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IEROSINĀJUMI 

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles 

komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. aicina Komisiju sadarbībā ar EĀDD izveidot sistēmu, kuru EIB izmantotu, lai ik gadu 

sniegtu pārskatu par saviem darījumiem ārpus Eiropas Savienības, izvērtējot to atbilstību 

Savienības ārējās darbības vispārējiem pamatprincipiem, kas noteikti LES 21. pantā, kā 

arī ES stratēģiskajam satvaram un rīcības plānam par cilvēktiesībām; mudina Komisiju 

nodrošināt, ka EIB atbalstītie projekti ir saskaņā ar ES politiku un ievēro Eiropas 

intereses, un iesaka uzlabot ex-post kontroles, kurās saistībā ar EĀDD mērķiem izvērtē 

EIB atbalstīto projektu ekonomisko, sociālo un vides ietekmi; aicina attiecībā uz 

investīcijām ārpus ES sagatavot detalizētāku ziņojumu par iespējamiem zaudējumiem un 

par to, kā un kādos gadījumos ir izmantots garantijas instruments; 

2. aicina EIB pievērst vairāk uzmanības EIB darījumu ietekmei uz cilvēktiesībām un darba 

tiesībām un pilnveidot savu politiku attiecībā uz sociālajiem standartiem, pārveidojot to 

par banku nozarē īstenojamu cilvēktiesību politiku; šajā nolūkā ierosina projektu 

novērtēšanā iekļaut cilvēktiesību kritērijus; 

3. atzinīgi vērtē ikvienu EIB iniciatīvu uzlabot pārredzamību un apspriešanos ar 

ieinteresētajām personām, un jo īpaši EIB sabiedrisko apspriešanu par rīcību klimata 

jomā; uzteic EIB par līdz šim paveikto darbu aktīvas klimata politikas jomā, tostarp 

nodrošinot EUR 19,1 mljrd. klimata politikas projektu atbalstam; uzskata, ka EIB var vēl 

vairāk stiprināt savas līderpozīcijas klimata jomā; ar prieku gaida, kad EIB atjauninās 

darījumiem ārpus ES paredzēto klimata stratēģiju, cerot, ka tiks sagatavots rīcības plāns, 

kurā attiecībā uz investīciju portfeli būs paredzēts lielāks skaits ar klimatu saistītu 

projektu; aicina EIB reizi gadā sniegt ziņojumu par to, kā tiek īstenota tās klimata politika; 

4. mudina EIB arī turpmāk aktīvi veicināt ilgtspējīgu izaugsmi gan attīstītajās, gan 

jaunattīstības valstīs, lai atbalstītu ilgtspējīgu attīstību visā pasaulē; uzsver, ka EIB kā 

Savienības finanšu struktūrai ir jāuztic atbilstoša loma ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu 

īstenošanā; aicina attīstības programmā laikposmam pēc 2015. gada īpašu uzmanību 

pievērst EIB 2016. gada vidēja termiņa ārējo aizdevumu pilnvaru pārskatīšanai; 

5. prasa EIB 2016. gadā pārskatīt emisiju daudzuma standartu un samazināt emisiju 

robežvērtības līdz 350g CO2/kWh, lai finansētu tikai visefektīvākās fosilā kurināmā 

spēkstacijas; 

6. iesaka aizdevumu operācijas koncentrēt uz mazāka mēroga tīklā neiekļautiem 

decentralizētiem atjaunojamās enerģijas projektiem, iesaistot iedzīvotājus un vietējās 

kopienas un integrējot energoefektivitātes pirmo principu visās bankas politikās un 

operācijās; 

7. atzinīgi vērtē to, ka EIB ir organizējusi virkni seminārus par uzņēmējdarbību un 

cilvēktiesībām; 

8. mudina EIB vairāk izmantot to, ka uz to attiecas ES cilvēktiesības, sociālie un vides 

noteikumi un ES tiesiskie mehānismi, kas tai ļauj pilnveidot savu materiālo un procesuālo 
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atbildību pret ārējām ieinteresētajām personām; 

9. uzteic to, ka EIB ir izdevies panākt augstu pārredzamības līmeni; iesaka turpināt 

uzlabojumus pārredzamības jomā attiecībā uz EIB starpniecības kredītu ekonomiskās un 

sociālās ietekmes vērtējumu; 

10. atgādina, ka MVU veido Eiropas ekonomikas pamatu; uzsver, ka vairāk nekā 600 000 

MVU, kuros nodarbināti vairāk nekā seši miljoni cilvēku, nodrošina vienu trešdaļu no ES 

eksporta kopējā apjoma; uzsver, ka piekļuve finansējumam ir viens no visaktuālākajiem 

jautājumiem attiecībā uz ES MVU, un tādēļ aicina EIB nodrošināt, ka MVU ir starp 

galvenajiem EIB finansējuma saņēmējiem; 

11. iesaka EIB Iekšējo sūdzību izskatīšanas mehānisma atbildīgajam birojam sākt 

izmeklēšanu par EIB starpniecības aizdevumu pārredzamību, efektivitāti un ietekmi uz 

attīstību, kā arī EIB rīkoties atbilstoši šīs izmeklēšanas rezultātiem, kuriem vajadzētu 

izkristalizēt izmantojamo finanšu starpnieku atlases kritēriju sarakstu; 

12. aicina EIB sniegt Eiropas Parlamentam un sabiedrībai detalizētu informāciju par EIB 

finansējumu un uzņēmējdarbības Ombuda veikumu Ukrainā; 

13. aicina EIB atturēties no sadarbības ar finanšu starpniekiem, kuriem ir slikta reputācija 

saistībā ar pārredzamību, nodokļu nemaksāšanu vai agresīvu nodokļu plānošanas praksi 

vai kuri izmato citādas kaitīgas nodokļu prakses, piemēram, nodokļu nolēmumus, 

ļaunprātīgu iekšējo cenu noteikšanu, krāpšanu un korupciju, vai kuri rada kaitīgu ietekmi 

uz vidi un sabiedrību, vai kuriem nav būtiskas līdzatbildības vietējā līmenī; 

14. uzteic EIB iesaistīšanos par labu MVU un pret mazāku ekonomisko vienību 

diskrimināciju un aicina EIB garantēt MVU vēl efektīvāk pieejamu finansējumu, ko 

nodrošina EIF un EIB ārējo aizdevumu instrumenti; iesaka noteikt proaktīvas MVU un 

mikrouzņēmumu atbalsta politikas prasības starpniecības bankām, kuras izsniedz EIB 

finansējumu saskaņā ar vispārējo aizdevumu mehānismu, nodrošinot politikas saskaņotību 

ar ES attīstības politiku, kuras mērķis ir samazināt neoficiālās ekonomikas apmēru; 

atzinīgi vērtē EIB tirdzniecības veicināšanas programmas, jo īpaši MVU tirdzniecības 

finansēšanas instrumentu, kas piedāvā garantijas ārvalstu bankām, kuras sniedz 

tirdzniecības finansējumu MVU un tādējādi veicina tirdzniecības plūsmu atjaunošanu un 

mazina naudas nodrošinājumu ierobežojumus, kā arī citus jaunus tirdzniecības 

finansēšanas projektus valstīs, ko smagi skārusi ekonomikas krīze, un īpaši pielāgotus 

finanšu risinājumus, piemēram, Eiropas progresa mikrofinansēšanas instrumentu, kas 

paredzēts finanšu integrācijai; 

15. īpaši atzinīgi vērtē EIB finansēšanas darbības, atbalstot infrastruktūras un transporta 

projektus Eiropas reģionos; uzsver, ka šāda veida finansiāls atbalsts ievērojami palielina 

tirdzniecības attīstības potenciālu, sekmējot izaugsmi un konkurētspēju, jo īpaši teritorijās 

ar dabiskiem ģeogrāfiskiem ierobežojumiem; 

16. aicina EIB nodrošināt, ka uzņēmumiem, kas piedalās projektos, kurus līdzfinansē EIB, 

tiktu pieprasīts ievērot vienādas darba samaksas un algu pārredzamības principu, kā arī 

vienlīdzīgas attieksmes pret vīriešiem un sievietēm principu, kā ir noteikts Eiropas 

Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. jūnija Direktīvā 2006/54/EK par tāda principa 

īstenošanu, kas paredz vienlīdzīgas iespējas un attieksmi pret vīriešiem un sievietēm 
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nodarbinātības un profesijas jautājumos; turklāt norāda, ka, pieņemot lēmumus par 

projektu finansēšanu, EIB būtu jāņem vērā kandidējošo uzņēmumu veiktie pasākumi 

korporatīvās sociālās atbildības jomā; 

17. uzskata Padziļinātās un visaptverošās brīvās tirdzniecības zonas (DCFTA) mehānismu 

maziem un vidējiem uzņēmumiem par nepietiekami finansētu, ņemot vērā tā mērķa 

nozīmi kvalitatīvu darbvietu un ilgtspējīgas attīstības veicināšanā, jo tam ir paredzēti tikai 

EUR 200 mlj. uz vairāk nekā desmit gadiem trijās dažādās Austrumu partnerības valstīs, 

izmantojot Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku (ERAB) un EIB kā 

starpniekbankas; 

18. aicina EIB jaunattīstības valstīm paredzētos līdzekļus koncentrēt uz infrastruktūras 

attīstību un sadarboties ar Āfrikas Attīstības banku (AfDB), lai finansētu ilgtermiņa 

investīcijas, kas kalpotu ekonomikas attīstībai; 

19. atzinīgi vērtē kopā ar Pasaules Banku rasto risinājumu, kas ļauj EIB veicināt Ukrainas 

gāzes iegādi; 

20. aicina EIB daudzkāršot finansiālos resursus, apvienojoties partnerībās ar citiem 

aizdevējiem un kombinējot ES līdzekļu piešķīrumus ar EIB aizdevumiem; 

21. uzskata, ka EIB ieguldījums MVU atbalsta programmās tirdzniecības partnervalstīs 

austrumu un dienvidu kaimiņreģionos būtu galvenokārt jāpievērš tam, lai veicinātu minēto 

uzņēmumu dalību Eiropas vērtību ķēdēs; norāda, ka paļaušanās uz vietējām 

partnerbankām vietējos finanšu tirgos var būt problemātiska attiecībā uz MVU piekļuvi 

finansējumam, ja vietējās procentu likmes ir ļoti augstas kā, piemēram, Ukrainā; 

22. aicina EIB saistībā ar ex-ante novērtējumiem par uzņēmumiem, pret kuriem notiek tiesu 

iestāžu izmeklēšana, atjaunināt politiku, kuru tā īsteno cīņai pret nelikumīgi iegūtu 

līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu, kā arī organizēto noziedzību, un cita starpā 

izstrādāt jaunu un atbildīgu nodokļu politiku, šajā nolūkā 2016. gadā vispirms pārskatot 

savu politiku attiecībā uz jurisdikcijām, kas nesadarbojas; 

23. aicina EIB savu pilnvaru robežās saglabāt nepieciešamo elastību, lai reaģētu uz postošiem 

notikumiem ārvalstīs un krīžu laikā, iespējams, palielināt ārējo finansējumu ES Vidusjūras 

austrumu un dienvidu kaimiņvalstīm; 

24. iesaka, ka EIB gan tiešā, gan netiešā finansēšana, izmantojot starpniekus, būtu jāveic ar 

nosacījumu, ka saskaņā ar Ceturtās kapitāla prasību direktīvas noteikumiem attiecībā uz 

kredītiestādēm tiek atklāti ar nodokļiem saistītie dati par katru valsti; 

25. aicina EIB vākt datus par nodokļu maksājumiem, kas izriet no tās investēšanas un 

aizdošanas darbībām, it īpaši par uzņēmumu peļņas aplikšanu ar nodokli un sevišķi 

jaunattīstības valstīs, un reizi gadā šos datus analizēt un publiskot; 

26. uzskata, ka jebkuram EIB uzdevumu un atbildības tālākam pieaugumam pretī ir jāliek 

atbilstošs bankas kapitāla palielinājums; 
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