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PASIŪLYMAI 

Tarptautinės prekybos komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų politikos komitetą į 

savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus: 

1. pabrėžia ir palankiai vertina tai, kad Europos investicijų bankas (EIB), vykdydamas 

bendrą skolinimo veiklą, operacijas už ES ribų laiko labai svarbiomis; pabrėžia, kad 

naujai skolinant už ES ribų lėšos turėtų būti ir toliau teisingai ir lygiai padalijamos 

paramai socialinei bei ekonominei infrastruktūrai ir paramai tiek vietos privačiojo 

sektoriaus, tiek viešojo sektoriaus plėtrai; primena, kad 10 proc. bendros EIB skolinimo 

veiklos skirta operacijoms, vykdomoms už Sąjungos ribų; dėl šios priežasties pabrėžia 

metinių EIB teikiamų ataskaitų dėl operacijų, kurios vykdomos už Sąjungos ribų, svarbą 

bendrųjų principų, kuriais grindžiama Sąjungos išorės veikla, JT darnaus vystymosi 

darbotvarkės iki 2030 m. ir Paryžiaus klimato susitarimo laikymosi požiūriu; 

2. palankiai vertina EIB ataskaitų teikimo veiklą, kuria užtikrinamas vis didesnis 

skaidrumas, tačiau prašo suteikti platesnę prieigą prie informacijos, susijusios su jo 

veikla, ypač rangos ir subrangos sistema, taip pat prieigą prie finansinių duomenų, 

susijusių su EIB finansuojamais projektais; ragina EIB sustiprinti pilietinės visuomenės 

ir suinteresuotųjų subjektų dalyvavimą; 

3. primena, kad EIB veikla turi atspindėti Sąjungos vidaus ir išorės politiką; pabrėžia, kad 

jo skolinimo sąlygos turėtų palengvinti šių tikslų siekimą ir ypač Sąjungos periferinių 

regionų vystymąsi skatinant ekonomikos augimą ir užimtumą; ragina EIB gerokai 

sustiprinti vietos ir regioninėms valdžios institucijoms prieš tvirtinant projektus 

teikiamos techninės pagalbos ir finansinių konsultacijų mechanizmą, kad būtų 

pagerintas prieinamumas ir įtrauktos visos valstybės narės, ypač tos, kuriose sėkmingai 

patvirtintų projektų procentinė dalis mažiausia; 

4. ragina EIB ir toliau ypatingą dėmesį skirti skolinimui už ES ribų siekiant privačiojo 

sektoriaus plėtros, nes tai yra pagrindinis skurdo mažinimo veiksnys, ir mikrofinansų 

įstaigoms skirtoms poveikio finansų ir kredito linijoms; šiomis aplinkybėmis taip pat 

ragina EIB pagerinti realias MVĮ galimybes gauti finansavimą ir nustatyti 

perspektyvesnius MVĮ ir labai mažų įmonių politikos reikalavimus EIB lėšas 

teikiantiems bankams tarpininkams; atkreipia dėmesį į tai, kad pusė visų EIB skolinimo 

operacijų naudojantis išorės skolinimo įgaliojimais buvo skirta vietos finansų 

tarpininkams ir jų tikslas buvo paskatinti mikrokreditų teikimą, ir ragina EIB teikti 

išsamesnę ir sistemingesnę informaciją apie jo finansų tarpininkų vykdomą 

perskolinimą; ragina išplėsti EIB išorės skolinimo įgaliojimus ir taip užtikrinti strateginį 

EIB įnašą šalinant pagrindines migracijos priežastis; 

5. ragina EIB panaudoti finansinius išteklius kaip svertą bendradarbiaujant su kitomis 

finansų įstaigomis – derinti jo paskolas ir trečiųjų šalių dotacijas, toliau plėsti 

finansavimo šaltinius, technines konsultacijas ir padėti pritraukti papildomų lėšų; ragina 

EIB veiksmingiau užtikrinti, kad nebūtų nukrypstama nuo Sąjungos aplinkos apsaugos 

ir socialinės politikos tikslų, taip pat vykdant bendrai finansuojamus projektus arba 

investuojant lėšas į investicijų fondus ir privataus kapitalo fondus; 

6. ragina EIB vykdant savo veiklą atsižvelgti į naujausias UNCTAD rekomendacijas ir 
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stengtis remti besivystančių šalių nuosavos pramonės politikos stiprinimą padedant kurti 

investicijų politikos priemones ir susitelkti ties įvairiais sektoriais, ekonomine veikla ir 

mechanizmais, kad būtų galima kuo labiau padidinti investicijų poveikį pramonės 

pajėgumų didinimui; 

7. palankiai vertina EIB pradėtą ekonominio atsparumo iniciatyvą, kuria siekiama padėti 

Vakarų Balkanų šalims ir ES pietinėms kaimyninėms šalims spręsti neteisėtos 

migracijos ir priverstinės migracijos keliamus iššūkius; ragina padidinti šios iniciatyvos 

finansavimą ir sustiprinti EIB dalyvavimą šiuose regionuose, siekiant remti 

humanitarinius veiksmus, darbo vietų kūrimą, ekonomikos augimą ir infrastruktūros 

tobulinimą; todėl palankiai vertina tai, kad buvo patvirtinti pirmieji Europos išorės 

investicijų plano (EIIP) projektai Afrikoje, ir tikisi, kad EIB teks svarbesnis vaidmuo; 

8. ragina EIB daug investuoti į perėjimą prie ekologiškos ekonomikos Rytų partnerystės 

šalyse; 

9. palankiai vertina EIB planą pasiūlyti Informuotumo apie tvarumą akcijų ir skatina jį 

imtis pagrindinio vaidmens tvarių finansų srityje tiek Europoje, tiek už jos ribų; ragina 

EIB skolinimo operacijomis teikti pirmenybę Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų 

siekimo paramai, toliau investuojant į socialinius, ekologiškus ir tvarius projektus; 

10. laikosi nuomonės, kad EIB turėtų ir toliau stiprinti savo vaidmenį padėdamas siekti 

darnaus vystymosi, kaip numatyta darnaus vystymosi tiksluose, ir kad paskolos laikantis 

kovos su klimato kaita strategijos turėtų būti daugiausia skiriamos švaraus transporto ir 

švarios energijos sektoriams, kadangi šie sektoriai pasižymi dideliu inovacijų 

potencialu; ragina EIB nebeteikti paramos iškastiniam kurui ir projektams, 

skatinantiems miškų nykimą ir biologinės įvairovės mažėjimą, ir prašo skirti daugiau 

dėmesio poveikiui, kurį jo veikla daro žmogaus ir darbo teisėms; 

11. ragina EIB užtikrinti, kad įmonės, dalyvaujančios projektuose, kuriuos jis bendrai 

finansuoja, laikytųsi vienodo ir skaidraus darbo užmokesčio principų, taip pat lyčių 

lygybės principo, kaip nustatyta 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyvoje 2006/54/EB dėl moterų ir vyrų lygių galimybių ir vienodo požiūrio į 

moteris ir vyrus užimtumo bei profesinės veiklos srityje principo įgyvendinimo1; taip 

pat ragina, kad EIB priimant sprendimus dėl projektų finansavimo būtų atsižvelgiama į 

priemones, kurių įmonės kandidatės ėmėsi įmonių socialinės atsakomybės srityje; 

12. primena EIB, kad jis turi vykdyti veiklą vadovaudamasis savo vystymosi įgaliojimu 

pagal išorės skolinimo įgaliojimą, kad būtų galima užtikrinti, jog investicijos į 

besivystančias šalis atneš deramų pajamų vietos mokesčių institucijoms;  

13. ragina EIB, atsižvelgiant į nepakankamus viešojo ir privačiojo sektorių pajėgumus kurti 

projektus ir į nedidelį kai kurių valstybių narių skolinimosi pajėgumą, taip pat siekiant 

sumažinti investavimo deficitą ES, apsvarstyti galimybę taikyti metodą, pagal kurį 

vienkartiniai valstybių narių įnašai į EIB finansuojamus projektus – nesvarbu, ar 

valstybės narės, ar nacionalinių skatinamojo finansavimo bankų, priskiriamų valdžios 

sektoriui arba veikiančių valstybės narės vardu – būtų laikomi vienkartinėmis 

priemonėmis pagal 1997 m. liepos 7 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1466/97 dėl 

                                                 
1 OL L 204, 2006.7.26, p. 23. 
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biudžeto būklės priežiūros stiprinimo ir ekonominės politikos priežiūros bei 

koordinavimo 3 ir 5 straipsnius1. 

                                                 
1 OL L 209, 1997.8.2, p. 1. 
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