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IEROSINĀJUMI 

Ekonomikas un monetārā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju 

rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. atzīst EIB ieguldījumu investēšanas atjaunošanā Eiropas Savienībā pēc ekonomikas un 

finanšu krīzes; uzsver, ka pašreizējā atlabšanas un kredīta pieejamības periodā lielākajā 

daļā valstu un nozaru EIB darbības ir rūpīgi jāvirza uz produktiem un projektiem, kas 

nodrošina augstu pievienoto vērtību, vienlaikus īpašu uzmanību veltot reģioniem, kuros ir 

zems investēšanas aktivitātes līmenis, un valstīm ar pamatā esošu investīciju 

nepietiekamību gan publiskajā, gan privātajā sektorā; uzsver, ka būtu jāturpina EIB 

konsultāciju pakalpojumu sniegšana un finansēšana tādās svarīgās jomās kā 

infrastruktūras finansēšana, klimata pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās tām, pilsētu 

attīstība un atbalsts MVU; uzsver, ka EIB veikto finansēšanas darbību paplašināšana 

nevar aizstāt sociāli līdzsvarotas un ilgtspējīgas strukturālās reformas un ilgtspējīgu 

fiskālo politiku dalībvalstīs; 

2. atzinīgi vērtē to, ka saskaņā ar EIB Ekonomikas departamenta 2017. gada 28. septembra 

informatīvo kopsavilkumu EIB grupas 2015. un 2016. gadā apstiprinātās uzkrātās 

investīcijas līdz 2020. gadam nodrošinās ES IKP pieaugumu par 2,3 % un radīs 

2,25 miljonus jaunu darbvietu, kas parāda EIB būtisko makroekonomisko ietekmi; mudina 

EIB vēl vairāk paplašināt savu spēju veikt makroekonomisko analīzi, tostarp izpēti par tās 

darbību makroekonomisko ietekmi, kā arī vispārējo analītisko darbu un nozaru pētījumus, 

un empīrisko zinātnisko rakstu un publikāciju klāstu, tādējādi kļūstot arī par “zināšanu 

banku”; aicina EIB turpināt uzlabot projektu izvērtēšanu, izmantojot daudzveidīgākus, 

precīzākus un pilnveidotākus ietekmes rādītājus; 

3. uzsver, ka līdz minimumam ir jāsamazina privātā sektora izstumšanas risks, 

koncentrējoties uz ilgtermiņa finansēšanu, kas citādi EIB klientiem tirgū nav pieejama, vai 

uzņemoties lielāku risku — taču vienlaikus saglabājot EIB augsto kredītspēju —, proti, 

atbalstot tādu projektu finansēšanu, kuri citādi netiktu finansēti, un it īpaši atbalstot 

inovatīvus jaunuzņēmumus un MVU; atbalsta EIB pieeju, kas paredz palīdzēt piesaistīt 

privāto kapitālu, izmantojot aizdevumus un garantijas; turklāt norāda, ka EIB veiktās 

finansēšanas pievienotā vērtība izpaužas arī kā tehnisko konsultāciju sniegšana un 

kapacitātes veidošana, lai palīdzētu projektus padarīt gatavus investēšanai un ātri 

mobilizēt resursus, kas nereti notiek ātrāk nekā privātajā sektorā; 

4. atzīst, ka EIB pēdējos gados ir bijusi nozīmīga pretcikliska loma; uzskata, ka — tiklīdz 

ekonomikā būs no jauna sasniegts pirmskrīzes investīciju līmenis —, lai veicinātu 

ilgtspējīgas investīcijas, tehnoloģisko progresu un inovāciju, kas noved līdz ilgtspējīgai 

izaugsmei, par vienu no EIB pamatprioritātēm būtu jānosaka koncentrēšanās uz investīciju 

nepietiekamības mazināšanu jomās, kurās slikti darbojas tirgi, piemēram, tāpēc ka tie 

pastāvīgi galveno uzmanību velta īstermiņa rezultātiem un nespēj pareizi izvērtēt 

ilgtermiņa ietekmi uz nesaistītām trešām personām; uzsver nepieciešamību prioritāti 

piešķirt uz inovāciju balstītiem projektiem, kas nodrošina skaidru pievienoto vērtību ES, 

kā arī reģionālo attīstību atbalstošiem projektiem, tādiem kā lauku rajonu un citu grūtāk 

pieejamu un nepietiekami attīstītu rajonu atdzīvināšana; atgādina, ka EIB būtu jāuzņemas 

svarīga loma stratēģijas “Eiropa 2020” īstenošanā ar “Apvārsnis 2020” palīdzību; 
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5. aicina EIB turpināt finansiāli atbalstīt ilgtspējīgus vietējos enerģijas avotus, lai pārvarētu 

Eiropas būtisko atkarību no ārējiem enerģijas avotiem un nodrošinātu energoapgādes 

drošību; 

6. atgādina, ka vairāk nekā 90 % no ES MVU ir mikrouzņēmumi, kas nodrošina gandrīz 

30 % darbvietu privātajā sektorā; norāda, ka mikrouzņēmumi pret ekonomiskiem 

triecieniem ir neaizsargātāki nekā lielāki uzņēmumi un ka tos arī turpmāk var skart kredīta 

nepietiekama pieejamība, it īpaši gadījumos, kad tie atrodas ekonomiskā un banku 

darbības ziņā nelabvēlīgos reģionos; aicina EIB apsvērt iespēju izstrādāt stratēģiju tam, kā 

novērst to, ka šādi MVU saskaras ar grūtībām projektu finansējuma pieejamībā; 

7. uzsver, ka EIB bija un būs arī turpmāk pozitīva loma publisko investīciju nepietiekamības 

mazināšanā; uzsver, ka investēšanai, atbildīgām un ilgtspējīgām strukturālām reformām 

un stabilai budžeta politikai ir jābūt daļai no vispārējas stratēģijas; prasa, lai ikreiz, kad tas 

ir iespējams, EIB darbības dalībvalstīs tiktu koordinētas ar šo valstu valdību darbībām, 

politikas nostādnēm un mērķiem, kas noteikti valsts reformu programmās un konkrētām 

valstīm adresētajos ieteikumos; 

8. uzsver, ka ES līmenī pastāv būtiski strukturāli iemesli, kuru dēļ starp dalībvalstīm 

palielinās atšķirības investīciju ziņā; aicina EIB palielināt tehnisko palīdzību, lai risinātu 

problēmu, kas saistīta ar projektu sagatavošanas vājo kapacitāti dažās dalībvalstīs; aicina 

EIB sniegt detalizētāku informāciju par tiešajām un netiešajām darbvietām, kas radītas ar 

ikviena finansētā projekta palīdzību; 

9. atgādina, ka steidzami jāskaidro Brexit ietekme uz EIB pašreizējo budžetu un tās 

darbībām, lai tā arī turpmāk varētu pildīt savu lomu; atzīmē, ka Apvienotā Karaliste 

nodrošināja 16,11 % no EIB kapitāla, proti, EUR 3,5 miljardus no iemaksātā kapitāla un 

EUR 35,7 miljardus no EIB pieprasāmā kapitāla; uzsver, ka ir svarīgi viest skaidrību 

attiecībā uz Apvienotās Karalistes iemaksu EIB budžetā, kā arī tās turpmāko ekonomisko 

līdzdalību; prasa dalībvalstīm nodrošināt, ka Apvienotās Karalistes izstāšanās rezultātā 

EIB nezaudēs spēju atbalstīt ES ekonomiku; šajā sakarā uzsver nepieciešamību pēc 

iespējas drīzāk nodrošināt juridisko noteiktību attiecībā uz Apvienotajā Karalistē pašlaik 

īstenotajiem projektiem, kurus līdzfinansē EIB; uzskata — lai gan Apvienotajai Karalistei 

pirms tās oficiālās izstāšanās no ES investīciju ziņā būtu jāpiemēro tāds pats režīms kā 

jebkurai citai dalībvalstij, EIB ir tiesības par investēšanas nosacījumu izvirzīt garantiju 

sniegšanu, ka visā investēšanas periodā tiks ievēroti attiecīgie kritēriji, it īpaši vides 

standartu jomā; 

10. atzinīgi vērtē Padomes 2017. gada 10. oktobra secinājumus par finansējumu klimata 

pārmaiņu jomā1 un EIB apņemšanos atbalstīt ES saistības, ko tā uzņēmusies saskaņā ar 

Parīzes nolīgumu; uzsver, ka ir ļoti svarīgi rast pietiekamu finansējumu ilgtspējīgu zaļo 

investīciju pieejamības nodrošināšanai, tostarp uz bioloģiskiem resursiem balstītām 

rūpniecības nozarēm2; uzskata, ka 2018. gadā plānotās EIB enerģētikas politikas 

pārskatīšanas rezultātā būtu jāpieņem vērienīgs rīcības plāns, lai tā savas investīcijas 

saskaņotu ar izvirzīto 1,5 grādu mērķi, kas būtiski mazinātu klimata pārmaiņu risku un 

ietekmi, šajā nolūkā pakāpeniski atsakoties no fosilā kurināmā projektiem un prioritāti 

                                                 
1 http://www.consilium.europa.eu/lv/press/press-releases/2017/10/10/conclusions-climate-change/. 
2 Piemēram, labi pamatoti, augstu novērtēti projekti, kas nesaņem finansējumu no biorūpniecības kopuzņēmuma. 

http://www.consilium.europa.eu/lv/press/press-releases/2017/10/10/conclusions-climate-change/
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piešķirot projektiem, kuri pieejamās enerģijas apjomu palielina ar atjaunojamo 

energoresursu un energoefektivitātes palīdzību; 

11. atzīmē — neraugoties uz to, ka EIB ir sasniegusi vispārējo 25 % mērķi, tās atbalsts rīcībai 

klimata politikas jomā joprojām atspoguļo atšķirīgus tirgus apstākļus un līdz ar to 

nesasniedza 20 % līmeni 16 ES dalībvalstīs; norāda, ka rīcībai klimata politikas jomā 

paredzētās investīcijas 2016. gadā galvenokārt tika veiktas ekonomiski attīstītākajās ES 

dalībvalstīs; 

12. aicina EIB sadarboties ar maziem tirgus dalībniekiem un kopienu kooperatīviem, lai sāktu 

apkopot maza mēroga projektus atjaunojamās enerģijas jomā nolūkā padarīt tos atbilstīgus 

EIB finansējuma saņemšanai; 

13. aicina Komisiju novērtēt un rūpīgi uzraudzīt izmaksas, kas saistītas ar Eiropas Investīciju 

bankai piešķirto pilnvarojumu skaitu; atgādina, ka, ņemot vērā finanšu un cilvēkresursu 

pašreizējo apmēru, saistītās administratīvās izmaksas var ietekmēt tās vispārējos izpildes 

rādītājus; 

14. uzsver, ka EIB būtu jāveic ārējas operācijas, lai tās darbības koncentrētos konkrēti uz 

Eiropas Savienībai ļoti nozīmīgām jomām; šajā sakarā īpašu uzmanību vērš uz EIB ārējo 

aizdevumu pilnvarojuma piemērošanas jomas paplašināšanu, lai pastiprinātu darbības 

pirmspievienošanās valstīs, dienvidu kaimiņvalstīs, Vidusjūras reģionā, Latīņamerikā un 

Āzijā; vērš uzmanību arī uz EIB operāciju lielo potenciālu ekonomiskā stāvokļa 

uzlabošanā ģeopolitiski ļoti svarīgos reģionos, it īpaši Ukrainā, kas valsts austrumdaļā 

notiekošā bruņotā konflikta dēļ saskaras ar lielu ekonomisko spriedzi; 

15. prasa palielināt finansiālo atbalstu projektiem, kuri palīdzētu samazināt ar migrācijas krīzi 

saistītās ekonomiskās izmaksas un kuriem vienlaikus būtu labvēlīga ietekme uz pilsoņiem, 

bēgļiem un citiem migrantiem dalībvalstīs, kas uzņem lielākās bēgļu un migrantu 

plūsmas; 

16. atzinīgi vērtē EIB gatavību pieņemt augstākus standartus, lai novērstu krāpšanu nodokļu 

jomā, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, nodokļu apiešanu, agresīvu nodokļu 

plānošanu, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu1; tomēr 

uzskata, ka šajā jomā joprojām ir iespējami uzlabojumi; šajā sakarā aicina EIB izbeigt 

sadarbību ar tiem starpniekiem, jurisdikcijām un valstīm, kas neievēro Ekonomiskās 

sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) un ES standartus, tostarp ar tiem, kas 

darbojas valstīs, kuras ir iekļautas ES sarakstā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas 

ziņā augsta riska trešām valstīm un gaidāmajā ES sarakstā ar jurisdikcijām, kas 

nesadarbojas nodokļu jautājumos; 

17. aicina EIB, investējot trešās valstīs, ņemt vērā vietējos apstākļus; atgādina, ka investēšanu 

trešās valstīs nedrīkst balstīt tikai uz maksimālas peļņas gūšanas pieeju un ka tās mērķim 

ir jābūt arī privātā sektora virzītas ilgtermiņa ilgtspējīgas ekonomiskās izaugsmes 

nodrošināšanai un nabadzības mazināšanai, šajā nolūkā radot darbvietas un uzlabojot 

produktīvu resursu pieejamību; 

                                                 
1 http://www.eib.org/about/compliance/tax-good-governance/index.htm un 

http://www.eib.org/infocentre/publications/all/eib-group-anti-money-laundering-policy-and-combating-

finance-of-terrorism-framework.htm. 

http://www.eib.org/about/compliance/tax-good-governance/index.htm
http://www.eib.org/infocentre/publications/all/eib-group-anti-money-laundering-policy-and-combating-finance-of-terrorism-framework.htm
http://www.eib.org/infocentre/publications/all/eib-group-anti-money-laundering-policy-and-combating-finance-of-terrorism-framework.htm
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18.  uzsver, ka EIB rīcībā vajadzētu būt drošai un pilnīgai informācijai par EIB līdzekļu galīgo 

saņēmēju faktiskajiem īpašniekiem, tostarp gadījumos, kad finansējums ir atkarīgs no 

privātā kapitāla fondiem; tādēļ mudina EIB pastiprināt uzticamības pārbaudes procedūru 

un uzlabot pārredzamību attiecībā uz finanšu starpniekiem, kas ir tās sadarbības partneri; 

19. atzīmē, ka Komisija ir nobloķējusi atsevišķus starptautisku finanšu institūciju (SFI)1 

iesniegtus projektus, jo šie projekti paredzēja nepamatoti sarežģītas vienošanās nodokļu 

jomā, izmantojot kaitējošus nodokļu režīmus vai to neesamību trešās valstīs; aicina 

Komisiju un EIB gada pārskatā iekļaut informāciju par projektiem, kuros līdzekļi tika 

pārvietoti uz ārzonas jurisdikcijām; uzsver, ka SFI būtu jānovērš risks, ka ES līdzekļi tiešā 

vai netiešā veidā varētu tikt izmantoti nodokļu apiešanā un krāpšanā nodokļu jomā; 

20. atkārtoti aicina Komisiju grozīt ES tiesību aktus, tai skaitā EIB Statūtus, Eiropas 

Stratēģisko investīciju fonda (ESIF) regulu, četras Kopējās lauksaimniecības politikas 

(KLP) regulas un tiesību aktus, kas attiecas uz pieciem Eiropas strukturālajiem un 

investīciju fondiem (Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, 

Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un 

zivsaimniecības fondu), lai nepieļautu, ka ES finansējums galu galā nonāk tādu saņēmēju 

vai finanšu starpnieku rokās, attiecībā uz kuriem ir pierādīts, ka tie ir saistīti ar 

izvairīšanos no nodokļu maksāšanas vai krāpšanu nodokļu jomā; 

21. atzīmē, ka par 53 % no 120 krāpšanas gadījumiem, par kuriem 2016. gadā ziņoja 

Ģenerālās inspekcijas Krāpšanas izmeklēšanas nodaļa, bija informējuši EIB grupas 

darbinieki; atzinīgi vērtē to, ka mehānisms, ar kura palīdzību ziņo par krāpšanas 

gadījumiem, EIB tīmekļa vietnē tagad ir pieejams 30 valodās2; uzskata, ka EIB būtu rūpīgi 

jāseko līdzi darbam, kas pašlaik notiek pie trauksmes cēlēju aizsardzības ES līmenī, un 

attiecīgi vēl vairāk jāuzlabo savas ziņošanas iespējas; 

22. atzīmē saistībā ar ESIF projektiem gūto ļoti dažādo pieredzi; atbalsta un mudina veikt 

labākās prakses turpmāku apmaiņu starp EIB un dalībvalstīm nolūkā nodrošināt Junkera 

plāna ekonomisko efektivitāti un sviras efektu, jo tas būtiski ietekmēs ES iedzīvotāju 

dzīvi; 

23. atzīst, ka apgrūtinātā finansējuma pieejamība joprojām ir viens no galvenajiem šķēršļiem 

kultūras un radošo industriju izaugsmei; uzsver steidzamo nepieciešamību pēc 

finansēšanas iniciatīvām šādu industriju stiprināšanai; uzsver, ka EIB un ESIF piemīt 

potenciāls atbalstīt radošo nozari, galvenokārt finansējot MVU; aicina EIB, izpētot 

iespējamo mijiedarbību ar programmu “Radošā Eiropa”, risināt jautājumu, kas saistīts ar 

kultūras un radošajām industrijām pieejamā ESIF finansējuma trūkumu; 

24. atgādina — lai uz riska pārnešanu balstīti instrumenti veicinātu ES ekonomikas attīstību, 

kā arī ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju, tie nevar būt bez riska; uzsver, ka EIB 

un tās akcionāriem tas ir pilnībā jāapzinās; mudina EIB apsvērt iespēju piedāvāt savas 

obligācijas tiešai iegādei; 

25. atzinīgi vērtē EIB grupas 2017. gadā klajā laisto stratēģiju par dzimumu līdztiesību un 

                                                 
1 Eiropas Investīciju banka, Eiropas Investīciju fonds un Pasaules energoefektivitātes un atjaunojamās enerģijas 

fonds. 
2 http://www.eib.org/attachments/general/reports/ig_fraud_investigations_activity_report_2016_en.pdf. 

http://www.eib.org/attachments/general/reports/ig_fraud_investigations_activity_report_2016_en.pdf.
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sieviešu ekonomisko iespēju palielināšanu; ierosina, lai EIB grupa apsvērtu iespēju savās 

finanšu operācijās izmantot integrētu pieeju dzimumu līdztiesības nodrošināšanai; prasa 

drīz īstenot rīcības plānu dzimumu līdztiesības jomā, kurā būtu noteikti vērienīgi mērķi un 

kurš būtu papildināts ar konkrētiem rādītājiem; 

26. uzskata, ka EIB grupai sadarbībā ar attiecīgajiem valstu partneriem būtu jāuzlabo 

komunikācija, lai veicinātu MVU informētību par finansējuma rašanas iespējām un lai 

labāk informētu iedzīvotājus par konkrētiem ES finansētiem vietējiem projektiem; 

27. atzinīgi vērtē to, ka EIB katru gadu Parlamentam iesniedz trīs pārskatus par savām 

darbībām un ka tās priekšsēdētājs un personāls pēc Parlamenta un tā komiteju 

pieprasījuma regulāri piedalās uzklausīšanās; tomēr atgādina savu prasību nodrošināt 

augstāku parlamentārās pārskatatbildības un pārredzamības līmeni; šajā sakarā atkārtoti 

aicina parakstīt iestāžu nolīgumu starp EIB un Parlamentu par informācijas apmaiņu, 

paredzot tajā arī iespēju deputātiem iesniegt rakstiskus jautājumus EIB priekšsēdētājam; 

28. prasa EIB savā korporatīvās sociālās atbildības stratēģijā kā svarīgu daļu iekļaut pārskatu 

sniegšanu par katru valsti bez izņēmuma; 

29. iesaka, lai jaunā Eiropas Prokuratūra (EPPO) izskatītu iespēju savā darbības jomā ietvert 

EIB operācijas attiecīgajās ES dalībvalstīs; 

30. mudina EIB grupu pēc iespējas drīzāk pieņemt trauksmes celšanas politikas pārskatīšanu 

un pastiprināt sūdzību izskatīšanas mehānisma neatkarību, leģitimitāti, pieejamību, 

paredzamību un pārredzamību, tostarp iesaistot direktorus un uzlabojot sūdzību 

iesniedzēju aizsardzību; uzskata, ka šādi pasākumi nepārprotami ir EIB, iesaistīto personu 

un ES iestāžu interesēs. 
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