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IEROSINĀJUMI 

Budžeta kontroles komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas un monetāro komiteju 

rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. uzskata, ka pamudinājums atbalstīt ekonomikas izaugsmi un konkurētspēju un atbilstība 

starp EIB darbībām un ES vidēji ilga termiņa un ilgtermiņa pamatprioritātēm, tādām kā 

darbvietu izveide, konkurētspējas palielināšana, pētniecība un izstrāde, atbalsts MVU, 

vidējas kapitalizācijas uzņēmumiem un uzņēmējdarbībai, stratēģiskā infrastruktūra un 

resursu efektīva izmantošana, ir pastāvīgi mērķi, kas rūpīgi jāīsteno un jāstiprina; 

2. atbalsta EIB kā pārmaiņu izraisītāja lomu jaunu un ātru izaugsmes virzītāju rašanās 

veicināšanā; aicina EIB turpināt izstrādāt ilgtermiņa investīciju finansēšanas stratēģisko 

analīzi, lai nodrošinātu ilgtspējīgas un viedākas Eiropas līmeņa investīciju stratēģijas 

izstrādi, un nākt klajā ar kopīgiem investīciju plāniem, kuros būtu iesaistīti atbilstošā 

līmeņa (reģionālā, valsts un Eiropas līmeņa) privātā un publiskā sektora dalībnieki; 

3. mudina EIB, investējot pilsētvides attīstībā, pastiprinātu uzmanību veltīt sociālajai 

ilgtspējai; atzīst uzlabojumus EIB īstenotajā sociālo mājokļu finansēšanā, taču uzsver 

nepieciešamību turpināt pilnveidot izpēti un darbību sociālās ilgtspējas jomā saistībā ar 

ilgtspējīgu pilsētvides atjaunošanu; 

4. atzīst EIB darbību būtisko pretciklisko un stabilizējošo lomu rūpīgi izstrādātu projektu 

atbalstīšanā visā ES un ārpus tās, ņemot vērā tās palielināto aizdošanas spēju līdz pat 

EUR 75 miljardu apmērā, t. i., par 37 % lielāku nekā 2012. gadā, un aicina EIB turpināt 

identificēt, rast un izmantot papildu finansējuma avotus, lai veicinātu ekonomikas 

atveseļošanos; 

5. atgādina, ka EIB aizdošanas darbību ietvaros prioritātes piešķiršanai projektiem ar skaidru 

plānoto ieguvumu no projekta īstenošanas un ar ietekmi uz ekonomikas izaugsmi, 

ekonomikas atlabšanu un nodarbinātību arī turpmāk jābūt vadošajam pamatprincipam 

līdzās pēckrīzes problēmjautājumu paredzēšanai, palielinot atbalstu reindustrializācijas 

projektiem Eiropā; 

6. šajā sakarībā pieprasa vairāk informācijas par to individuālo projektu precīzu raksturu, 

kurus EIB finansējusi, tieši vai netieši izmantojot aizdošanas darbības, un jo īpaši par to 

pievienoto vērtību un ietekmi uz ekonomikas izaugsmi un atlabšanu, kā arī nodarbinātību; 

7. atzinīgi vērtē lēmumu palielināt EIF kapitālu par EUR 1,5 miljardiem, kam būtu jāļauj īsā 

termiņā pastiprināt fonda darbības, it īpaši darot pieejamu un atvieglojot MVU piekļuvi 

finansējumam, tomēr prasa arī atbilstoši pielāgot savu riska pārvaldības sistēmu, 

izmantojot EIB grupas riska detalizētu noteikšanu sadalījumā pa intervences politikām; 

uzsver EIB nozīmi MVU darbības finansēšanai paredzēto partnerību veicināšanā; 

8. līdzās palielinātajai aizdošanas spējai atzinīgi vērtē arī jaunu darbību īstenošanu un 

attīstību tirdzniecības finansēšanas jomā ekonomikas krīzes skartajās valstīs, it īpaši 

izmantojot MVU tirdzniecības finansēšanas instrumentu un katram gadījumam īpaši 

piemeklētus finanšu risinājumus, piemēram, Eiropas progresa mikrofinansēšanas 
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instrumentu, kas paredzēts finanšu integrācijai; mudina EIB paplašināt šo jauno 

instrumentu sniegto labumu tā jaunajiem saņēmējiem Eiropas līmenī; 

9. atzīmē, ka joprojām turpina ienākt sūdzības, it īpaši no mazajiem uzņēmumiem, par to, ka 

nav pieejams finansējums no EIB ārējā aizdošanas mehānisma un EIF atbalstītais 

finansējums; tādēļ pieprasa ikgadēju apsekojumu par to, cik daudz MVU un it īpaši 

mikrouzņēmumu ir saņēmuši finansējumu no minētajiem mehānismiem un kādus 

pasākumus EIB ir veikusi attiecībā uz tās izmantoto starpnieku politiku, lai uzlabotu 

finansējuma pieejamību MVU; 

10. atzinīgi vērtē visus stimulus, ko EIB izstrādājusi inovācijas veicinoša klimata un 

finansējuma radīšanai, izmantojot pirmo izaugsmes finansēšanas iniciatīvu vai riska 

dalīšanas pārvaldi, kas paredzēta novatoriskiem MVU un uzņēmējdarbības sākšanai; 

11. atzinīgi vērtē to, ka sākotnējā jauniešu nodarbinātības iniciatīvai paredzētā summa 

EUR 6 miljardu apjomā tika būtiski pārsniegta, sasniedzot EUR 9,1 miljardu, un mudina 

EIB paātrināt šīs iniciatīvas īstenošanu un apsvērt tās paplašināšanu; 

12. uzsver, ka EIB ir svarīga loma izglītības infrastruktūras pilnveidošanā, un šī infrastruktūra 

savukārt ir līdzeklis, kā uzlabot iemaņas un risināt jauniešu bezdarba problēmas Eiropā; 

atzinīgi vērtē EIB pastiprināto darbību izglītības iestāžu aprīkojuma un izglītības 

pakalpojumu pilnveidošanā, lai novērstu darbvietu trūkumu jauniešu vidū; 

13. atzīmē projektu obligāciju iniciatīvu ar infrastruktūru transporta, enerģētikas un resursu 

jomā; 

14. atzinīgi vērtē jauno aizdošanas nosacījumu stāšanos spēkā attiecībā uz enerģētikas nozari 

un investīcijas EUR 19 miljardu apjomā ar klimatu saistītajos projektos; atkārtoti uzsver, 

cik svarīgi ir sasniegt enerģētikas jomā izvirzītos ES mērķus; 

15. prasa rūpīgi izvērtēt riskus un kontroles sistēmas, kas saistītas ar jaukto finansējumu, kurā 

piedalās arī Eiropas Komisija, un ziņot par tiem, ņemot vērā jaukto darbību ietekmi ne 

tikai uzraudzības, bet arī pārvaldības iespēju ziņā; 

16. atkārtoti prasa, lai Eiropas Revīzijas palāta pirms EIB ārējo pilnvaru starpposma 

pārskatīšanas sagatavotu īpašu ziņojumu par EIB ārējo aizdošanas darbību rezultātiem un 

atbilstību ES politikai, kā arī salīdzināt to pievienoto vērtību attiecībā uz EIB 

izmantotajiem pašu resursiem; turklāt prasa Revīzijas palātai savā analīzē nošķirt no ES 

budžeta finansētās garantijas, ar EAF līdzekļiem garantēto investīciju mehānismu, 

dažādos finansējuma kombinēšanas veidus, ko izmanto ES un Āfrikas infrastruktūras 

trasta fondā, Karību jūras reģiona valstu investīciju fondu, Klusā okeāna valstīm paredzēto 

investīciju mehānismu un šīm investīcijām paredzēto atmaksājumu izmantošanu; 

17. atzīst nepieciešamību pēc pilsoniskās sabiedrības līdzdalības, lai izveidotu plaukstošus un 

ilgtspējīgus kaimiņu reģionus, izmantojot sociālekonomiskās attīstības iniciatīvas un 

privātā sektora investīcijas; atgādina nepieciešamību pastāvīgi atbalstīt pilsoniskās 

sabiedrības komponentus, kas iesaistīti demokrātiskos un ekonomiskos pārejas procesos 

Vidusjūras reģiona dienvidu valstīs un Austrumu partnerības valstīs saskaņā ar Eiropas 

Savienības ārpolitikas mērķiem, kurus noteikusi Eiropas Komisija un Eiropas Ārējās 
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darbības dienests; 

18. mudina EIB un EARB turpināt darbu, lai panāktu pēc iespējas efektīvāku sadarbību 

projektu īstenošanā, jo šī ciešākā banku sadarbība ir nepieciešama, lai optimizētu 

izmaksas un pastiprinātu sinerģiju ar resursu efektīvāku izmantošanu; 

19. atzinīgi vērtē EIB pievienošanos starptautiskajai palīdzības pārredzamības iniciatīvai 

(IATI) 2013. gada oktobrī un aicina EIB izmantot šīs iniciatīvas standartus attiecībā uz 

visām aizdošanas darbībām partnervalstīs ārpus ES; atbalsta EIB uzsāktos centienus 

nodrošināt konsekvenci pārredzamības politikas piemērošanā savos dienestos, it īpaši 

pastāvīgi veicinot izpratni un veidojot kontaktpunktus, kā arī attiecībā uz ārējām 

iesaistītajām personām un ES iedzīvotājiem; 

20. atgādina, ka pārredzamība ES politikas virzienu īstenošanā ne tikai pastiprina EIB 

vispārējo korporatīvo atbildību, radot skaidru priekšstatu par to, kas ir finanšu starpnieki 

un galīgie saņēmēji, bet arī palīdz stiprināt finansēto palīdzības projektu efektivitāti un 

ilgtspēju; 

21. ar bažām atzīmē, ka pretēji saistībām, ko EIB uzņēmās IATI ietvaros, tā apsver iespēju 

mainīt savus noteikumus par dokumentu pieejamību iesaistītajām pusēm un iedzīvotājiem 

un padarīt tos ierobežojošākus; aicina EIB nodrošināt spēkā esošo ES tiesību aktu un it 

īpaši Regulas (EK) Nr. 1049/2001 pilnīgu piemērošanu attiecībā uz piekļuvi 

dokumentiem, kas saistīti ar tās administratīvajiem pienākumiem, vienlaikus ievērojot 

Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 15. panta 1. punktā noteikto vispārējo 

principu „darboties iespējami atklāti” attiecībā uz visiem EIB uzdevumiem; 

22. lai nodrošinātu EIB darbību pastiprinātu parlamentāro pārraudzību un atvieglotu abu 

iestāžu sadarbību un koordināciju, ierosina izveidot regulāru strukturētu dialogu starp EIB 

priekšsēdētāju un Parlamentu — līdzīgu reizi ceturksnī rīkotajam monetārajam dialogam 

starp ECB un Parlamentu; 

23. atzinīgi vērtē EIB aktīvu augsto kvalitāti, samazinātas vērtības aizdevumu īpatsvaram 

kopējā aizdevumu portfelī esot tuvu nullei (0,2 %); uzskata par svarīgu nodrošināt to, ka 

EIB saglabā AAA kredītreitingu, lai tai arī turpmāk starptautiskie kapitāla tirgi būtu 

pieejami ar vislabākajiem finansēšanas nosacījumiem, līdz ar to labvēlīgi ietekmējot 

projektu īstenošanu, iesaistītās personas un EIB uzņēmējdarbības modeli; 

24. atkārto savu prasību izstrādāt tādu horizontālu izpildes rādītāju kopumu, kuri raksturo 

galveno EIB intervenču ietekmi, iespējams, īpaši atklājot palielinošo un sviras efektu, un 

iekļaut to EIB gada pārskatā; 

25. ierosina, lai ārējo regulatīvo uzraudzību veiktu: 

 i) ECB, pamatojoties uz LESD 127. panta 6. punktu, 

 ii) saistībā ar Komisijas 2012. gada 12. septembra ziņojumā paredzēto nākotnē 
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izveidojamo Banku savienību1, 

 iii) vai — ja tas nav iespējams un pamatojoties uz brīvprātīgu EIB pieeju — Eiropas 

Banku iestāde (iespējams, uzraudzības procesā piedaloties vienai vai vairākām 

dalībvalstu uzraudzības institūcijām), vai arī neatkarīgs revidents, 

 un pauž nožēlu, ka Komisija šajā sakarībā nav ierosinājusi nekādus pasākumus, 

neraugoties uz Parlamenta prasībām, ko tas pauda jau 2007. gadā; 

26. atzīmē, ka 2015. gadā ir paredzēts atjaunot LESD 287. panta 3. punktā minēto trīspusējo 

nolīgumu starp Revīzijas palātu, EIB un Komisiju, kurš reglamentē šo iestāžu sadarbību 

attiecībā uz metodēm, ar kādām Revīzijas palāta pārbauda EIB darbību Savienības un 

dalībvalstu līdzekļu pārvaldīšanas jomā; šajā sakarībā aicina EIB atjaunināt Eiropas 

Revīzijas palātas pilnvaras, iekļaujot visus jaunos EIB mehānismus, kas paredz ES vai 

Eiropas Attīstības fonda publisko līdzekļu izmantošanu; 

27. atgādina, ka EIB regulāri jāpievērš uzmanība savai politikai attiecībā uz noteikumus 

neievērojošām jurisdikcijām, ņemot vērā valstu reitingus, kurus ESAO Pasaules forums 

par pārredzamību un informācijas apmaiņu nodokļu vajadzībām publicēja 2013. gada 

novembrī, un regulāri jāpārskata šī politika, kā arī jāpievērš uzmanība savai nelikumīgi 

iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un terorisma finansēšanas apkarošanas politikai; 

28. atzinīgi vērtē to, ka EIB Padome 2013. gadā pieņēma atjaunināto krāpšanas novēršanas 

politiku, tādējādi apstiprinot bankas nulles tolerances pieeju. 

                                                 
1 COM(2012)0510. 
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