
 

AD\1110734LV.docx  PE589.330v03-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

Eiropas Parlaments 
2014-2019  

 

Starptautiskās tirdzniecības komiteja 
 

2016/2099(INI) 

24.11.2016 

ATZINUMS 

Sniegusi Starptautiskās tirdzniecības komiteja 

Ekonomikas un monetārajai komitejai 

par Eiropas Investīciju bankas finansiālo darbību gada pārskatu 

(2016/2099(INI)) 

Atzinuma sagatavotājs: Yannick Jadot 

 



 

PE589.330v03-00 2/6 AD\1110734LV.docx 

LV 

PA_NonLeg 



 

AD\1110734LV.docx 3/6 PE589.330v03-00 

 LV 

IEROSINĀJUMI 

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas un monetāro 

komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. pieņem zināšanai rezultātus Komisijas veiktajai termiņa vidusposma izvērtēšanai attiecībā 

uz Eiropas Investīciju bankas (EIB) ārējo aizdevumu pilnvarojumu; uzsver, ka EIB 

darbojas saskaņā ar attīstības pilnvarojumu un ka tai ir jāvadās pēc politikas saskaņotības 

attīstībai principa; mudina Komisiju nodrošināt, ka EIB finansētie projekti atbilst ES 

politikas nostādnēm un ka tajos tiek ievērotas Eiropas intereses, un uzsver, ka EIB kā ES 

finanšu izpildinstitūcijai ir jāstrādā atbilstoši ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem; 

2. pieņem zināšanai pozitīvo faktu, ka dažos reģionos termiņa vidusposmā piešķirtie līdzekļi 

veido augstu īpatsvaru no reģionālā līmeņa maksimālajiem apjomiem; uzskata minēto par 

apliecinājumu tam, ka precīzāka orientēšanās uz Savienības prioritātēm nolūkā uzlabot 

reaģēšanu uz ārpolitikas mērķiem, piemēram, reaģēšanu uz migrācijas krīzi, ir gan 

iespējama, gan vēlama; 

3. aicina Komisiju izveidot satvaru EIB ikgadējai ziņošanai par savām operācijām ārpus ES 

attiecībā uz atbilstību vispārējiem principiem, kas jāievēro Savienības ārējā darbībā; 

atbalsta termiņa vidusposma izvērtējumā iekļauto secinājumu, ka ciešā sadarbībā ar 

EĀDD ir jāatjaunina EIB reģionālās tehniskās darbības pamatnostādnes, lai labāk 

atspoguļotu EIB darbības atbilstību Savienības prioritātēm; aicina Komisiju izmantot šo 

atjaunināšanu, lai noteiktu pamatu EIB ziņošanai par LES 21. panta ievērošanu; uzskata, 

ka Eiropas Investīciju bankai paredzētā fakultatīvā papildu summa būtu jādara pieejama 

tikai tad, ja ir sasniegts progress minētās ziņošanas jomā; 

4. atzinīgi vērtē jebkādu turpmāku EIB iniciatīvu, kuras mērķis ir uzlabot pārredzamību un 

nodrošināt to, ka notiek detalizēta un pastāvīga apspriešanās ar ieinteresētajām personām, 

jo ir svarīgi lai dalībvalstu valdību nodrošinātajiem līdzekļiem tiktu piemēroti efektivitātes 

un pārskatatbildības ziņā visaugstākie standarti; aicina EIB uzlabot informācijas 

pieejamību ne tikai Eiropas Parlamentam un citām institūcijām, bet arī plašākai 

sabiedrībai, it īpaši attiecībā uz līgumu un apakšlīgumu slēgšanas sistēmu un finanšu 

datiem par EIB finansētajiem projektiem; 

5. aicina EIB lielāku uzmanību pievērst tās darbību ietekmei uz cilvēktiesībām un darba 

tiesībām un turpināt pārveidot savu sociālo standartu politiku par cilvēktiesību politiku 

banku darbības jomā; šajā nolūkā ierosina, lai EIB projektu izvērtēšanā iekļautu 

cilvēktiesību kritērijus; 

6. atzinīgi vērtē to, ka tiek sekmīgi īstenoti EIB kvantitatīvie mērķi ar klimatu saistīto 

darbību jomā; ierosina ieviest stingrākus kvalitatīvos kritērijus attiecībā uz to, kas tiek 

uzskatīts par klimata darbību, piemēram, emisiju robežvērtības pazemināšana līdz 

350 g CO2/kWh, lai atbalstu saņemtu tikai visefektīvākās fosilā kurināmā elektrostacijas; 

aicina EIB izstrādāt vērienīgus rīcības plānus saskaņā ar savu jauno klimata stratēģiju, lai 

stiprinātu līderpozīcijas klimata jomā, it īpaši konkrētu grafiku jebkāda tāda atbalsta 

pakāpeniskai likvidēšanai, kurš tiek piešķirts fosilajam kurināmajam; 

7. iesaka aizdošanas operācijās galveno uzmanību veltīt mazāka mēroga decentralizētiem 
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ārpustīkla atjaunojamās enerģijas projektiem, kas paredz iedzīvotāju un vietējo kopienu 

iesaistīšanu, un visās EIB politikas nostādnēs un operācijās iekļaut energoefektivitātes 

pirmo principu; 

8. atzinīgi vērtē EIB apņemšanos cīnīties pret piespiedu migrāciju un veikt nepieciešamos 

pasākumus migrācijas krīzes īpaši smagi skartajās valstīs, tostarp pastiprināt humanitāro 

darbību un sniegt atbalstu ekonomikas izaugsmei, infrastruktūras būvniecībai un darbvietu 

radīšanai; šajā sakarā atzinīgi vērtē EIB iniciatīvu “Reaģēšana uz krīzi un noturība”, kuras 

mērķis ir palielināt Eiropas dienvidu kaimiņvalstīm un Balkānu reģionam paredzētā 

atbalsta summu par EUR 6 miljardiem; prasa, lai ar šīs iniciatīvas palīdzību tiktu panākta 

patiesa papildināmība attiecībā uz EIB pašreizējām darbībām šajā reģionā; 

9. aicina EIB ātri īstenot ĀKK valstīm paredzēto pasākumu kopumu migrācijas jomā un 

uzstāj, ka finansētajos projektos galvenā uzmanība ir jāpievērš piespiedu migrācijas 

novēršanai Subsahāras reģionā; 

10. aicina EIB turpināt uzlabot komunikāciju ar finanšu starpniekiem, lai tie varētu labāk 

informēt saņēmējus par to rīcībā esošajām iespējām attiecībā uz EIB finansējumu; šajā 

sakarā atzinīgi vērtē nesen izveidoto mehānismu, kas paredz, ka aizdevējiestādes, kuras 

projektu finansēšanai izmanto EIB līdzekļus, saņēmējam nosūta vēstuli, kurā skaidri 

izklāstīta EIB finansējuma izmantošana; 

11. atzinīgi vērtē EIB finansēšanas darbību infrastruktūras un transporta jomā, jo šie projekti 

būtiski palielina tirdzniecības potenciālu un tiem var būt sviras efekts MVU 

internacionalizācijā, it īpaši reģionos, kuros ir nelabvēlīgi ģeogrāfiskie apstākļi; 

12. uzsver, ka finansējuma pieejamība ir viena no MVU aktuālākajām problēmām; uzsver 

nepieciešamību pēc tādas EIB stratēģijas, kas paplašinātu un uzlabotu finansējuma 

pieejamību MVU, tostarp izmantojot tirdzniecības atvieglošanas programmas un tādas 

iniciatīvas kā Eiropas progresa mikrofinansēšanas instruments un jaunie instrumenti 

Eiropas un Latīņamerikas un Karību jūras reģiona valstu MVU tirdzniecības darbību 

finansēšanai; ierosina noteikt proaktīvākas MVU un mikrouzņēmumu politikas prasības 

starpniekbankām, kas izsniedz EIB līdzekļus; ierosina vēl vairāk uzlabot pārredzamību 

attiecībā uz to EIB aizdevumu ietekmes uz vietējo ekonomiku un sociālo jomu 

izvērtēšanu, kurus izsniedz ar starpnieku palīdzību; uzsver, ka EIB devums ar MVU 

saistītajās programmās trešās valstīs, kurām ir preferenciāls tirdzniecības režīms ar ES, 

būtu jāvirza uz to integrāciju globālās piegādes ķēdēs, tajā pašā laikā austrumu un 

dienvidu kaimiņvalstīs šādas programmas būtu jāorientē uz MVU integrāciju Eiropas 

vērtību ķēdēs; 

13. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu izstrādāt Eiropas ārējo investīciju plānu, kurš būtu 

virzīts uz to, lai, veicinot ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu, novērstu migrācijas 

pamatcēloņus; šajā sakarā ar nepacietību gaida, kad EIB uzņemsies būtisku lomu, it īpaši 

nodrošinot papildu finansējumu privātā sektora saņēmējiem; 

14. aicina EIB vēl vairāk pastiprināt tehniskās palīdzības mehānismu un aktīvāk sniegt 

finanšu konsultācijas vietējām un reģionālajām pārvaldes iestādēm posmā pirms projektu 

apstiprināšanas, lai tādējādi atvieglotu pieejamību un iesaistītu visas dalībvalstis, it īpaši 

tās, kurās ir viszemākais apstiprināto projektu īpatsvars; 
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15. mudina EIB līdzekļus paredzēt ne tikai MVU, bet arī funkcionālas infrastruktūras 

attīstībai, jo tās trūkums daudzās partnervalstīs var būt nopietns šķērslis tirdzniecības 

apjoma pieaugumam un šo valstu iedzīvotāju spējai pirkt un pārdot preces un 

pakalpojumus ES; 

16. prasa rīkot politiskas debates par EIB plānoto sadarbību ar Āzijas Infrastruktūras 

investīciju banku (ĀIIB) un iesaistīt tajās Parlamentu; ar bažām atzīmē, ka ĀIIB 

pārvaldības struktūras līdz šim nav paredzējušas akcionāru atbilstošu līdzdalību projektu 

finansēšanas lēmumu pieņemšanā un ka publiski pieejamajā projektu dokumentācijā trūkst 

sīkākas informācijas par to pasākumu īstenošanu vides un sociālajā jomā, kurus ĀIIB 

prasa īstenot aizdevējiem; prasa EIB panākt sinerģiju un, iespējams, apvienot resursus ar 

citu reģionālo attīstības banku resursiem, lai nodrošinātu, ka to darbības savstarpēji 

nekonkurē; uzskata par svarīgu, lai EIB savā sadarbībā ar citām attīstības bankām 

atbalstītu augstu pārredzamības līmeni, kā arī augstus izpildes standartus sociālajā un 

vides jomā kā nosacījumu jebkādai kapitāla ieguldīšanai; aicina EIB nodrošināt, ka 

uzņēmumiem, kuri piedalās tās līdzfinansētos projektos, tiek prasīts ievērot vienlīdzīga un 

pārredzama atalgojuma principu un dzimumu līdztiesības principu, kas noteikts Eiropas 

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

īstenošanu, kas paredz vienlīdzīgas iespējas un attieksmi pret vīriešiem un sievietēm 

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. aicina EIB savā tīmekļa vietnē publicēt detalizētu informāciju par lēmumiem par to 

projektu atlasi, kuri tiks finansēti, un it īpaši par iesniegto projektu noraidīšanas 

iemesliem, iekšējo izmeklēšanu rezultātiem, savu darbību un programmu atlasi, 

uzraudzību un izvērtēšanu, pamatojoties uz skaidriem un izmērāmiem rādītājiem, kā arī 

par ex ante izvērtēšanas metodiku un rezultātiem un ex post ziņojumiem attiecībā uz katru 

no finansētajiem projektiem; 

18. aicina EIB, ņemot vērā nepietiekamo veiktspēju projektu izstrādes jomā gan publiskajā, 

gan privātajā sektorā un dažu dalībvalstu ierobežoto kredītspēju, kā arī lai mazinātu 

investīciju trūkumu Savienībā, apsvērt iespēju izmantot pieeju, saskaņā ar kuru 

dalībvalstu — vai nu pašu dalībvalstu, vai valsts attīstību veicinošo banku, kas klasificētas 

vispārējā valdības sektorā vai kas darbojas dalībvalsts vārdā, — vienreizējās iemaksas 

EIB finansētos projektos tiktu uzskatītas par tādām, kas atbilst vienreizēju pasākumu 

kritērijiem Padomes Regulas (EK) Nr. 1466/97 5. panta un Padomes Regulas (EK) 

Nr. 1467/97 3. panta nozīmē. 
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