decembris), ar ko Regulas (ES) Nr. 1316/2013 un (ES) 2015/1017 groza attiecībā uz 
Eiropas Stratēģisko investīciju fonda termiņa pagarināšanu, kā arī minētā fonda un 
Eiropas Investīciju konsultāciju centra tehnisku uzlabojumu ieviešanu1,

– ņemot vērā EIB ekonomikas noturības iniciatīvu,

– ņemot vērā to, ka EIB 2016. gada 7. oktobrī apstiprināja Parīzes nolīguma ratifikāciju 
no Eiropas Savienības puses,

– ņemot vērā Ilgtspējīgas attīstības programmu 2030. gadam un ANO ilgtspējīgas 
attīstības mērķus,

– ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšsēdētāja amata kandidātes Urzulas fon der Leienas 
atklāšanas runu Parlamenta plenārsēdē Strasbūrā 2019. gada 16. jūlijā,

– ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšsēdētājas Urzulas fon der Leienas atklāšanas runu 

1 OV L 345, 27.12.2017., 34. lpp.
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Parlamenta plenārsēdē Briselē 2019. gada 11. decembrī, 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību 3. pantu,

– ņemot vērā Reglamenta 54. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un monetārās komitejas atzinumu,

– ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A9-0000/2019),

A. tā kā saskaņā ar LES 309. pantu un Eiropas Savienības Tiesas judikatūru EIB ir 
jāveicina Savienības mērķu sasniegšana un saskaņā ar EIB statūtu 18. pantu tai savi 
līdzekļi ir jāizmanto saprātīgi Savienības interesēs; tā kā tas attiecas arī uz Parīzes 
nolīgumu par klimatu un Savienības vides aizsardzības pienākumiem, kas ir formulēti 
LESD 11. un 191. pantā;

B. tā kā EIB saistības galvenās kredītreitingu aģentūras novērtē ar AAA, ņemot vērā cita 
starpā tās piederību dalībvalstīm un tās īstenoto piesardzīgo risku pārvaldību;

C. tā kā EIB grupai būtu jāsaglabā augsts kredītspējas līmenis, kā arī jānodrošina stabils un 
kvalitatīvs aktīvu portfelis;

D. tā kā EIB ir uzskatāma par dabisku Savienības partneri finanšu instrumentu īstenošanā, 
jo tā ir lielākā daudzpusējā aizņēmēja un līdzekļu donors;

E. tā kā Komisija lēš, ka Savienības mērķu sasniegšanas nolūkā līdz 2030. gadam katru 
gadu būs nepieciešami ieguldījumi 1 115 miljardu eiro apmērā2,

Vispārēji ieteikumi

1. norāda, ka 2018. gadā EIB ieguldīja EUR 64 miljardus 854 projektos;

2. vēlreiz uzsver nepieciešamību samazināt EIB finansējuma ģeogrāfiskā sadalījuma 
nevienmērību, jo 2018. gadā 57 % līdzekļu tika piešķirti sešām dalībvalstīm; prasa 
nodrošināt projektu un ieguldījumu taisnīgu un pārredzamu ģeogrāfisko sadalījumu, 
īpašu uzmanību pievēršot mazāk attīstītiem reģioniem;

3. prasa, lai EIB posmā pirms projektu apstiprināšanas ievērojami pastiprinātu 
mehānismu, ar kuru starpniecību sniedz tehnisko palīdzību un finanšu konsultācijas 
vietējām un reģionālajām pārvaldes iestādēm, lai atvieglotu pieejamību un iesaistītu 
visas dalībvalstis;

4. uzskata, ka desmit standartiem, kas ir noteikti EIB sociālajā un vides rokasgrāmatā, ir 
jākalpo par dalības tās aizdevumu operācijās obligātu priekšnoteikumu;

Klimata bankas gaidās

5. atzinīgi vērtē EIB valdes 2019. gada 14. novembrī pieņemtos lēmumus EIB politiku 
pieskaņot centieniem sasilšanu noturēt 1,5°C līmenī salīdzinājumā ar pirmsindustriālo 
laikmetu;

6. prasa, lai Eiropas Investīciju fonds (EIF) tiktu pilnībā integrēts visos EIB klimata 
pasākumos; aicina EIF lielāku prioritāti noteikt inovācijas vajadzībām, ar kurām 

2 Eiropas Komisija, SWD (2016) 405 final/2, 6.12.2016., 22. tabula (EUCO30 scenārijs, 
avots: Primes model).
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nodrošina pāreju uz klimatneitrālu Eiropu;

7. atzinīgi vērtē to, ka 2018. gadā EIB 29 % no saviem aizdevumiem piešķīra projektiem 
klimata jomā;

8. prasa pēc atklātas un pārredzamas sabiedriskās apspriešanas 2020. gadā visos sīkumos 
izstrādāt ceļvedi, lai līdz 2025. gadam sasniegtu vispārējo mērķi izsniegt aizdevumus 
klimata pārmaiņu jomā 50 % apmērā, kā arī prasa atlikušo aizdevumu 
klimatneitralitātes garantijas;

9. aicina stiprināt atbilstības kritērijus rīcībai klimata jomā, lai novērstu risku, ka 
ieguldījumu rezultātā siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju apjoms būtiski samazināts 
netiek, jo īpaši attiecībā uz bioenerģiju, mazoglekļa gāzēm, oglekļa piesaisti un 
uzglabāšanu vai kompensācijām programmām; uzskata, ka visu EIB darbību pamatā 
vajadzētu būt vispārējai kaitējuma nenodarīšanas normai un ka tā būtu jāiekļauj 
minētās bankas deklarācijā par vides un sociālajiem standartiem, kas 2020. gadā ir 
jāpārskata un jāpakārto mērķim par maksimālo sasilšanu 1,5 °C apmērā;

10. pauž satraukumu par to, ka no 20 lielākajiem enerģētikas aizdevumu projektiem 
2017. gadā tikai sešu projektu vides un sociālajās specifikācijās ir iekļauta oglekļa 
dioksīda pēda;

11. pauž gandarījumu par jauno EIB oglekļa pēdas noteikšanas metodiku un prasa to 
sistemātiski īstenot, īpašu uzmanību pievēršot marginālā pieprasījuma emisijām un 
netiešajām emisijām (tā dēvētais „3. tips”); prasa, lai projekti tiktu izvērtēti 
visaptveroši, nevis pamatojoties uz vienkāršu to radīto emisiju ekonomiskā aprites 
cikla analīzi;

12. uzskata, ka EIB būtu jāpieprasa, lai tās klienti starpnieki atklātu informāciju par to 
izmantotā fosilā kurināmā īpatsvaru, un tai būtu jāpiemēro ierobežojumi attiecībā uz 
starpniekiem, kuru atkarība no tā ir liela; sagaida, ka līdz 2020. gada beigām visiem 
starpniekiem būs dekarbonizācijas plāns, kas ir būtisks, lai varētu turpināt to 
finansēšanu;

13. uzskata, ka saskaņā ar komercbanku nozarē piekopto paraugpraksi EIB finansējumam 
vajadzētu būt atkarīgam no augstiem zinātniskiem mērķiem un saistībām, lai 
pakāpeniski pārtrauktu sniegt atbalstu klientiem, kuru darbība rada ievērojamas SEG 
emisijas3;

14. atzinīgi vērtē EIB jauno enerģētikas aizdevumu politiku un faktu, ka tā kalpo par 
paraugu citām bankām; pauž nožēlu par to, ka gāzes projektu apstiprināšanai līdz 
2021. gada beigām tiek piemēroti izņēmumi un ka tiek saglabāts atbalsts gāzes 
tīkliem, kas ir paredzēti zemas oglekļa emisijas gāzu transportēšanai; prasa šo politiku 
vidējā termiņā pārskatīt 2022. gada sākumā, lai novērstu nepilnības gāzes 
infrastruktūrā saskaņā ar Eiropas ilgtspējīga finansējuma taksonomiju un Eiropas zaļo 
kursu, un prasa, lai tā būtu saderīga ar atbilstošu jauno ārējo darbību īstenošanu 
Savienībā;

15. uzstāj, ka EIB steidzami un pilnībā ir jāīsteno energoefektivitātes princips visos tās 

3 Crédit Agricole ir apņēmusies vairs neatbalstīt uzņēmumus, kas īsteno vai plāno īstenot savu darbību ogļu 
jomā. Crédit Agricole nulles tolerances politika attiecas uz visiem uzņēmumiem, kas īsteno vai plāno īstenot 
savu darbību ogļu jomā, sākot no ogļu ieguves līdz elektrības ražošanai, tostarp veikt ogļu tirdzniecību un 
transportu.
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enerģētikas aizdevumos, ņemot vērā energoefektivitātes ietekmi uz turpmāko 
pieprasījumu un tās ieguldījumu enerģētiskajā drošībā;

16. aicina EIB par galveno prioritāti noteikt tās transporta politikas pārskatīšanu; aicina 
izstrādāt jaunu transporta finansēšanas politiku, kuras mērķis būtu līdz 2050. gadam 
dekarbonizēt Savienības transporta nozari;

17. prasa īstenot stingru politiku tādās oglekļražīgās rūpniecības nozarēs, kurās EIB 
iegulda, piemēram, cementa, naftas ķīmijas un tērauda nozarē, lai pakāpeniski 
pārtrauktu visus „brūnos” aizdevumus un saskaņotu visus nozaru aizdevumus, galveno 
uzmanību pievēršot aprites ekonomikas veicināšanai;

18. atgādina EIB, ka bioloģiskās daudzveidības aizsardzība ir galvenais faktors, kas 
nodrošina pielāgošanos klimata pārmaiņām, un ka ekosistēmu atjaunošana ir vienīgā 
sevi apliecinājusī negatīvu emisiju tehnoloģija; aicina EIB apņemties pārtraukt 
finansēt projektus, kas veicina bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu izzušanu un 
degradāciju, un ievērojami palielināt tās finansējumu, lai sasniegtu Kopienas mērķus 
šajā jomā, jo īpaši mērķi par mežu neto neizciršanu un jūras un piekrastes aizsardzības 
mērķus;

19. atzinīgi vērtē 2018. gadā pieņemtās hidroenerģijas pamatnostādnes4 un prasa 
pārredzamības prasības attiecināt uz visiem infrastruktūras projektiem;

Mazie un vidējie uzņēmumi (MVU) un uzņēmumi ar vidēji lielu kapitālu

20. atzinīgi vērtē EIB lielo atbalstu MVU — kopumā ir veikti ieguldījumi 
23,27 miljardu EUR apmērā, kas labvēlīgi ietekmēja 374 000 uzņēmumus, kuros ir 
nodarbināti 5 miljoni cilvēku;

21. uzskata, ka, ņemot vērā MVU stratēģisko lomu, EIB būtu jāstiprina savas 
administratīvās un konsultatīvās spējas, lai sniegtu MVU informāciju un tehnisko 
atbalstu nolūkā atvieglot to piekļuvi finansējumam;

22. uzsver, ka, lai praksē sasniegtu šos mērķus, EIB var nākties uzņemties papildu riskus 
un piedevām palielināt pašas kapitālu un sniegt speciālās zināšanas par inovatīviem 
finansēšanas instrumentiem; aicina EIB nodrošināt pietiekamu daudzumu resursu, 
tostarp atbilstošu pašu kapitālu, pateicoties kuriem, tā varētu izmantot inovatīvus 
instrumentus tādu projektu finansēšanā, kuriem ir ievērojams ilgtspējīgu, sociālu un 
inovatīvu ieguvumu potenciāls;

Ārējo aizdevumu pilnvarojums (ĀAP)

23. mudina EIB, kas ir lielākā daudzpusējā aizdevēja pasaulē, saglabāt tās vadošo lomu 
turpmākajos Savienības finansēšanas mehānismos, kas ir paredzēti trešām valstīm; 
iebilst pret nesenajām iniciatīvām, kuru mērķis ir mudināt EIB aktīvāk darboties 
aizsardzības un drošības, migrācijas pārvaldības un robežkontroles jomā;

24. atzīst, ka aptuveni 40 % no ĀAP darbībām tiek veiktas, izmantojot finanšu 
starpniekus;

25. pieņem zināšanai EIB 2017. gada jūlija novērtējuma ziņojumu par starpniecības 

4 EIB, “Environmental, Climate and Social Guidelines on Hydropower Development” (Vides, klimata un 
sociālās pamatnostādnes par hidroenerģijas attīstību), 2019. gada oktobris.
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aizdevumiem ĀKK (Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna reģions) valstīs5; pauž 
bažas par acīmredzamo kontroles trūkumu pār finanšu starpnieku pārvaldītajiem 
līdzekļiem un par grūtībām uzraudzīt aizdevumu lietderību; jo īpaši uzsver, ka laikā no 
2015. līdz 2018. gadam 30 % starpniecības aizdevumu rezervēti šim mērķim nebija6;

26. uzstājīgi mudina EIB pieņemt visaptverošu un saskaņotu cilvēktiesību stratēģiju, kas 
jo īpaši attiektos uz represiju risku pret cilvēktiesību aizstāvjiem; iesaka šajā stratēģijā 
iekļaut sistemātisku cilvēktiesību apdraudējuma riska novērtējumu, tostarp ex-ante 
novērtējumu, un pastāvīgi veikt uzraudzību uz vietas; aicina EIB savos līgumos 
iekļaut klauzulas, kas ļauj apturēt izmaksāšanu smagu cilvēktiesību vai vides un 
sociālo standartu pārkāpumu gadījumā;

27. iesaka EIB pieņemt darbā cilvēktiesību jomas speciālistus, lai tai būtu labāka izpratne 
par vietējo situāciju un lai tā varētu kontrolēt jebkādu ļaunprātīgu izmantošanu;

Pārvaldība un pārredzamība 

28. atgādina, ka visām Savienības struktūrām būtu jāpiemēro vieni un tie paši 
pārskatatbildības un pārredzamības principi7;

29. atzinīgi vērtē to, ka valdes sanāksmes tagad tiek atspoguļotas publiskos 
kopsavilkumos, kā tas ir ieteikts Parlamenta jaunākajos ziņojumos; uzsver 
nepieciešamību sistemātiski publiskot visu EIB pārvaldes struktūru sanāksmju saturu;

30. prasa EIB publicēt visu informāciju par tiešajiem aizdevumiem, uz kuriem attiecas 
valdes apstiprinājuma pienākums, tostarp, par katru projektu publicēt Komisijas un tās 
dalībvalsts atzinumu, kurā attiecīgo projektu ir paredzēts īstenot;

31. aicina EIB 2020. gadā pārskatīt savu pārredzamības politiku, lai nodrošinātu, ka laikus 
tiek publicēta plašāka informācija par tās finansēšanas darbībām un lai varētu 
pārliecināties, ka tā ievēro saistības, kuras tā ir uzņēmusies klimata un vides jomā;

32. aicina EIB nodrošināt savu finanšu starpnieku visaugstāko godīguma līmeni un uz 
tiem piešķirtajiem aizdevumiem attiecināt tādas pašas pārredzamības prasības kā uz 
citiem aizdevumu veidiem; prasa EIB pārtraukt sadarbību ar finanšu starpniekiem, 
kuru iepriekšējā darbībā ir konstatēta nepārredzamība, krāpšana, korupcija, organizētā 
noziedzība vai nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija;

33. aicina pārskatīt tiesisko regulējumu par EIB uzraudzības pienākumiem, ar ko būtu 
jāstiprina, piemēram, līgumu ar tās klientiem normas;

34. sagaida, ka EIB pielāgos savu iekšējo politiku, lai ņemtu vērā jauno tiesisko 
regulējumu, kas ir ieviests, lai papildus krāpšanai nodokļu jomā apkarotu izvairīšanos 
no nodokļu maksāšanas; mudina EIB sadarboties ar Eiropas Biroju krāpšanas 
apkarošanai (OLAF) un valstu iestādēm, lai novērstu krāpšanu un nelikumīgi iegūtu 

5 EIB, “Evaluation of the intermediated lending activities of the EIB under the ACP Investment Facility” (“EIB 
starpniecības aizdevumu darbības novērtējums saskaņā ar ĀKK ieguldījumu mehānismu”), 2017. gada jūlijs.
6 Ziņojums “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” (Paslēpiet šos 
aizvēsturiskos atradeņus, kurus neviens nedrīkst redzēt: trīs publiskās finanšu institūcijas, kurām ir jāiztur 
Parīzes nolīguma pārbaudījums), Les Amis de la Terre France, Oxfam France un Réseau Action Climat-France, 
2019. gada jūlijs.
7 Kā par to 2018. gadā atgādināja Eiropas Revīzijas palāta.
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līdzekļu legalizāciju, un nodrošināt, ka Eiropas Prokuratūra proaktīvi seko līdzi EIB 
darbībām;

35. atzinīgi vērtē pārskatītās EIB grupas politikas pieņemšanu attiecībā uz vāji regulētām, 
nepārredzamām un sadarbībā neieinteresētām jurisdikcijām8; uzsver, ka ir svarīgi 
nodrošināt kvalitatīvu informāciju par galīgajiem labuma guvējiem, un aicina EIB 
savā tīmekļa vietnē publicēt informāciju par tās klientu faktiskajiem īpašumiem;

36. pieņem zināšanai EIB iesniegto sūdzību izskatīšanas politikas un procedūru 
mehānisma pārskatīšanu; aicina EIB nodrošināt šā mehānisma neatkarību un 
efektivitāti;

37. prasa, lai Eiropas Revīzijas palāta būtu pilnībā pilnvarota pārbaudīt visus EIB 
darījumus un lai tā sagatavotu gada ziņojumu par tās ārējo aizdevumu darbību 
rezultātiem;

38. prasa EIB noslēgt iestāžu nolīgumu ar Parlamentu, lai uzlabotu piekļuvi EIB 
dokumentiem un datiem;

39. prasa steidzami paplašināt Parlamenta kompetenci pār EIB stratēģisko ievirzi un 
politikas nostādnēm, tādējādi nodrošinot ieguldījumu demokrātisku kontroli;

40. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai.

8 EIB, “EIB Group Policy towards weakly regulated, non-transparent and non-cooperative jurisdictions and tax 
good governance” (EIB grupas politika attiecībā uz vāji regulētām, nepārredzamām un sadarbībā neieinteresētām 
jurisdikcijām un nodokļu tiesību pārvaldību), 2019. gada marts.


