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PASIŪLYMAI 

Tarptautinės prekybos komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo 

pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus: 

1. primena, kad 10 proc. bendros EIB skolinimo veiklos skirta operacijoms, vykdomoms 

už Europos Sąjungos ribų, ir palankiai vertina tai, kad bendra suma, kurią EIB skyrė už 

Europos Sąjungos ribų veikiantiems projektų vykdytojams, padidėjo, palyginti su 

2015 m.; todėl pabrėžia, jog svarbu, kad EIB teiktų metines ataskaitas apie savo 

operacijas, vykdomas už Sąjungos ribų, laikydamasis bendrųjų principų, kuriais 

grindžiami Sąjungos išorės veiksmai, ir atliktų savo deramą vaidmenį įgyvendinant 

atnaujintą Sąjungos įsipareigojimą siekti politikos suderinamumo vystymosi labui ir 

užtikrinant suderinamumą su kitomis ES politikos sritimis, JT Darbotvarke iki 2030 m. 

ir Paryžiaus klimato susitarimu, remiant švietimą ir deramų darbo vietų kūrimą, 

užtikrinant visapusišką pagarbą žmogaus teisėms ir darbo ir aplinkos apsaugos teisėms 

bei skatinant lyčių lygybę; pabrėžia, kad EIB, remdama ES įmones užsienyje, turėtų 

deramai atsižvelgti į ES prekybos strategiją, įskaitant esamus ir būsimus prekybos 

susitarimus; 

2. ragina EIB bendradarbiaujant su EIVT ir Komisijos DEVCO GD parengti jo skolinimo 

operacijų už ES ribų poveikio visam ES vystomajam bendradarbiavimui, ypač 

susijusiam su Darbotvarke iki 2030 m., ir poveikio žmogaus teisėms vertinimo 

metodiką; 

3. pažymi, kad EIB, taikydamas savo skolinimo priemones, gali tapti svarbiu naujosios ES 

ekonominės diplomatijos svertu; todėl pabrėžia, kad EIB, vykdydamas savo operacijas, 

turi atsižvelgti į ekonominės diplomatijos aplinkybes; 

4. remia EIB ir valstybių narių vystymosi agentūrų partnerystės stiprinimą ir EIB bei kitų 

daugiašalių plėtros bankų bendrai vykdomus projektus, visų pirma tuos, kuriais 

siekiama padėti pasiekti JT 2030 m. darnaus vystymosi tikslus (DVT); 

5. pabrėžia, kad galimybė gauti finansavimą ir tarptautinimas yra svarbios MVĮ patiriamos 

kliūtys; pabrėžia, kad MVĮ yra Europos ekonomikos stuburas; mano, kad, nepaisant to, 

kad buvo eita teisinga kryptimi, EIB turi dėti daugiau pastangų siekdamas užtikrinti 

lengvesnę ir veiksmingesnę MVĮ prieigą prie finansavimo, kad jos galėtų įsitraukti į 

pasaulinę vertės grandinę; mano, kad EIB turi remti ES įmones, kurios nori užsiimti 

verslu užsienyje, be kita ko, pasitelkdamas prekybos finansavimo priemonę; 

6. pažymi, kad per pastaruosius kelerius metus atlikta per mažai su Azija susijusių 

paramos tiesioginėms užsienio investicijoms (TUI) operacijų; pabrėžia, kas ES 

investuotojai ir ypač MVĮ turėtų aktyviau dalyvauti Kinijos, Indijos ir Pietryčių Azijos 

valstybių asociacijai priklausančių valstybių rinkose ir turėtų naudotis vienodomis 

sąlygomis; ragina EIB, be kita ko, naudojantis išorės skolinimo įgaliojimu, teikti 

tiesioginį finansavimą ES bendrovėms, kuriuo būtų remiamos užsienio investicijos; 

7. primena, kad Europos kaimynystės politikoje dalyvaujančios valstybės ir AKR 

valstybės turėtų pirmenybės tvarka galėti pasinaudoti EIB investiciniais projektais; taigi 

apgailestauja dėl to, kad Afrika yra tas pasaulio regionas, kuriam 2016 m. buvo skirtas 

mažiausias finansinis paketas; ragina ateinančiais metais pakeisti šią tendenciją; 
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8. atkreipia dėmesį į 2003 m. pagal Kotonu susitarimą pradėtos taikyti investicinės 

priemonės veiksmingumą ir ragina užtikrinti, kad tokio pobūdžio priemonė būtų toliau 

taikoma 2020 m. iš naujo susiderėjus dėl susitarimų, kurie sieja Europos Sąjungą su jos 

AKR partnerėmis; 

9. palankiai vertina EIB vaidmenį vietos privačiojo sektoriaus plėtros srityje bei jo paramą 

mikrofinansavimui, ir pripažįsta, kad jo veikla sukuriamos naujos ekonominės ir 

prekybos galimybės; pabrėžia, kad būtina tinkamai ir veiksmingai EIB veiklą pritaikyti 

prie dabartinių tarptautinio masto iššūkių; ragina išplėsti EIB išorės skolinimo 

įgaliojimą, siekiant padidinti EIB vaidmenį užtikrinant darnų vystymąsi ir strategiškai 

reaguojant į pagrindines migracijos priežastis, taip pat paskatinti jį aktyviau dalyvauti 

įgyvendinant naująją privačiojo sektoriaus strategiją; todėl ragina EIB aktyviau 

dalyvauti įgyvendinant infrastruktūros, transporto ir skaitmeninimo, kurių reikia 

siekiant plėtoti vietos ir regioninius prekybos maršrutus, projektus ir skatinti MVĮ 

tarptautinimą, tokiu būdu aktyviai prisidedant prie Pasaulio prekybos organizacijos 

prekybos lengvinimo susitarimo įgyvendinimo; dar kartą tvirtina, kad EIB savo veiklą 

turi suderinti su JT DGT;  

10. pažymi, kad 2016 m. EIB patvirtino naujas mikrofinansų priemones: vieną skirtą Karibų 

regionui, vieną – Ramiojo vandenyno regionui ir dvi – Afrikai, kurių bendra vertė – 110 

mln. EUR, ir vieną pietinėms kaimyninėms šalims, kurios vertė –75 mln. EUR; 

primena, kad įgyvendinant EIB mikrofinansų priemones ir techninę pagalbą 1,5 mln. 

paramos gavėjų buvo paskirta 300 mln. EUR; ragina EIB į savo būsimą ataskaitą 

įtraukti šių priemonių ir lėšų, paskirstytų per išorės veiksmų finansines priemones, 

sverto poveikį; 

11. atkreipia dėmesį į tai, kad 2016 m. pusė visų EIB skolinimo operacijų naudojantis išorės 

skolinimo įgaliojimu buvo skirta vietos finansų tarpininkams ir jų tikslas buvo 

paskatinti teikti mikrokreditus; ragina EIB atlikti finansų tarpininkų vykdomo 

perskolinimo vertinimą lyčių požiūriu, kadangi mikrokreditai daugiausia skirti moterims 

verslininkėms; 

12. laikosi nuomonės, kad EIB turi stiprinti savo pajėgumą prisiimti riziką ir teikti 

garantijas rizikos atvejais, visų pirma vykdant projektus, kuriais siekiama plėtoti ir 

stiprinti privatųjį sektorių, ir projektus pagal ekonominio atsparumo iniciatyvą; 

13. ragina EIB užtikrinti daugiau galimybių gauti informaciją apie sutarčių ir subrangos 

sutarčių sistemą ir finansinius duomenis, susijusius su EIB finansuotais projektais, taip 

pat apie atitiktį darnaus vystymosi tikslams; prašo EIB konkrečiai teikti geresnę ir 

sistemingesnę informaciją, visų pirma Europos Parlamentui, apie savo finansų 

tarpininkų vykdytas perskolinimo operacijas, kad būtų užtikrintas didesnis 

parlamentinės kontrolės veiksmingumas ir skaidrumas; pabrėžia, kad svarbu užtikrinti 

įtraukų sprendimų priėmimo procesą, kuriame dalyvautų atitinkami suinteresuotieji 

subjektai ir pilietinės visuomenės organizacijos. 

14. ragina EIB skatinti projektų finansavimą vadovaujantis savo klimato strategija ir 

Paryžiaus susitarimu ir mažinti savo paramą iškastiniam kurui, siekiant tapti svarbiausia 

ES priemone bendroje pasaulinėje kovoje su klimato kaita ir remti darnų vystymąsi bei 

siekį laikantis 2030 m. energetikos strategijos užtikrinti, kad energetikos sistema būtų 

konkurencingesnė, saugesnė ir tvaresnė; todėl ragina EIB nefinansuoti projektų, 



 

AD\1146218LT.docx 5/7 PE615.456v02-00 

 LT 

susijusių su smarkiai aplinką teršiančiomis ir pasenusiomis technologijomis, visų pirma, 

sudarant palankesnes sąlygas investicijoms energetikos sektoriuje; ragina EIB teikti 

daugiau paskolų viešiesiems infrastruktūros projektams, kuriuos įgyvendinant siekiama 

sušvelninti klimato kaitos padarinius, pvz., potvynius, ir nedidelės apimties 

atsinaujinančiųjų išteklių energetikos projektams. 
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