
 

AD\1108421LV.docx  PE587.476v02-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

Eiropas Parlaments 
2014-2019  

 

Attīstības komiteja 
 

2016/2099(INI) 

10.11.2016 

ATZINUMS 

Sniegusi Attīstības komiteja 

Ekonomikas un monetārajai komitejai 

par Eiropas Investīciju bankas finansiālo darbību gada pārskatu 

(2016/2099(INI)) 

Atzinuma sagatavotājs: Bernd Lucke 

 



 

PE587.476v02-00 2/6 AD\1108421LV.docx 

LV 

PA_NonLeg 



 

AD\1108421LV.docx 3/6 PE587.476v02-00 

 LV 

IEROSINĀJUMI 

Attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas un monetāro komiteju 

rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. uzsver, ka EIB darbībām būtu jāveicina Ilgtspējīgas attīstības programmas 2030. gadam 

īstenošana, un šajā sakarā aicina EIB pastiprināt spēju izvērtēt projektus atbilstoši to 

ietekmei uz šīs programmas mērķiem, tostarp sociālo ietekmi un ietekmi uz dzimumu 

līdztiesību, vidi un klimatu; atzinīgi vērtē pašreizējo EIB darbu pie dzimumu līdztiesības 

stratēģijas izstrādes, 2015. gada decembrī EIB pieņemto stratēģiju klimata jomā saistībā ar 

ārējo aizdevumu pilnvarojumu un apņemšanos līdz 2020. gadam palielināt ar klimatu 

saistīto projektu īpatsvaru līdz 35 % no tās investīcijām jaunattīstības valstīs; uzsver, ka 

projekti ir rūpīgi jāapspriež, tostarp ar zemi un dabas resursiem saistītās investīcijās 

attiecīgajām pirmiedzīvotāju kopienām piemērojot brīvas, iepriekšējas un uz informāciju 

balstītas piekrišanas principu; 

2. atzinīgi vērtē EIB operācijas attīstības jomā saskaņā ar Kotonū nolīgumu un ārējās 

darbības pilnvarojumu laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam, kas attiecībā uz EIB 

ārējām operācijām paredz ES garantiju līdz EUR 30 miljardu apmērā; uzsver ES līgumos 

(tostarp LES 21. pantā un LESD 208. pantā) noteikto pienākumu izpildi un atbilstību ES 

stratēģiskajam satvaram un rīcības plānam cilvēktiesību un demokrātijas jomā, Eiropas 

Pamattiesību hartai un attīstības efektivitātes principiem (tostarp principiem, kas paredz 

papildināmību, saņēmējvalsts līdzdalību, saskaņošanu ar saņēmējvalsts attīstības 

stratēģijām un pārredzamību projektu atlasē); norāda arī uz Revīzijas palātas Īpašo 

ziņojumu Nr. 16/2014, kurā Komisijai prasīts nodrošināt dokumentētu izvērtējumu 

attiecībā uz pievienoto vērtību, ko ES dotācijas rada ES attīstības mērķu sasniegšanas 

ziņā; 

3. atzinīgi vērtē to, ka, pateicoties EIB izmantotajai rezultātu mērīšanas sistēmai, ir 

uzlabojusies pārredzamība un pārskatatbildība; prasa, lai no aptuveni 400 projektiem, kas 

tika izvērtēti, izmantojot rezultātu mērīšanas satvaru, nejauši atlasītus projektus pēc to 

pabeigšanas no jauna izvērtētu neatkarīgi eksperti; prasa, lai šīs ex post izvērtēšanas 

rezultāti tiktu paziņoti Parlamentam; 

4.  pauž bažas par to, ka daudzi privātā kapitāla instrumenti, ko EIB izmanto kā finanšu 

starpniekus, atrodas valstīs, attiecībā uz kurām pastāv aizdomas, ka tās ir nodokļu oāzes 

vai slepenību nodrošinošas jurisdikcijas; atbalsta Komisijas 2016. gada ārējo stratēģiju 

faktiskai nodokļu uzlikšanai par atbilstību starptautiskajiem nodokļu pārredzamības 

standartiem (tostarp par starptautiskas ziņošanas par katru valsti atsevišķi veicināšanu); 

aicina EIB pastiprināt uzticamības pārbaudes darbības, lai uzlabotu informācijas par 

galīgajiem labuma guvējiem kvalitāti un efektīvi novērstu darījumus ar finanšu 

starpniekiem, kam ir slikta reputācija pārredzamības, krāpšanas, korupcijas, organizētās 

noziedzības, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas vai kaitējošas sociālās ietekmes vai 

ietekmes uz vidi ziņā; aicina EIB nodrošināt efektīvus pasākumus izvairīšanās no nodokļu 

maksāšanas apkarošanai un savas politikas attiecībā uz jurisdikcijām, kas nesadarbojas, 

pārskatīšanai; 

5. atgādina — lai nodrošinātu augstu pārredzamības līmeni, attiecībā uz citiem EIB 

izmantotiem finanšu starpniekiem (it īpaši komercbankām, bet arī mikrofinansēšanas 
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institūcijām un kooperatīviem) EIB būtu jānodrošina, ka ar starpnieku palīdzību 

izsniegtajiem aizdevumiem tiek piemērotas tādas pašas pārredzamības prasības kā citu 

veidu aizdevumiem; 

6. atzinīgi vērtē EIB lomu vietējā privātā sektora attīstībā; norāda, ka īpaši veiksmīgs bijis 

EIB atbalsts mikrofinansēšanai: mikrokredītos tika izsniegti tikai EUR 184 miljoniem, 

tādējādi atbalstot 230 500 darbvietas mikrouzņēmumos, savukārt gandrīz EUR 3 miljardi, 

kas tika izsniegti aizdevumos MVU un uzņēmumiem ar vidēji lielu kapitālu, izrādījās 

daudz mazāk efektīvi, jo ar tiem tika atbalstītas tikai 531 880 darbvietas; norāda, ka 

mikrofinansēšanā izdarīto investīciju instrumentu sviras rādītājs bija ievērojami augstāks 

nekā privātā kapitāla fondu sviras rādītājs; norāda, ka mikrokredītiem ir stingra dzimumu 

līdztiesības perspektīva, jo ar to palīdzību sievietēm tiek radīts divreiz vairāk darbvietu 

nekā vīriešiem; prasa, lai EIB mikrofinansēšanai atvēlētu vairāk resursu; aicina Komisiju 

un dalībvalstis atzīt šos panākumus, ES ārējās aizdošanas pilnvarojuma ietvaros palielinot 

budžeta finansējumu mikrokredītiem; pauž nožēlu, ka EIB nav atbalstījusi nevienu 

mikrofinanšu institūciju ārpus ĀKK reģiona, un prasa, lai līdzīgs mikrofinansiālais 

atbalsts tiktu sniegts visām pārējām jaunattīstības valstīm, kurās EIB veic darbības; 

7. atzinīgi vērtē to, ka pēdējos gados EIB lielāku uzmanību ir pievērsusi MVU atbalstīšanai; 

pauž bažas par to, ka, EIB par mērķi nosakot saglabāto darbvietu skaitu (kurš ietver jau 

agrāk pastāvējušās darbvietas, kam nedraud samazināšanas risks), tās finansējums var tikt 

novirzīts lielajiem uzņēmumiem; prasa EIB savos projektos un ziņojumos pievērsties ne 

tikai saglabātām darbvietām, bet arī darbvietām, kas radītas, pateicoties tās finansēšanas 

darbībām, un censties panākt atbilstību SDO standartiem; 

8. aicina EIB pieprasīt, lai uzņēmumi, kas piedalās tās līdzfinansētos projektos, ievērotu 

principu, kas paredz vienlīdzīgas iespējas un taisnīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm 

darba samaksas, nodarbinātības un profesionālajos jautājumos; aicina EIB, izraugoties 

finansēšanai projektus, ņemt vērā pasākumus, ko kandidējošie uzņēmumi veikuši 

korporatīvās sociālās atbildības jomā; 

9. uzsver nepieciešamību palielināt pārredzamību attiecībā uz EIB līdzdalību tādu projektu 

finansēšanā, kuros ir iesaistītas dažādas ieinteresētās personas, it īpaši ārpus Eiropas 

Savienības, jo tas ir ļoti svarīgi, lai vietējie iedzīvotāju apzinātos savas tiesības vērsties ar 

pārsūdzību vai sūdzību Sūdzību izskatīšanas mehānisma birojā un Eiropas Ombudā; 

10. prasa EIB nodrošināt, ka visi tās darījumos iesaistītie uzņēmumi un finanšu institūcijas 

atklāj informāciju par ikvienas ar tiem tieši vai netieši saistītas juridiskās struktūras, 

tostarp trastu, fondu un bankas kontu, faktiskajiem īpašniekiem; 

11. atgādina, ka EIB nevajadzētu izmantot starptautisko privāto finanšu sektoru kā galveno 

līdzekli attīstības finansējuma novirzīšanai vietējiem privātiem uzņēmumiem; uzskata, ka 

finanšu starpnieku rūpīgai pārbaudei gan ex ante, gan ex post posmā tiktu iztērēts pārāk 

daudz resursu, negarantējot pozitīva iznākuma veicināšanu, un ka tas varētu novirzīt 

veiktspēju no centieniem tieši atbalstīt vietējo publisko un privāto sektoru atbilstoši 

attīstības loģikai — mobilizēt iekšzemes resursus un veiktspēju; 

12. atgādina nepieciešamību atbalstīt vietējo MVU projektus, turpinot veikt ilgtspējīgas 

ilgtermiņa investīcijas un veicinot nodarbinātību inovācijas, pētniecības un izstrādes un 

energoefektivitātes jomā; 
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13. pauž nožēlu, ka EIB ziņojumā par darbībām, kas tiek veiktas ārpus ES, nekas nav minēts 

par ienākumus nenesošu EIB aizdevumu apjomu un skaitu; prasa, lai EIB sniegtu 

Parlamentam ikgadēju pārskatu par atliktajiem maksājumiem un zaudējumiem, kas 

radušies saistībā ar tās īstenoto ilgtspējīgas attīstības finansēšanu; prasa, lai šī informācija 

tiktu iedalīta pēc finansējuma veida un reģiona; 

14. uzsver, ka EIB noturības iniciatīvā galvenā uzmanība būtu jāpievērš augstas kvalitātes 

projektiem un ka saistībā ar ES ierosināto ārējo investīciju plānu EIB būs jāuzņemas 

būtiska loma valstu ekonomikas noturības palielināšanā, lai tās varētu novērst nabadzības 

pamatcēloņus; uzsver to EIB iniciatīvu nozīmīgumu, kurās īpaša uzmanība tiek pievērsta 

jauniešiem un sievietēm, kuras veicina investēšanu sociālā ziņā svarīgās nozarēs, tādās kā 

ūdensapgāde, veselības aizsardzība un izglītība, un kuras palielina atbalstu 

uzņēmējdarbībai un privātajam sektoram; 

15. aicina EIB īpašu uzmanību pievērst jaunattīstības valstīm, it īpaši tām, kas cieš no 

konfliktiem un galējas nabadzības, un mudina EIB turpināt aktīvi veicināt ilgtspējīgu 

izaugsmi jaunattīstības valstīs; aicina EIB sadarboties ar Āfrikas Attīstības banku, lai 

finansētu ilgtermiņa investīcijas, kas veicinātu ekonomikas attīstību; atzinīgi vērtē to, ka 

ES dotācijas aizvien vairāk tiek kombinētas ar EIB aizdevumiem, lai sasniegtu labākus 

projektu īstenošanas rezultātus jaunattīstības valstīs. 
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