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POBUDE 

Odbor za mednarodno trgovino poziva Odbor za ekonomske in monetarne zadeve kot 

pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude: 

1. je seznanjen z vmesnim pregledom mandata Evropske investicijske banke (EIB) za 

zunanja posojila, ki ga je opravila Komisija; poudarja, da EIB deluje na podlagi 

razvojnega mandata in da se mora zato ravnati po načelu usklajenosti politike za razvoj; 

poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo projekti, ki jih financira EIB, v skladu 

s politikami EU in da bodo upoštevali evropske interese, ter poudarja, da mora EIB kot 

finančna veja EU delovati v skladu s cilji OZN za trajnostni razvoj; 

2. je seznanjen, da v nekaterih regijah obseg dodeljenih sredstev v obdobju, na katerega se 

nanaša vmesni pregled, predstavlja visok odstotek regionalne zgornje meje, kar je 

pozitivno; meni, da to kaže, da bi se EIB lahko bolj osredotočila na prednostne naloge 

Unije, kar je tudi zaželeno, da bi bilo njeno delovanje bolj v skladu s cilji zunanje 

politike, na primer v odzivu na migracijsko krizo; 

3. poziva Komisijo, naj vzpostavi okvir za letno poročanje EIB o njenih operacijah zunaj 

EU, kar zadeva skladnost s splošnimi načeli zunanjega delovanja Unije; podpira 

ugotovitev vmesnega pregleda, da bi morala EIB v tesnem sodelovanju z Evropsko 

službo za zunanje delovanje posodobiti regionalne tehnične operativne smernice, da bi 

bolj odražale usklajenost EIB s prednostnimi nalogami Unije; poziva Komisijo, naj to 

posodobitev izkoristi za določitev osnov za poročanje EIB o skladnosti s členom 21 

PEU; meni, da bi smeli neobvezni dodatni znesek za EIB odobriti le, če bo dosežen 

napredek v zvezi s tem poročanjem; 

4. pozdravlja vsakršno novo pobudo EIB, s katero bi dosegli večjo preglednost in 

zagotovili podrobno in stalno posvetovanje z deležniki, saj je bistveno, da za uporabo 

sredstva, ki jih zagotavljajo vlade držav članic, veljajo najvišji standardi glede 

učinkovitosti in odgovornosti; poziva EIB, naj izboljša ustrezni dostop do informacij, in 

sicer ne le za Evropski parlament in druge institucije, ampak tudi za splošno javnost, 

zlasti kar zadeva sistem pogodb in podizvajalskih pogodb ter finančne podatke o 

projektih, ki jih financira EIB; 

5. poziva EIB, naj posveti večjo pozornost posledicam svojih operacij na področju 

človekovih pravic in pravic delavcev ter naj svojo politiko socialnih standardov dalje 

razvije v politiko človekovih pravic na področju bančništva; predlaga, naj v ta namen v 

ocene projektov vključi kazalnike glede človekovih pravic; 

6. pozdravlja dober napredek pri uresničevanju kvantitativnih ciljev EIB na področju 

podnebnih ukrepov; predlaga uvedbo strožjih kvalitativnih meril glede tega, kaj šteje za 

podnebni ukrep, na primer znižanje mejnih vrednosti emisij na 350 g CO2/kWh, da bi 

podporo prejele le najučinkovitejše elektrarne na fosilna goriva; poziva EIB, naj v 

skladu s svojo novo podnebno strategijo pripravi ambiciozne akcijske načrte, zlasti 

ambiciozen časovni načrt za postopno opustitev podpore za fosilna goriva, in tako 

okrepi svoj vodilni položaj na podnebnem področju; 

7. priporoča, naj se EIB pri dajanju posojil osredotoči na projekte za manjše, 
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decentralizirane in od električnega omrežja ločene sisteme energije iz obnovljivih virov, 

v katerih sodelujejo državljani in skupnosti, ter naj načelo, da je energetska učinkovitost 

na prvem mestu, upošteva v vseh svojih politikah in operacijah; 

8. pozdravlja zavezo EIB, da se bo spoprijela s pojavom prisilnih migracij in ukrepala v 

državah, ki jih je migracijska kriza še posebej prizadela, tudi z okrepitvijo humanitarne 

dejavnosti in zagotavljanjem podpore za gospodarsko rast, izgradnjo infrastrukture in 

ustvarjanje delovnih mest; v zvezi s tem pozdravlja pobudo EIB za krizno odzivanje in 

odpornost, v okviru katere namerava povečati obseg pomoči državam v južnem 

sosedstvu Evrope in na Balkanu za 6 milijard EUR; poziva, naj pobuda prinese pravo 

dodatnost glede na sedanje dejavnosti EIB v regiji; 

9. poziva EIB, naj začne hitro izvajati sveženj ukrepov na področju migracij za afriške, 

karibske in pacifiške države, in vztraja, da se morajo financirani projekti prednostno 

osredotočati na preprečevanje prisilnih migracij v podsaharski regiji; 

10. poziva EIB, naj še naprej izboljšuje komunikacijo s finančnimi posredniki, da bi lahko ti 

bolje obveščali upravičence o možnostih financiranja EIB, ki so jim na voljo; v zvezi s 

tem pozdravlja nedavno vzpostavljen mehanizem, na podlagi katerega morajo posojilne 

institucije, ki uporabljajo sredstva EIB za financiranje projekta, upravičencu poslati 

pismo, v katerem izrecno navedejo uporabo sredstev EIB; 

11. pozdravlja dejavnosti financiranja EIB na področju infrastrukture in prevoza, saj 

projekti na tem področju znatno povečujejo možnosti za trgovino in lahko imajo učinek 

vzvoda pri internacionalizaciji malih in srednjih podjetij, zlasti v regijah z geografskimi 

ovirami; 

12. poudarja, da je dostop do financiranja eden najbolj perečih problemov za mala in 

srednja podjetja; poudarja, da mora EIB v svoji strategiji povečati in olajšati dostop do 

financiranja za mala in srednja podjetja, tudi s programi in pobudami za olajševanje 

trgovine, kot so evropski mikrofinančni instrument Progress in novi instrumenti za 

financiranje evropskih in latinskoameriških oz. karibskih malih in srednjih podjetij na 

področju trgovinskih dejavnosti; predlaga, naj EIB za posredniške banke, ki izplačujejo 

njena finančna sredstva, uvede zahteve za bolj proaktivno politiko na področju mikro-, 

malih in srednjih podjetij; predlaga EIB, naj še izboljša preglednost pri oceni lokalnega 

gospodarskega in socialnega učinka posredniških posojil; poudarja, da bi morala EIB 

svoj prispevek k programom za mala in srednja podjetja v tretjih državah, ki so z EU 

sklenile preferencialni trgovinski režim, nameniti predvsem za njihovo vključevanje v 

svetovne dobavne verige, zlasti v vzhodnem in južnem sosedstvu pa bi se morala v 

svojih programih osredotočiti na vključevanje malih in srednjih podjetij v evropske 

vrednostne verige; 

13. pozdravlja predlog Komisije za vzpostavitev načrta za zunanje naložbe, ki bi bil 

namenjen odpravi temeljnih vzrokov za migracije in bi prispeval k doseganju ciljev 

trajnostnega razvoja; pričakuje, da bo EIB v zvezi s tem imela pomembno vlogo, zlasti 

z dodatnim financiranjem upravičencev iz zasebnega sektorja; 

14. poziva EIB, naj pred odobritvijo projektov dodatno okrepi tehnično pomoč in 

zagotavljanje finančnega strokovnega znanja lokalnim in regionalnim organom, da bi 

olajšala dostop in vključila vse države članice, zlasti tiste, ki so manj uspešne v smislu 
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odobrenih projektov; 

15. poziva EIB, naj finančna sredstva usmeri ne le k malim in srednjim podjetjem, pač pa 

tudi k smiselnemu razvoju infrastrukture, saj lahko njeno pomanjkanje v številnih 

partnerskih državah resno ovira rast trgovine in možnosti prebivalcev za nakup in 

prodajo blaga in storitev v EU; 

16. poziva k politični razpravi, v katero bi bil vključen tudi Parlament, o predvidenem 

sodelovanju EIB z Azijsko banko za investicije v infrastrukturo (AIIB); z 

zaskrbljenostjo ugotavlja, da struktura upravljanja AIIB za zdaj ne predvideva ustrezne 

udeležbe delničarjev v odločanju glede financiranja projektov in da javno dostopna 

projektna dokumentacija ne vsebuje podrobnih informacij o izpolnjevanju okoljskih in 

socialnih meril, ki jih AIIB zahteva od svojih posojilodajalcev; poziva EIB, naj ustvari 

sinergije in po možnosti združi vire z drugimi regionalnimi razvojnimi bankami, da 

njihove dejavnosti ne bi bile v konkurenci; meni, da bi se morala EIB v sodelovanju z 

drugimi razvojnimi bankami zavzemati za visoko stopnjo preglednosti ter delovanje v 

skladu s socialnimi in okoljskimi standardi kot pogoj za vsako kapitalsko udeležbo; 

poziva EIB, naj od podjetij, ki sodelujejo v projektih, ki jih sofinancira, zahteva 

spoštovanje načela enakega plačila in preglednosti plač ter načela enakosti spolov, kot 

določa Direktiva 2006/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2006 o 

uresničevanju načela enakih možnosti ter enakega obravnavanja moških in žensk pri 

zaposlovanju in poklicnem delu; poudarja tudi, da bi morala EIB pri izbiri projektov, ki 

jih bo financirala, upoštevati ukrepe za družbeno odgovornost v podjetjih, ki kandidirajo 

za sredstva; 

17. poziva EIB, naj na svojem spletnem mestu objavi podrobne informacije o odločitvah 

glede izbire projektov, ki bodo financirani, posebej pa naj navede tudi razloge za 

zavrnitev projektov, ki so bili predloženi, ugotovitve internih preiskav ter informacije o 

izboru, spremljanju in ocenjevanju dejavnosti in programov na podlagi jasnih in 

merljivih kazalnikov, pa tudi informacije o uporabljenih metodah za predhodna in 

naknadna poročila za vsak financirani projekt ter ugotovitve teh poročil; 

18. poziva EIB, naj upošteva nezadostno zmogljivost za pripravo projektov v javnem in 

zasebnem sektorju ter nižjo posojilno zmogljivost v nekaterih državah članicah; da bi 

zmanjšali naložbeno vrzel v EU, naj razmisli tudi o pristopu, na podlagi katerega bi se 

enkratni prispevki držav članic – in sicer bodisi samih držav članic bodisi nacionalnih 

spodbujevalnih bank, uvrščenih v sektor država ali delujočih v imenu države – k 

projektom, ki jih financira EIB, šteli kot enkratni ukrepi v smislu člena 5 Uredbe 

Sveta (ES) št. 1466/97 in člena 3 Uredbe Sveta (ES) št. 1467/97; 
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