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IEROSINĀJUMI 

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas un monetāro 

komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. uzsver un atzinīgi vērtē to, ka ārpus ES veiktās operācijas ir nozīmīgas Eiropas 

Investīciju bankas (EIB) vispārējā kreditēšanas darbībā; uzsver, ka attiecībā uz jauniem 

aizdevumiem ārpus ES arī turpmāk būtu jāsaglabā vienmērīgs sadalījums starp atbalstu 

sociālajai un ekonomiskajai infrastruktūrai un atbalstu vietējā privātā un publiskā 

sektora attīstībai; atgādina, ka 10 % EIB kopējo kreditēšanas darbību ir saistītas ar 

operācijām ārpus Savienības; šajā sakarībā uzsver, cik svarīga ir EIB ikgadējā ziņošana 

par tās darbībām ārpus Savienības attiecībā uz to, kā tiek ievērots politikas saskaņotības 

princips, kas nosaka Savienības ārējo darbību, ANO Ilgtspējīgas attīstības programma 

2030. gadam un Parīzes klimata nolīgums; 

2. atzinīgi vērtē EIB ziņošanas darbības, lai nodrošinātu aizvien lielāku pārredzamību, taču 

prasa plašāku piekļuvi informācijai par tās darbībām un jo īpaši attiecībā uz līgumu un 

apakšlīgumu slēgšanas sistēmu, kā arī piekļuvi finanšu datiem, kuri attiecas uz EIB 

finansētiem projektiem; aicina EIB stiprināt pilsoniskās sabiedrības un ieinteresēto 

personu iesaistīšanos; 

3. atgādina, ka EIB darbībām jāatspoguļo Savienības iekšējā un ārējā politika; uzsver, ka 

tās kreditēšanas noteikumiem būtu jāveicina šo mērķu sasniegšana un jo īpaši 

Savienības perifēro reģionu attīstība, veicinot izaugsmi un nodarbinātību; 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; 

4. aicina EIB arī turpmāk, sniedzot aizdevumus ārpus ES, veltīt īpašu uzmanību privātā 

sektora attīstībai, kas ir viens no nozīmīgākajiem nabadzības samazināšanas 

dzinējspēkiem, un atbalstīt finansējumu un kredītlīnijas, kas paredzētas 

mikrofinansēšanas iestādēm; un šajā sakarībā arī aicina EIB uzlabot MVU efektīvu 

piekļuvi finansējumam un noteikt proaktīvākas politikas prasības starpniekbankām, kas 

izsniedz EIB līdzekļus, par labu MVU un mikrouzņēmumiem; ņem vērā to, ka pusē no 

visām EIB aizdevumu operācijām, kas veiktas saskaņā ar ārējo aizdevumu pilnvarām 

(ELM), līdzekļus saņem vietējie finanšu starpnieki ar mērķi veicināt mikroaizdevumus, 

un prasa EIB sniegt pilnīgāku un sistemātiskāku informāciju par tās finanšu starpnieku 

veiktajiem tālākaizdevumiem; prasa EIB sniegt stratēģisku ieguldījumu, lai risinātu 

migrācijas pamatcēloņus, paplašinot EIB ārējo aizdevumu pilnvaras; 

5. aicina EIB daudzkāršot finansiālos resursus, apvienojoties partnerībās ar citām finanšu 

iestādēm, kombinējot tās aizdevumus ar trešo pušu dotācijām un arī turpmāk veicinot 

tās finansējuma avotus, tehniskās konsultācijas un palīdzību, lai piesaistu papildu 

finansējumu; aicina EIB labāk nodrošināt, ka tiek ievēroti Savienības mērķi vides un 

sociālās politikas jomā, tostarp arī līdzfinansētos projektos vai ieguldījumos investīciju 

fondos un privātā kapitāla fondos; 

6. aicina EIB saskaņot savu darbību ar jaunākajām UNCTAD rekomendācijām un atbalstīt 
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jaunattīstības valstu jaunās rūpniecības politikas stiprināšanu, sekmējot investīciju 

politikas instrumentu izveidi un koncentrējoties uz dažādām nozarēm, saimnieciskām 

darbībām un mehānismiem, lai maksimāli palielinātu investīciju devumu rūpniecības 

spēju attīstībā; 

7. atzinīgi vērtē to, ka EIB ir īstenojusi ekonomiskās noturības iniciatīvu, kas vērsta uz to, 

lai palīdzētu Rietumbalkānu valstīm un ES dienvidu kaimiņreģiona valstīm risināt 

problēmas, kuras radījusi neatbilstīga migrācija un piespiedu pārvietošana; prasa 

palielināt finansējumu šai iniciatīvai un pastiprināt EIB iesaistīšanos šajos reģionos, lai 

atbalstītu humānos pasākumus, darbvietu radīšanu, ekonomikas izaugsmi un 

infrastruktūras uzlabojumus; šajā sakarā atzinīgi vērtē Eiropas ārējo investīciju plāna 

(EEIP) pirmo projektu apstiprināšanu Āfrikā un cer, ka EIB loma šajā ziņā 

pastiprināsies; 

8. aicina EIB veikt būtiskas investīcijas austrumu kaimiņreģiona valstīs īstenojamajā 

pārejā vides jomā; 

9. atzinīgi vērtē EIB plānu izveidot ilgtspējas izpratnes garantiju un mudina to ieņemt 

svarīgu lomu ilgtspējīgā finansējumā gan Eiropā, gan ārpus tās; aicina EIB ar savām 

aizdevumu darbībām piešķirt prioritāti ANO 2030. gada ilgtspējīgas attīstības mērķu 

(IAM) sasniegšanai, turpinot rosināt investīcijas sociālajos, vides un ilgtspējas 

projektos; 

10. uzskata, ka EIB būtu jāturpina savas lomas pastiprināšana attiecībā uz to, lai palīdzētu 

panākt ilgtspējīgu attīstību saskaņā ar IAM, un ka aizdevumiem klimata stratēģijas jomā 

vajadzētu būt vērstiem galvenokārt uz tīra transporta un enerģētikas nozarēm, jo tām ir 

liels inovāciju potenciāls; aicina EIB pakāpeniski pārtraukt atbalsta sniegšanu fosilajam 

kurināmajam un projektiem, ar kuriem veicina mežu izciršanu un bioloģiskās 

daudzveidības izzušanu, un pievērst lielāku uzmanību tās operāciju ietekmei uz 

cilvēktiesībām un darba tiesībām; 

11. aicina EIB nodrošināt, ka uzņēmumiem, kuri piedalās tās līdzfinansētos projektos, ir 

jāievēro 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 jautājumos1, noteiktie vienādas un pārredzamas 

darba samaksas un dzimumu līdztiesības principi; prasa arī, lai EIB, pieņemot lēmumus 

par projektu finansēšanu, ņemtu vērā kandidējošo uzņēmumu veiktos pasākumus 

korporatīvās sociālās atbildības jomā; 

12. atgādina EIB, ka tai jārīkojas atbilstoši ārējo aizdevumu pilnvarās paredzētajam 

uzdevumam veicināt attīstību, lai nodrošinātu, ka investīcijas jaunattīstības valstīs 

sniedz vietējām nodokļu iestādēm ieņēmumus, kas tām attiecīgi pienākas;  

13. 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 Eiropas Savienībā, apsvērt iespēju izmantot pieeju, saskaņā ar kuru 

dalībvalstu vienreizējās iemaksas EIB finansētos projektos (ko veic vai nu pašas 

dalībvalstu, vai valsts attīstību veicinošas bankas, kas klasificētas vispārējā valdības 

                                                 
1 OV L 204, 26.7.2006., 23. lpp. 



 

AD\1165614LV.docx 5/7 PE625.387v03-00 

 LV 

sektorā vai kas darbojas dalībvalsts vārdā) tiktu uzskatītas par tādām, kas atbilst 

vienreizēju pasākumu kritērijiem Padomes 1997. gada 7. jūlija Regulas (EK) 

Nr. 1466/97 par budžeta stāvokļa uzraudzības un ekonomikas politikas uzraudzības un 

koordinācijas stiprināšanu1 3. un 5. panta nozīmē. 

 

                                                 
1 OV L 209, 2.8.1997., 1. lpp. 
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