
PR\1192068SL.docx PE643.074v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

Evropski parlament
2019-2024

Odbor za proračun

2019/2126(INI)

17.12.2019

OSNUTEK POROČILA
o finančnih dejavnostih Evropske investicijske banke – letno poročilo za leto 
2019
(2019/2126(INI))

Odbor za proračun

Poročevalec: David Cormand

Pripravljavec mnenja (*):
Bas Eickhout, Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

(*) Pridruženi odbor – člen 57 Poslovnika



PE643.074v01-00 2/8 PR\1192068SL.docx

SL

PR_INI

VSEBINA

Stran

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA..................................................3



PR\1192068SL.docx 3/8 PE643.074v01-00

SL

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o finančnih dejavnostih Evropske investicijske banke – letno poročilo za leto 2019
(2019/2126(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju členov 15, 126, 175, 177, 208, 209, 271, 308 in 309 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije (PDEU) in Protokola št. 5 o statutu Evropske investicijske 
banke (EIB),

– ob upoštevanju poslovnega načrta skupine EIB za leto 2019, objavljenega na spletišču 
Evropske investicijske banke,

– ob upoštevanju poročila EIB o dejavnostih za leto 2018,

– ob upoštevanju finančnega poročila in statističnega poročila EIB za leto 2018,

– ob upoštevanju poročila EIB z naslovom „EIB operations inside the European Union – 
Annual report 2018“ (Operacije EIB znotraj Evropske unije – letno poročilo 2018), 
objavljeno leta 2019,

– ob upoštevanju poročila EIB z naslovom „The EIB outside the European Union – 
Financing with global impact – Annual report 2018“ (EIB zunaj Evropske unije – 
financiranje z globalnim učinkom – letno poročilo 2018), ki je posvečeno dejavnostim 
EIB zunaj Evropske unije in je bilo objavljeno leta 2019,

– ob upoštevanju poročila EIB iz leta 2019 z naslovom „European Investment Advisory 
Hub“ (Evropsko svetovalno vozlišče za naložbe),

– ob upoštevanju nove podnebne strategije in nove politike posojil v energetskem 
sektorju, ki jo je EIB sprejela novembra 2019,

– ob upoštevanju Uredbe (EU) 2017/2396 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. 
decembra 2017 o spremembi uredb (EU) št. 1316/2013 in (EU) 2015/1017 v zvezi s 
podaljšanjem obstoja Evropskega sklada za strateške naložbe ter uvedbo tehničnih 
izboljšav za ta sklad in Evropsko svetovalno vozlišče za naložbe1,

– ob upoštevanju pobude EIB za ekonomsko odpornost,

– ob upoštevanju dejstva, da je EIB odobrila ratifikacijo Pariškega sporazuma s strani EU 
z dne 7. oktobra 2016,

– ob upoštevanju agende OZN za trajnostni razvoj do leta 2030 ter ciljev trajnostnega 
razvoja,

– ob upoštevanju uvodnega govora kandidatke za predsednico Evropske komisije Ursule 

1 UL L 345, 27.12.2017, str. 34.
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von der Leyen na plenarnem zasedanju Parlamenta v Strasbourgu 16. julija 2019,

– ob upoštevanju govora predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen na 
plenarnem zasedanju Parlamenta v Bruslju 11. decembra 2019, 

– ob upoštevanju člena 3 Pogodbe o Evropski uniji,

– ob upoštevanju člena 54 Poslovnika,

– ob upoštevanju mnenja Odbora za ekonomske in monetarne zadeve,

– ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A9-0000/2019),

A. ob upoštevanju člena 309 PDEU in sodne prakse Sodišča Evropske unije, v skladu s 
katero mora EIB prispevati k doseganju ciljev Unije, in člena 18 statuta EIB, v skladu s 
katerim mora svoja sredstva uporabljati racionalno v skladu z interesom Unije; ker to 
vključuje Pariški sporazum o podnebnih spremembah in obveznosti Unije glede varstva 
okolja iz členov 11 in 191 PDEU;

B. ker so glavne bonitetne agencije obveznice EIB ocenile z bonitetno oceno AAA, med 
drugim zato, ker je v lasti držav članic in zaradi njenega skrbnega upravljanja tveganj;

C. ker bi morala skupina EIB ohraniti visoko raven kreditne sposobnosti ter portfelj varnih 
in kakovostnih sredstev;

D. ker je EIB največja večstranska posojilojemalka in posojilodajalka na svetu in naravna 
partnerica EU pri izvajanju finančnih instrumentov;

E. ker Komisija ocenjuje, da so za uresničitev ciljev EU do leta 2030 potrebne letne 
naložbe v višini 1115 milijard EUR2;

Splošni nasveti

1. ugotavlja, da je EIB v letu 2018 vložila 64 milijard EUR v 854 projektov;

2. ponovno poudarja, da je treba zmanjšati neenakosti pri geografski porazdelitvi 
financiranja EIB, saj je bilo leta 2018 kar 57 % sredstev dodeljenih šestim državam 
članicam; poziva k pravični in pregledni geografski porazdelitvi projektov in naložb, s 
posebnim poudarkom na manj razvitih regijah;

3. poziva EIB, naj v fazi pred odobritvijo projektov močno okrepi mehanizme tehnične 
pomoči in finančnega svetovanja lokalnim in regionalnim organom, da bi vsem 
državam članicam olajšala dostop in sodelovanje;

4. meni, da je deset standardov, določenih v socialnem in okoljskem priročniku EIB, zelo 
pomembnih in so pogoj za sodelovanje pri njenih posojilih;

2 Evropska komisija, SWD (2016) 405  z dne 6.12.2016, tabela 22 (scenarij EUCO30, vir: Primes model).
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Za podnebju prijazno banko

5. pozdravlja, da je upravni odbor EIB 14. novembra 2019 sklenil, da bo politiko EIB 
uskladil s ciljem omejitve globalnega segrevanja na največ 1,5 °C v primerjavi s 
predindustrijsko ravnjo;

6. poziva, naj se Evropski investicijski sklad v celoti vključi v vse podnebne ukrepe EIB; 
poziva Evropski investicijski sklad, naj bolj prednostno obravnava potrebe po 
inovacijah za prehod na podnebno nevtralno Evropo;

7. pozdravlja dejstvo, da je bilo leta 2018 29 % vseh posojil EIB povezanih s podnebjem;

8. poziva, naj se v letu 2020 po odprtem in preglednem postopku javnega posvetovanja 
pripravi celovit časovni načrt, da bi dosegli splošni cilj 50 % posojil za podnebne 
ukrepe do leta 2025, in naj se zagotovijo jamstva za podnebno nevtralnost preostalih 
posojil;

9. poziva k poostritvi meril za upravičenost do podnebnih ukrepov, da se prepreči 
tveganje, da z naložbami ne bi bistveno zmanjšali emisij toplogrednih plinov, zlasti 
kar zadeva bioenergijo, pline z nizkimi emisijami ogljika, zajemanje in shranjevanje 
ogljika ali programe nadomestil; meni, da bi morale vse operacije EIB temeljiti na 
splošni določbi o preprečevanju zlorab, ki bi jo bilo treba vključiti v izjavo EIB o 
okoljskih in socialnih standardih, to pa je treba v letu 2020 pregledati in uskladiti s 
ciljem globalnega segrevanja 1,5 °C;

10. je zaskrbljen, da je med 20 največjimi projekti na področju energetskih posojil v letu 
2017 le šest v svoje podatke o okoljskih in socialnih vprašanjih vključilo ogljični 
odtis;

11. pozdravlja novo metodologijo EIB za oceno ogljičnega odtisa in poziva k njenemu 
sistematičnemu izvajanju, pri čemer je treba poseben poudarek dati mejnim in 
posrednim emisijam (t. i. „tip 3“); poziva, naj se projekti ocenjujejo celostno in ne 
zgolj s preprosto analizo njihovih emisij v življenjskem ciklu;

12. meni, da bi morala EIB od svojih posredniških strank zahtevati, da razkrijejo svojo 
izpostavljenost fosilnim gorivom, in bi morala uvesti omejitve za močno izpostavljene 
posrednike; pričakuje, da bodo imeli do konca leta 2020 vsi posredniki načrt za 
dekarbonizacijo, ki je bistvenega pomena za njihovo nadaljnje financiranje;

13. meni, da bi morali za financiranje EIB v skladu z dobro prakso v sektorju 
komercialnega bančništva veljati ambiciozni znanstveni cilji in zaveze, da bi postopno 
ukinili podporo strankam, katerih dejavnost povzroča znatne emisije toplogrednih 
plinov3;

14. pozdravlja novo politiko posojil EIB na področju energije in zgled, ki ga s tem daje 
drugim bankam; obžaluje, da bodo do konca leta 2021 veljale izjeme za odobritev 

3 Banka Crédit Agricole se je zavezala, da ne bo več podpirala podjetij, ki razvijajo ali načrtujejo razvoj 
dejavnosti v sektorju premoga. Njena politika ničelne tolerance velja za vsa podjetja, ki razvijajo ali načrtujejo 
razvoj dejavnosti v sektorju premoga, od pridobivanja premoga do proizvodnje električne energije iz njega, 
trgovanja in prevoza.



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

SL

projektov v zvezi s plinom in da se ohranja podpora za plinske projekte, namenjene 
prenosu plina z nizkimi emisijami ogljika; poziva, naj se ta politika srednjeročno 
pregleda (do začetka 2022), da se zapolnijo vrzeli v plinski infrastrukturi, zato da bo ta 
politika usklajena z evropsko taksonomijo trajnostnega financiranja in evropskim 
zelenim paktom ter skladna z uvedbo ustreznih novih zunanjih ukrepov v Uniji;

15. vztraja, da mora EIB nujno in v celoti izvajati načelo energetske učinkovitosti pri vseh 
svojih energetskih posojilih, pri tem pa upoštevati vpliv energetske učinkovitosti na 
prihodnje povpraševanje in njen prispevek k energetski varnosti;

16. poziva EIB, naj kot ključno prednostno nalogo izvede pregled svoje prometne politike; 
poziva k novi politiki financiranja prometa, da bi prometni sektor EU do leta 2050 
razogljičili;

17. poziva k izvajanju strogih politik v ogljično intenzivnih industrijskih sektorjih, v 
katerih je dejavna EIB, kot so industrija cementa, petrokemija in jeklarstvo, da bi 
postopno ukinili vsa „rjava“ posojila in uskladili vsa posojila v sektorjih ter dali 
poudarek spodbujanju krožnega gospodarstva;

18. opozarja EIB, da je varstvo biotske raznovrstnosti ključni element prilagajanja 
podnebnim spremembam in da je obnova ekosistemov edini preizkušeni način za 
doseganje negativnih emisij; poziva EIB, naj se zaveže, da bo končala financiranje 
projektov, ki prispevajo k izgubi in degradaciji biotske raznovrstnosti in ekosistemov, 
in naj znatno poveča financiranje za doseganje ciljev Skupnosti na tem področju, zlasti 
cilja ničelnega neto krčenja gozdov in ciljev varstva morskega in obalnega območja;

19. pozdravlja smernice za hidroelektrarne, sprejete leta 20184, in poziva k razširitvi 
zahtev po preglednosti na vse infrastrukturne projekte;

Mala in srednja podjetja in podjetja s srednje veliko tržno kapitalizacijo

20. pozdravlja odločno podporo EIB za mala in srednja podjetja s skupnimi naložbami v 
višini 23,27 milijarde EUR, kar je imelo pozitiven učinek za 374 000 podjetij, ki 
zaposlujejo 5 milijonov ljudi;

21. meni, da bi morala EIB zaradi ključnega pomena malih in srednjih podjetij okrepiti 
svoje upravne in svetovalne zmogljivosti, da bi jim zagotovila informacije in tehnično 
podporo pri dostopanju do finančnih sredstev;

22. poudarja, da bo EIB za uresničitev teh ciljev poleg povečanja lastnih sredstev in 
okrepitve strokovnega znanja na področju inovativnih finančnih instrumentov morda 
morala prevzeti dodatna tveganja; poziva EIB, naj zagotovi ustrezna sredstva, 
vključno z ustrezno kapitalizacijo, da bo lahko uporabljala inovativne instrumente za 
financiranje projektov z velikim potencialom za trajnostne, socialne in inovativne 
koristi;

4 EIB, „Environmental, Climate and Social Guidelines on Hydropower Development“ (Smernice o razvoju 
hidroenergije), oktober 2019.
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Mandat za zunanja posojila

23. poziva EIB, največjega večstranskega posojilodajalca na svetu, naj ohrani vodilno 
vlogo v prihodnjih mehanizmih financiranja EU za tretje države; nasprotuje nedavnim 
pobudam, ki naj bi spodbudile EIB, da bo dejavnejša na področju obrambe in varnosti, 
pa tudi upravljanja migracij in nadzora meja;

24. priznava, da približno 40 % poslov mandata za zunanja posojila poteka prek finančnih 
posrednikov;

25. je seznanjen z ocenjevalnim poročilom EIB iz julija 2017 o posrednem posojanju v 
regiji afriških, karibskih in pacifiških držav5; je zaskrbljen zaradi očitnega 
pomanjkanja nadzora nad sredstvi, ki jih upravljajo finančni posredniki, in težav pri 
spremljanju koristi, ki se ustvarijo s posojili; zlasti poudarja, da med 2015 in 2018 kar 
30 % posojil prek posrednikov ni bilo namenskih6;

26. poziva EIB, naj sprejme celovito in skladno strategijo o človekovih pravicah, ki bo 
upoštevala tveganje povračilnih ukrepov proti zagovornikom človekovih pravic; 
priporoča, naj strategija vključuje sistematično ocenjevanje tveganj na področju 
človekovih pravic, vključno s predhodno oceno, in stalno spremljanje na terenu; 
poziva EIB, naj v svoje pogodbe vključi klavzule, ki bodo omogočale začasno 
ustavitev izplačil v primeru resnih kršitev človekovih pravic ali okoljskih in socialnih 
standardov;

27. priporoča, naj EIB zaposli strokovnjake za človekove pravice, da bo bolje razumela 
lokalne razmere in nadzorovala morebitne zlorabe;

Upravljanje in preglednost

28. opozarja, da bi morala za vse organe Unije veljati ista načela odgovornosti in 
preglednosti7;

29. pozdravlja dejstvo, da se v skladu s priporočili iz zadnjih poročil Parlamenta o sejah 
upravnega odbora zdaj pripravljajo povzetki, ki so dostopni javnosti; poudarja, da je 
treba sistematično objavljati vsebino sej vseh upravnih organov EIB;

30. prosi EIB, da objavi vse informacije v zvezi z neposrednimi posojili, ki jih odobri 
upravni odbor, tudi da za vsak projekt objavi mnenje Komisije in države članice, v 
kateri se projekt izvaja;

31. poziva EIB, naj v letu 2020 pregleda svojo politiko preglednosti, da bo mogoče 
pravočasno objaviti več informacij o njenih dejavnostih financiranja in tako preveriti, 
ali upošteva svoje podnebne in okoljske zaveze;

5 EIB, „Evaluation of the EIB Intermediated Lending through the Investment Facility in ACP“ (Ocena 
posredniških posojil EIB v okviru Sklada za spodbujanje naložb v državah AKP), julij 2017.
6 Poročilo „Cachez ces fossiles que l’on ne saurait voir: 3 institutions financières publiques à l’épreuve de 
l’Accord de Paris“ (Skrijte ta fosilna goriva, ki jih ne moremo videti: 3 finančne institucije na preizkusu 
Pariškega sporazuma), Les Amis de la Terre France, Oxfam France in Réseau Action Climat-France, julij 2019.
7 Kot je Evropsko računsko sodišče opozorilo leta 2018.
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32. poziva EIB, naj zagotovi najvišjo raven integritete svojih finančnih posrednikov in naj 
za njihova posojila veljajo enake zahteve glede preglednosti kot za druge vrste posojil; 
poziva EIB, naj ne sodeluje več s finančnimi posredniki z negativnimi referencami 
glede preglednosti, goljufije, korupcije, organiziranega kriminala ali pranja denarja;

33. poziva k reviziji regulativnega okvira, ki določa obveznosti skrbnega ravnanja EIB, da 
bi se zlasti okrepili pogodbeni pogoji za stranke;

34. pričakuje, da bo EIB prilagodila svoje notranje politike, da bi upoštevala novi pravni 
okvir, ki je bil vzpostavljen za boj proti davčnim goljufijam in davčnim utajam; 
spodbuja sodelovanje EIB z Evropskim uradom za boj proti goljufijam (OLAF) in 
nacionalnimi organi za preprečevanje goljufij in pranja denarja ter da se zagotovi, da 
bo Evropsko javno tožilstvo pokazalo proaktiven interes za dejavnosti EIB;

35. pozdravlja sprejetje revidirane politike skupine EIB do pomanjkljivo reguliranih, 
nepreglednih in nekooperativnih jurisdikcij8; poudarja, da je pomembno zagotoviti 
kakovostne informacije o končnih upravičencih, in poziva EIB, naj na svojem 
spletnem mestu objavi dejansko lastništvo svojih strank;

36. je seznanjen s pregledom politike in postopkov pritožbenega mehanizma EIB; poziva 
EIB, naj zagotovi neodvisnost in učinkovitost tega mehanizma;

37. poziva, naj se za izvajanje revizij vseh dejavnosti EIB in pripravo letnega poročila o 
rezultatih njenih zunanjih posojilnih dejavnosti v celoti pooblasti Evropsko računsko 
sodišče;

38. poziva k sklenitvi medinstitucionalnega sporazuma med EIB in Parlamentom za 
izboljšanje dostopa do dokumentov in podatkov EIB;

39. poziva, naj se nujno okrepijo pristojnosti Parlamenta, kar zadeva strateške usmeritve 
in politike EIB, da se zagotovi demokratični nadzor nad naložbami;

40. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.

8 EIB, „EIB Group Policy towards weakly regulated, non-transparent and non-cooperative jurisdictions and tax 
good governance“ (Politika skupine EIB do pomanjkljivo reguliranih, nepreglednih in nekooperativnih 
jurisdikcij in upravljanja na davčnem področju), marec 2019.


