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Komisijas priekšlikuma konteksts un pozitīvie aspekti

EIB ārējo darbību pilnvaras Parlaments un Padome koplēmuma procedūrā pieņem kopš 
2009. gada, kad Eiropas Parlaments apstrīdēja izvēlēto juridisko pamatu.

Eiropas Savienība piešķir EIB budžeta garantiju, kas sedz valsts riskus un politiskos riskus 
saistībā ar aizdevumu un aizdevumu garantiju darījumiem, kurus EIB veic ārpus Eiropas 
Savienības, atbalstot ES ārpolitiskos mērķus.

Eiropas Komisijas priekšlikuma1 pamatā ir EIB ārējo darbību pilnvaras termiņa vidusposma 
pārskats, proti, visi pētījumi un diskusijas par šo jautājumu pagājušajā gadā2. 
Tas paredz plašu darba kārtību EIB darbības ārpus ES turpmākai uzlabošanai saistībā ar 
efektivitāti, koordinēšanu un atbilstību ES mērķiem. 
Šā priekšlikuma pieņemšana un ieviešana ļautu bankai sekmīgāk darboties valstīs ārpus ES un 
turpmākajos gados līdz 2013. gadam stiprināt tās veiktspēju. 

Visā laikposmā no 2007. līdz 2013. gadam tādu EIB finansēšanas darījumu maksimālais 
pieļaujamais apjoms, kam piešķirtas ES garantijas, ir EUR 27,8 miljardi. Minētais apjoms ir 
sadalīts divās daļās:

(a) vispārējās pilnvaras EUR 25,8 miljardu apmērā;

(b) pilnvaras klimata pārmaiņu jomā EUR 2 miljardu apmērā.

Ietekme uz budžetu saistībā ar Garantiju fonda finansēšanu un ar ES garantijas pārvaldē 
iesaistītajiem cilvēkresursiem un administratīvajiem resursiem no 2011. gada līdz 
2013. gadam ir šāda:

2011. gadā — EUR 138.9 miljoni;
2012. gadā — EUR 326 miljoni;
2013. gadā — EUR 271 miljoni.

Ar Komisijas priekšlikumu nodrošina EIB darbības turpināšanu attiecīgajos reģionos, paredz 
saskanīgāku mērķu un prioritāšu noteikšanu ar horizontālu augsta līmeņa mērķu palīdzību, 
stiprina EIB koncentrēšanos uz attīstības mērķu īstenošanu un tās spēju veikt šo uzdevumu, kā 
arī ierosina konkrētus mehānismus, lai uzlabotu koordinēšanu ar citām finanšu iestādēm un 
starptautiskajiem līdzekļu devējiem. Komisija ierosina piešķirt fakultatīvās pilnvaras EUR 2 
miljardu apmērā, kas izpaudīsies nevis kā pieļaujamo apjomu paaugstināšana atsevišķiem 
reģioniem, bet gan kā pilnvaras projektiem, ar ko veicina cīņu pret klimata pārmaiņām visos 
reģionos, uz kuriem attiecas šis lēmums. 

Komisijas priekšlikuma pieņemšana ļautu turpmāk izmantot EIB pozitīvo pieredzi valstīs 
                                               
1 Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumam, ar ko Eiropas Investīciju bankai piešķir ES garantiju 
zaudējumiem saistībā ar aizdevumiem un aizdevumu garantijām projektiem ārpus Eiropas Savienības 
(COM(2010)0174). Skat. arī COM(2010)0173.
2 COWI neatkarīgs novērtējums (2010. gada februāris), ziņojums un ieteikumi, ko sagatavoja “viedo ļaužu” 
uzraudzības grupa Michel Camdessus vadībā (2010. gada februāris), SEC(2010)442, SEC(2010)443, Politikas 
nodaļas pētījums par Eiropas Investīciju bankas reformu — kā palielināt EIB lomu attīstībā.
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ārpus ES un sasniegt labākus, efektīvākus un saskanīgākus rezultātus.

Diskusijas jautājumi

Tomēr vairākās jomās referents ierosina veikt padziļinātas diskusijas Eiropas Parlamentā, kā 
arī ar citām iesaistītajām iestādēm un pusēm:

1) maksimālais apjoms palicis nemainīgs, lai gan ir pievienotas jaunas valstis, kas ir 
tiesīgas pretendēt uz finansējumu, un izmantošanas līmenis vairākos reģionos līdz 
2010. gada beigām ir ļoti augsts. Tādēļ būs reģioni, kuros iespējas sākt jaunus 
projektus līdz 2013. gadam kopumā būs ļoti ierobežotas;

2) ir panākti daudzi svarīgi uzlabojumi mehānismos, ar kuriem EIB darbības pieskaņo ES 
politikai attiecīgajos reģionos. Tomēr, kaitējot koordinācijai starp Komisiju un EIB, 
EĀDD nav paredzētā pārāk aktīva loma. Arī Eiropas Parlamentam jāparedz lielākas 
uzraudzības iespējas horizontālo mērķu noteikšanā un īstenošanā;

3) prasa vairāk koncentrēties uz attīstības mērķu izpildi, veicot iepriekšēju uzticamības 
pārbaudi un projektu novērtēšanu. Tomēr kritēriji attīstības mērķu novērtēšanai nav
precīzi definēti;

4) EIB ārējo darbību pilnvarās iekļauts daudz vairāk prasību attiecībā uz atklātumu un to, 
ka jānodrošina vairāk informācijas par projektiem, taču dažādu iesaistīto pušu, 
piemēram, attiecīgo valstu valdību un NVO, nozīme novērtējumā par projektu ietekmi 
uz attīstību nav pietiekami skaidra;

5) galvenais jautājums, kas rodas, izstrādājot vidējā termiņa pārskatu, ir par to, vai vērā 
būtu jāņem garāka termiņa perspektīva. Referents uzskata, ka, ja būtu vairāk 
skaidrības par notikumu attīstību nākotnē, varētu rast labākus risinājumus saistībā ar 
tuvākajām pārmaiņām. Jo īpaši jautājums par to, vai veidot atsevišķu iestādi attīstības 
jomā, ir apspriežams nākotnē, taču starplaikā noteikti jāveido šādas jaudas EIB. Tādēļ 
ziņojumā jāiekļauj satvars diskusijām par izmaiņām vidējā termiņā;

6) Komisijas priekšlikumā uz vēlāku laiku ir atstātas diskusijas par tādas sadarbības 
platformas izveidi, kurā būtu iesaistītas citas starptautiskās finanšu iestādes, līdzekļu 
devēji un finanšu iestādes. Tajā pašā laikā jau ir uzkrāta pozitīva pieredze un ir 
izskanējis priekšlikums šādu platformu izmantot EUR 2 miljardiem līdzekļu no 
atvēlētās rezerves klimata pārmaiņu novēršanai. Tādēļ šādas platformas izveide ir 
īstermiņā risināms jautājums;

7) jānosaka skaidrākas pamatnostādnes par turpmākajiem uzlabojumiem saistībā ar ES 
dotāciju un EIB aizdevumu finansējuma kombinētu izmantošanu. Šajā jautājumā gūta 
ievērojama pieredze un veikti pētījumi, tomēr vēl ir jānosaka dažas detaļas. Šo 
jautājumu lēmumā varētu izstrādāt sīkāk;

8) lai gan EIB ārējo darbību pilnvarās iekļautajās valstīs ir panākts ievērojams progress 
EIB darbību pārredzamības jomā, šī joma jāturpina uzlabot, jo īpaši attiecībā uz 
izvairīšanos no sadarbības ar uzņēmumiem, kuri reģistrēti vai darbojas nodokļu oāzēs, 
ES standartu piemērošanu valsts pasūtījumiem un cīņu pret korupciju;
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9) jautājums par koordinēšanu ar citām starptautiskajām finanšu iestādēm ir saistīts ar 
bažām par darbības iespējamu pārklāšanos un nevēlamas konkurences veidošanos 
saistībā ar ES finansētajiem projektiem. Parlaments un Padome varētu lemt, ka šis 
jautājums jāiekļauj lēmumā;

10) EIB uzkrātā pieredze ļauj apspriest atšķirīgos reģionos piemēroto finanšu instrumentu 
dažādošanu, noteikumus attiecībā uz zemāka līmeņa aizdevumiem nekā valsts 
aizdevumi un nepieciešamību pilnvaru īstenošanas nolūkā stiprināt banku;

11)  fakultatīvo pilnvaru piešķiršanu klimata pārmaiņu novēršanas projektu finansēšanai 
varētu papildināt vispārēji atbilstības kritēriji (proti, ilgtspējība, saņēmējvalstu 
starptautiskas saistības u. c.);

12) ir izskanējuši priekšlikumi ļaut EIB vairāk elastības finanšu instrumentu, pieļautā riska 
un administratīvās veiktspējas ziņā, lai tā varētu darboties valstīs ar zemiem un 
vidējiem ieņēmumiem, kurās ir daudz privātā kapitāla. Dažas no šīm idejām varētu būt 
īstenojamas garākā termiņā, bet referents ierosina tās apsvērt, jo to īstenošanai būs 
nepieciešamas izmaiņas ārējās darbības pilnvarās un EIB saprašanās memorandā ar 
citām starptautiskajām finanšu iestādēm.

Perspektīvas

Iepriekš minētie jautājumi radušies diskusijās, kas notikušās Parlamenta attiecīgajās 
komitejās (DEVE, AFET, ECON, INTA, CONT) un ar dažādām iesaistītajām pusēm.

Nododot tos jūsu rīcībā, referents tomēr vēlas informēt, ka Padomes sākotnējā nostāja ir 
diezgan konservatīva, un ierosina turpināt konceptuālas diskusijas par EIB ārējās darbības 
pilnvaru attīstības jomu un saglabāt pašreiz spēkā esošos noteikumus un bankas 
ieguldījumu nolūku. 

Strādājot koplēmuma procedūrā, Parlamentam un Padomei vajadzēs panākt abpusēji 
pieņemamu kompromisu. Tādēļ komitejai jālemj ne tikai par prioritātēm, bet arī par 
Parlamenta nostājas ierobežojumiem.

Termiņš šā nolīguma sagatavošanai būs ļoti īss, jo dokumentam jābūt pieņemtam 
2011. gada sākumā, lai garantētu EIB darbību nepārtrauktību.


