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POBUDE

Odbor za mednarodno trgovino poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v 
svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. ugotavlja, da si EIB v skladu s svojo strategijo delovanja prizadeva podpreti evropske 
strateške cilje, kot so povrnitev konkurenčnosti EU ter dolgoročne gospodarske rasti in 
zaposlovanja, večja dostopnost financiranja za mala in srednja podjetja, varstvo okolja 
in energetski prehod s financiranjem projektov za prilagajanje podnebnim spremembam 
in omilitev njihovih posledic, reševanje zaposlitvene krize, s katero se soočajo mlajše 
generacije v EU, podpora za infrastrukturne projekte in pomoč pri odpravljanju vzrokov 
za migracije;

2. poudarja, da bi morali pogoji za posojila EIB omogočiti razvoj obrobnih regij EU s 
spodbujanjem rasti in zaposlovanja; poziva EIB, naj pred odobritvijo projektov izboljša 
mehanizme za nudenje tehnične pomoči in finančnega svetovanja lokalnim in 
regionalnim organom, da bi povečala dostopnost in vključila vse države članice, zlasti 
tiste, ki so manj uspešne glede na delež odobrenih projektov;

3. ugotavlja, da je skupni vpisani kapital EIB 243 milijard EUR; ugotavlja, da so 
delničarke EIB vse države članice in da se države članice poleg vplačanega kapitala tudi 
zavežejo, da bodo na zahtevo zagotovile dodaten kapital; poudarja, da so štiri največje 
delničarke Nemčija, Francija, Italija in Združeno kraljestvo, vsaka od njih ima 39,14 
milijarde EUR in 16,11 % celotnega kapitala;

4. ugotavlja, da Evropska unija daje jamstvo EIB, kar je običajno v primeru finančnih 
institucij, ki jih imenujejo države članice, da bi bilo lažje doseči cilje v javnem interesu; 
vseeno pa poudarja, da so v takšnih primerih potrebne zelo odgovorne posojilne 
politike, da bodo sredstva učinkovito porabljena za celotno Unijo in njene države 
članice ter v javnem interesu; poziva EIB, ki deluje v skladu z razvojnim mandatom, naj 
bolj spoštuje svoje cilje okoljske in socialne politike ter cilje OZN za trajnostni razvoj, 
tudi pri projektih sofinanciranja ter prispevkih v investicijske sklade in sklade 
zasebnega kapitala;

5. poudarja, da bi se morala EIB v akcijskem načrtu za obdobje 2017–2019 prednostno 
osredotočiti na učinkovito uresničevanje ciljev iz strategije Evropa 2020 za pameten in 
trajnosten razvoj;

6. opozarja, da je del posojil EIB namenjen operacijam zunaj Unije; ugotavlja, da bi 
morale biti zunanje posojilne dejavnosti EIB tesno usklajene z načrtom EU za zunanje 
naložbe ter ga dopolnjevati;

7. poudarja, da bi morala EIB pri nudenju podpore podjetjem iz EU v tujini ustrezno 
upoštevati trgovinsko strategijo EU, vključno z obstoječimi in prihodnjimi sporazumi o 
prosti trgovini, storitvah in naložbah; glede na to poudarja, da bi morala EIB še posebej 
upoštevati zahteve glede internacionalizacije evropskih malih in srednjih podjetij;

8. meni, da bi bilo treba razmerje med finančnimi sredstvi, predvidenimi za naloge EIB 
znotraj Evropske unije (90 %), in tistimi za uresničevanje ciljev v več kot 150 državah 
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nečlanicah (10 %) analizirati in po potrebi prilagoditi;

9. ugotavlja, da je EIB namenila 25 % svojega celotnega financiranja za projekte v zvezi s 
podnebnimi spremembami, ta delež pa naj bi do leta 2020 dosegel 35 %; poudarja, da bi 
bilo treba ta trend pozitivno oceniti, in ugotavlja, da podprti projekti ne bi smeli biti 
uspešni samo v boju proti podnebnim spremembam, temveč tudi s finančnega vidika;

10. meni, da bi morala EIB še naprej povečevati svojo vlogo pri doseganju trajnostnega 
razvoja, podnebni ukrepi pa bi morali biti osredotočeni predvsem na čista prometna 
sredstva in proizvodnjo energije, zmanjšanje porabe energije (za ogrevanje, prevoz in 
proizvodnjo), čisto industrijsko proizvodnjo in trajnostno kmetovanje, čiščenje odpadne 
vode in oskrbo z vodo ter okoljski prehod nasploh;

11. ugotavlja, da so sredstva EIB uporabila podjetja, vpletena v škandal v zvezi z emisijami, 
zlasti Volkswagen, in je torej mogoče, da so bila uporabljena za financiranje neetičnih 
in nezakonitih dejavnosti;

12. meni, da bi EIB morala ravnati bolj pregledno, ne le v razmerju z Evropskim 
parlamentom, ampak tudi z organi držav članic; meni, da bi morali biti demokratični 
zastopniki bolje obveščeni o dejavnostih EIB;

13. poudarja, da je treba med potekajočimi pogajanji o izstopu Združenega kraljestva iz 
Evropske unije podrobno opredeliti vse obveznosti te države do EIB, da njene 
zmogljivosti za uresničevanje ciljev ne bodo prizadete;

14. spominja, da so mala in srednja podjetja hrbtenica evropskega gospodarstva, zato 
poziva EIB, naj poskrbi, da bodo lažje pridobila posojila, in sicer z izboljšavo 
obstoječih programov, kot je evropski mikrofinančni instrument Progress, in s 
povečanjem finančnih sredstev, ki jo jim namenjena; poziva, naj EIB za posredniške 
banke, ki izplačujejo njena finančna sredstva, uvede zahteve za bolj proaktivno politiko 
na področju mikro-, malih in srednjih podjetij.
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