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IEROSINĀJUMI

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

1. norāda, ka saskaņā ar tās darbības stratēģiju EIB mērķis ir atbalstīt Eiropas stratēģiskos 
mērķus, piemēram, atjaunot ES konkurētspēju, ilgtermiņa ekonomikas izaugsmi un 
darbvietu izveidi, veicināt MVU piekļuvi finansējumam, aizsargāt dabu un veicināt 
enerģētikas pārkārtošanu, finansējot projektus, kuru mērķis ir pielāgoties klimata 
pārmaiņām un mazināt šo pārmaiņu ietekmi, risināt ES jaunākās paaudzes 
nodarbinātības krīzi, atbalstīt infrastruktūras projektus un sniegt ieguldījumu migrācijas 
cēloņu mazināšanā;

2. uzsver to, ka EIB aizdevumu piešķiršanas nosacījumiem būtu jāsekmē ES perifēro 
reģionu attīstība, veicinot izaugsmi un nodarbinātību; aicina EIB būtiski nostiprināt 
pasākumus tehniskās palīdzības un finanšu konsultāciju sniegšanai vietējām un 
reģionālām iestādēm pirms projektu apstiprināšanas, lai uzlabotu pieejamību un 
nodrošinātu visu dalībvalstu iesaisti, jo īpaši to dalībvalstu, kurās ir zemāks apstiprināto 
projektu rādītājs;

3. norāda, ka EIB kopējais parakstītais kapitāls ir 243 miljardi EUR; norāda, ka EIB 
akcionāri ir visas dalībvalstis un ka papildus iemaksātajam kapitālam dalībvalstis arī ir 
uzņēmušās pēc pieprasījuma nodrošināt papildu kapitālu; norāda, ka četri lielākie 
akcionāri ir Vācija, Francija, Itālija un Apvienotā Karaliste un katras valsts daļa ir 
39,14 miljardi EUR jeb 16,11 % no kopējās summas;

4. norāda, ka Eiropas Savienība sniedz garantiju Eiropas Investīciju bankai un tā ir ierasta 
prakse attiecībā uz finanšu iestādēm, ko dalībvalstis iecēlušas, lai palīdzētu sasniegt 
sabiedriskos mērķus; tomēr norāda, ka šādā situācijā ir vajadzīga visatbildīgākā 
kreditēšanas politika, lai līdzekļi tiktu lietderīgi izmantoti visas Savienības un tās 
dalībvalstu labā un sabiedrības interesēs; aicina EIB, kas strādā saskaņā ar attīstības 
pilnvarojumu, nodrošināt vides un sociālās politikas mērķu un ANO ilgtspējīgas 
attīstības mērķu labāku ievērošanu, arī līdzfinansētos projektos vai saistībā ar iemaksām 
investīciju fondos un privātā kapitāla fondos;

5. uzsver, ka EIB prioritātēm 2017.–2019. gada rīcības plānā vajadzētu būt vērstām uz 
stratēģijas gudrai un ilgtspējīgai izaugsmei “Eiropa 2020” mērķu efektīvu īstenošanu;

6. norāda, ka daļa EIB kopējo aizdošanas darbību ir veltītas operācijām ārpus Savienības; 
norāda, ka EIB ārējās aizdošanas darbībām un ES ārējo investīciju plānam ir jābūt cieši 
saskaņotiem un savstarpēji papildinošiem;

7. norāda, ka EIB, sniedzot atbalstu ES uzņēmumiem ārvalstīs, būtu pienācīgi jāņem vērā 
ES tirdzniecības stratēģija, arī pašreizējie un turpmākie brīvās tirdzniecības, 
pakalpojumu un investīciju nolīgumi; norāda, ka šajā saistībā EIB būtu īpaši jāņem vērā 
Eiropas MVU internacionalizācijas prasības;

8. uzskata, ka būtu jāanalizē attiecība starp finanšu resursiem, kas paredzēti EIB 
uzdevumiem Eiropas Savienībā (90 %), un resursiem, ar ko īsteno tās mērķus vairāk 
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nekā 150 trešās valstīs (10 %), un vajadzības gadījumā tā jākoriģē;

9. norāda, ka EIB ir apņēmusies 25 % no tās kopējā finansējuma sniegt ar klimata 
pārmaiņām saistītiem projektiem un līdz 2020. gadam šo daļu palielināt līdz 35 %; 
norāda, ka šī tendence būtu jāvērtē pozitīvi, atzīmējot, ka atbalstītajiem projektiem 
vajadzētu būt efektīviem ne vien cīņā pret klimata pārmaiņām, bet arī finanšu aspektā;

10. uzskata, ka EIB būtu jāturpina pastiprināt savu lomu, palīdzot panākt ilgtspējīgu 
attīstību, un ka darbībām klimata jomā vajadzētu būt galvenokārt vērstām uz ekoloģiski 
tīru transportu un enerģijas ražošanu, enerģijas patēriņa (apkurei, transportēšanai un 
ražošanai) samazināšanu, ekoloģiski tīru rūpniecisko ražošanu un ilgtspējīgu 
lauksaimniecību, ūdens attīrīšanu un apgādi, kā arī pārkārtošanu vides jomā kopumā;

11. norāda, ka EIB līdzekļus ir izmantojuši emisiju skandālā iesaistīti uzņēmumi, sevišķi 
Volkswagen, un ka līdz ar to šie līdzekļi var būt izmantoti neētiskas un nelikumīgas 
darbības finansēšanai;

12. uzskata, ka EIB būtu jāpalielina sava pārredzamība ne vien attiecībā uz Eiropas 
Parlamentu, bet arī dalībvalstu iestādēm; uzskata — ir tikai pareizi, ka demokrātiskie 
pārstāvji saņemtu vairāk informācijas par EIB darbībām;

13. uzsver, ka saistībā ar notiekošajām sarunām par Apvienotās Karalistes izstāšanos no 
Eiropas Savienības ir jāizstrādā sīki noteikumi par visām Apvienotās Karalistes 
saistībām pret EIB, lai nodrošinātu, ka netiek ietekmēta EIB spēja sasniegt savus 
mērķus;

14. atgādina, ka MVU ir Eiropas ekonomikas stūrakmens, un tāpēc aicina EIB labot 
situāciju, ka tiem trūkst piekļuves kredītiem, uzlabojot esošās programmas, piemēram, 
Eiropas Progresa mikrofinansēšanas instrumentu, kā arī piešķirot tiem vairāk līdzekļu; 
prasa noteikt proaktīvākas MVU un mikrouzņēmumu politikas prasības 
starpniekbankām, kas izsniedz EIB finansējumu.
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