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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl 2019 m. metinio pranešimo dėl Europos investicijų banko finansinės veiklos
(2019/2126(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 15, 126, 175, 174, 
177, 208, 209, 271, 308 ir 309 straipsnius ir į SESV Protokolą Nr. 5 dėl Europos 
investicijų banko (EIB) statuto,

– atsižvelgdamas į EIB grupės veiklos planą, paskelbtą EIB interneto svetainėje,

– atsižvelgdamas į 2018 m. EIB veiklos ataskaitą „Galimybės suteiktos“, 

– atsižvelgdamas į 2018 m. EIB finansinę ataskaitą ir 2018 m. EIB statistinę ataskaitą,

– atsižvelgdamas į 2019 m. paskelbtą EIB ataskaitą „EIB Europos Sąjungoje vykdoma 
veikla. 2018 m. metinė ataskaita“,

– atsižvelgdamas į 2019 m. EIB ataskaitą „EIB ne Europos Sąjungoje: visuotinis 
finansavimo poveikis. 2018 m. ataskaita“, skirtą EIB operacijoms ne Europos 
Sąjungoje,

– atsižvelgdamas į 2019 m. paskelbtą EIB ataskaitą „2018 m. metinė ataskaita. Europos 
investavimo konsultacijų centras“,

– atsižvelgdamas į 2019 m. lapkričio mėn. EIB patvirtintą naują klimato strategiją ir naują 
skolinimo energetikos sektoriuje politiką,

– atsižvelgdamas į 2017 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) 2017/2396, kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 1316/2013 ir (ES) 
2015/1017 nuostatos dėl Europos strateginių investicijų fondo veiklos laikotarpio 
pratęsimo ir to fondo bei Europos investavimo konsultacijų centro techninių 
patobulinimų1,

– atsižvelgdamas į Europos ombudsmenės rekomendaciją byloje 146/2017/DR dėl to, 
kaip Europos investicijų bankas išnagrinėjo skundą dėl aplinkos apsaugos, sveikatos ir 
saugos reikalavimų pažeidimų vykdant jo finansuojamą projektą,

– atsižvelgdamas į 2019 m. gruodžio 11 d. Komisijos komunikatą „Europos žaliasis 
kursas“ (COM(2019)0640),

– atsižvelgdamas į 2020 m. sausio 14 d. Komisijos komunikatą „Tvarios Europos 
investicijų planas ir Europos žaliojo kurso investicijų planas“ (COM(2020)0021),

1 OL L 345, 2017 12 27, p. 34.
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– atsižvelgdamas į 2020 m. sausio 14 d. Komisijos pasiūlymą dėl reglamento, kuriuo 
įsteigiamas Teisingos pertvarkos fondas (COM(2020)0022),

– atsižvelgdamas į 2018 m. kovo 8 d. Komisijos komunikatą „Tvaraus augimo 
finansavimo veiksmų planas“ (COM(2018)0097),

– atsižvelgdamas į EIB ekonominio atsparumo iniciatyvą,

– atsižvelgdamas į 2016 m. spalio 7 d. EIB pritarimą ES sprendimui ratifikuoti Paryžiaus 
susitarimą,

– atsižvelgdamas į JT Darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 m. ir į Darnaus vystymosi 
tikslus,

– atsižvelgdamas į tuometinės kandidatės į Europos Komisijos pirmininkus Ursulos von 
der Leyen įžanginę kalbą, pasakytą 2019 m. liepos 16 d. Parlamento plenarinėje sesijoje 
Strasbūre,

– atsižvelgdamas į Europos Komisijos pirmininkės Ursulos von der Leyen kalbą, pasakytą 
2019 m. gruodžio 11 d. Parlamento plenarinėje sesijoje Briuselyje, 

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto nuomonę,

– atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A9-0081/2020),

A. kadangi pagal SESV 309 straipsnį ir atsižvelgiant į Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismo praktiką EIB turi prisidėti prie Sąjungos tikslų įgyvendinimo, o EIB statuto 
18 straipsnyje apibrėžta, kad jis turi racionaliai naudoti savo lėšas atsižvelgdamas į 
Sąjungos interesus; kadangi tai reiškia, kad jis turi laikytis Paryžiaus klimato susitarimo 
ir SESV 11 ir 191 straipsniuose nustatytų Sąjungos įsipareigojimų aplinkos ir 
visuomenės sveikatos apsaugos srityje;

B. kadangi pagrindinės kredito reitingų agentūros EIB obligacijoms skiria AAA reitingą, 
nes, be kita ko, EIB savininkės yra valstybės narės, o jo vykdomas rizikos valdymas yra 
apdairus;

C. kadangi 2018 m. EIB išlaikė pelningumą (grynasis perteklius siekė 2,3 mlrd. EUR); 
kadangi EIB grupė turėtų išlaikyti aukštą kreditingumą ir tvirtą ir kokybišką turto 
portfelį;

D. kadangi EIB yra didžiausias pasaulyje daugiašalis skolininkas ir skolintojas ir bendrai 
priklauso ES valstybėms narėms, jis yra įprastas Sąjungos partneris įgyvendinant 
finansines priemones, glaudžiai bendradarbiaujant su nacionalinėmis ir daugiašalėmis 
finansų įstaigomis;

E. kadangi EIB grupė pagal Sutartis privalo prisidėti prie ES integracijos, ekonominės ir 
socialinės sanglaudos bei regioninės plėtros, taikydama įvairias finansavimo priemones, 
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kaip antai paskolas, akcinį kapitalą, garantijas, rizikos pasidalijimo priemones ir 
konsultavimo paslaugas;

F. kadangi, Komisijos vertinimu, metinės investicijos, reikalingos ES 2030 m. tikslams 
pasiekti, sudaro 1 115 mlrd. EUR2; kadangi Komisijos tvarių investicijų plano tikslas 
yra per ateinantį dešimtmetį skirti 1 trln. EUR investicijoms;

G. kadangi tvarios investicijos dažniausiai duoda didesnį pelną nei standartinės 
investicijos, jų apimtys paprastai būna mažesnės, o susijusi rizika – paprastai didesnė; 
kadangi tvarių finansinių produktų rinkų likvidumas turi būti padidintas, o tai galima 
padaryti tik didinant rinkoje esančių produktų skaičių; pabrėžia, kad negalima tikėtis, 
jog privatusis sektorius pats vienas pasieks kritinę masę, ir kad viešasis sektorius turi 
aktyviau dalyvauti tvaraus finansinio turto rinkose ir didinti savo rinkos dalį, taigi 
prisidėti prie rizikos ir pelningumo mažinimo bei didesnio dalyvavimo rinkoje ir 
didesnio likvidumo;

H. kadangi EIB atlieka svarbų vaidmenį įgyvendinant ES strategiją, kuria siekiama spręsti 
su klimatu ir aplinka susijusias problemas – problemas, kurios yra šios kartos 
pagrindinė užduotis, kaip nurodė Komisija, ir kadangi norint pasiekti dabartinius 
2030 m. klimato ir energetikos tikslus kasmet reikia 260 mlrd. EUR papildomų 
investicijų;

I. kadangi turėtų būti nuolat skiriamas dėmesys geriausios praktikos, susijusios su EIB 
grupės veiklos politika ir vadovavimu, valdymu ir skaidrumu, plėtojimui;

Bendri patarimai

1. pabrėžia EIB, kaip Sąjungos banko, veiklos svarbą siekiant padidinti dabartinį 
investicijų lygį ES, kuris nesiekia istorinių vidurkių ir yra nepakankamas, kad būtų 
pasiekti ES tvarumo, ekonominiai, socialiniai ir darbo vietų kūrimo užmojai, ir 
realizuoti regioninę sanglaudą, inovacijas ir konkurencingumą ES lygmeniu, taip pat 
teikti finansavimą vietos lygmeniu, įskaitant savivaldybes, kurios reaguoja į piliečių 
poreikius;

2. pripažįsta, kad ES ir valstybės narės turi daugiau investuoti į klimato kaitos stabdymą, 
skaitmeninę revoliuciją ir viešąsias paslaugas;

3. atkreipia dėmesį į blogėjančias ekonomines sąlygas pasaulyje: realus BVP augimas 
sulėtėjo, o dėl pasaulinių problemų didėja netikrumas; atkreipia dėmesį į žemą 
investicijų lygį ES per pastarąjį dešimtmetį; ragina viešąjį ir privatųjį sektorių daugiau 
investuoti Europos Sąjungoje nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis;

4. atkreipia dėmesį į EIB 2019–2020 m. investicijų ataskaitą, kurioje pabrėžiami ES 
kylantys iššūkiai, susiję su konkurencingumu, pvz., didėjanti nelygybė ir nepakankamas 

2  Europos Komisija, SWD(2016)0405, 2016 12 06, 22 lentelė (scenarijus EUCO30 – šaltinis: modelis Primes);
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investicijų lygis, ypač su klimatu susijusių MTP ir skaitmeninimo srityse, nes tai kelia 
grėsmę Europos ekonomikos ateičiai; primygtinai ragina EIB vykdant veiklą daryti 
viską, kas įmanoma, kad būtų sprendžiamos šios problemos;

 5. pažymi, kad 2018 m. EIB investavo 64 mlrd. EUR į 854 projektus; pažymi, kad EIB 
laikosi prudencinio principo, todėl jo neveiksnios paskolos sudaro tik 0,3 proc.;

6. dar kartą pabrėžia, kad reikia pagerinti geografinę EIB finansavimo pusiausvyrą; ragina 
EIB šalinti sisteminius trūkumus, dėl kurių tam tikri regionai ar šalys negali pasinaudoti 
visomis jo finansinės veiklos teikiamomis galimybėmis, be kita ko, ir toliau stiprinant 
pastangas, kad teikiant techninę pagalbą ir konsultacinę paramą būtų išplėsta skolinimo 
veikla, ypač mažo investicinio pajėgumo regionuose, teikiant konsultacijas dėl projektų 
rengimo, siekiant skatinti integracinį augimą ir ekonominę, socialinę bei teritorinę 
konvergenciją ir sanglaudą, ir svarstant galimybę teikti EIB finansavimą atsižvelgiant į 
rinkos paklausą;

7. ragina EIB imtis svarbaus vaidmens stiprinant tvarų finansavimą tiek Europoje, tiek už 
jos ribų, ir vykdant skolinimo veiklą pirmenybę teikti JT darnaus vystymosi 
darbotvarkėje iki 2030 m. nustatytų 17 darnaus vystymosi tikslų (DVT) įgyvendinimui 
toliau išnaudojant investicines galimybes socialiniams, žaliesiems ir tvariems 
projektams finansuoti;

8. ragina EIB teikti tinkamą paramą siekiant sustiprinti vietos ir regioninėms valdžios 
institucijoms prieš tvirtinant projektus teikiamos techninės pagalbos, finansinių 
konsultacijų ir gebėjimų ugdymo mechanizmą, kad būtų pagerintas prieinamumas ir 
įtrauktos visos valstybės narės; šiomis aplinkybėmis taip pat ragina labiau remti 
konsultacines paslaugas, pvz., „InvestEU“ konsultacijų centrą, programas JASPERS, 
ELENA ir FI-COMPASS; ragina intensyviau bendradarbiauti su nacionaliniais 
skatinamojo finansavimo bankais;

9. palankiai vertina laiku dedamas EIB pastangas remti jo paties finansuojamus projektus 
jų įgyvendinimo etapu (ekspertų skyrimas, paramos priemonės ir parengiamųjų tyrimų 
rengimas); ragina EIB ir Komisiją kartu parengti pasiūlymų dėl sistemingesnio EIB 
komandų dalyvavimo įgyvendinant projektus valstybių narių lygmeniu, ypač tose 
srityse, kuriose reikia aukštos kompetencijos, arba ES strategiškai svarbiose srityse, 
pvz., kovos su klimato kaita srityje;

10. palankiai vertina tai, kad sanglaudos tikslams skirta EIB parama vien tik 2009–2018 m. 
sudarė daugiau kaip 200 mlrd. EUR;

11. ragina EIB daug dėmesio skirti konsultacijoms su visais suinteresuotaisiais subjektais, 
kuriems jo projektai turi įtakos, ypač su vietos bendruomenėmis, pilietine visuomene ir 
gyventojais;

12. mano, kad inovacijos ir įgūdžiai yra esminiai elementai siekiant užtikrinti tvarų augimą, 
sukurti aukštos kokybės darbo vietas ir skatinti ilgalaikį konkurencingumą; palankiai 
vertina tai, kad 2018 m. EIB inovacijoms ir įgūdžiams remti skyrė 13,5 mlrd. EUR; 
tikisi, kad EIB ir toliau skirs lėšų inovacijoms ir įgūdžiams remti;
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13. mano, kad Europa turi sparčiau diegti skaitmenines technologijas ir investuoti į 
skaitmeninę infrastruktūrą bei įgūdžius, kad galėtų išlikti konkurencinga; ragina EIB 
imtis technologinės pertvarkos klausimo skiriant daugiau paramos skaitmeninimui;

14. mano, kad dešimt EIB aplinkosaugos ir socialinių reikalų vadove nustatytų standartų 
yra būtina dalyvavimo EIB skolinimo operacijose sąlyga, įskaitant taršos prevencijos ir 
taršos mažinimo, biologinės įvairovės ir ekosistemų, su klimatu susijusių standartų, 
kultūros paveldo, priverstinio perkėlimo, pažeidžiamų grupių teisių ir interesų, darbo 
standartų, profesinės ir visuomenės sveikatos, saugos ir saugumo bei suinteresuotųjų 
šalių dalyvavimo sritis;

15. ragina Komisiją ypatingą dėmesį skirti užtikrinant, kad ES fiskalinėmis taisyklėmis būtų 
remiamos būsimos pastangos didinti viešųjų investicijų lygį ES, o tai leistų EIB 
pasinaudoti šiomis investicijomis kaip svertu; 

16. mano, kad socialinių projektų vertinimo kriterijais turėtų būti atsižvelgiama į Europos 
socialinių teisių ramsčio principus; atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad svarbu atlikti 
projektų tvarumo, konkurencingumo ir ekonominio poveikio bei poveikio aplinkai 
išankstinius ir baigiamuosius vertinimus;

17. palankiai vertina EIB iki šiol vykdytus veiksmus; ragina EIB patobulinti pasiektų 
faktinių rezultatų ataskaitų teikimą ir tų rezultatų vertinimą bei jo investicijų faktinio 
ekonominio ir socialinio poveikio ir poveikio aplinkai analizę;

18. ragina EIB atsižvelgti į Audito Rūmų specialiosios ataskaitos Nr. 03/2019, kurioje buvo 
įvertinta, ar Europos strateginių investicijų fondas (ESIF) veiksmingai telkia lėšas 
papildomoms investicijoms visoje ES paremti, išvadas ir imtis veiksmų; pažymi, jog 
ataskaitoje buvo padaryta išvada, kad kai kurios ESIF operacijos tiesiog pakeitė EIB 
operacijas ir kad dalis lėšų buvo skirta projektams, kuriems galėjo būti panaudoti kiti 
viešojo ar privačiojo finansavimo šaltiniai, todėl keletu atveju buvo pervertintas mastas, 
kuriuo ESIF parama faktiškai pritraukė papildomų investicijų;

19. pabrėžia, kad pagrindinis ESIF numatytas kiekybinis tikslas iš papildomų privačiųjų ir 
viešųjų investicijų surinkti 500 mlrd. EUR neturėtų būti pagrindinis fondo sėkmės 
variklis, ir kad išmatuojami tikslai, susiję su tvarumu, papildomumu, geografine 
aprėptimi ir socialiniu poveikiu turėtų būti bent vienodai svarbūs būsimose investicijų 
strategijose;

20. ragina EIB padidinti iš ESIF ir „InvestEU“ programos skiriamo finansavimo dalį tiems 
projektams, kurie reikšmingai prisideda prie ES tvarumo ir socialinių tikslų 
įgyvendinimo, kaip numatyta atitinkamuose ES reglamentuose; ragina Komisiją 
užtikrinti, kad vykdant „InvestEU“ programą taikoma tvarumą užtikrinanti metodika 
visiškai atitiktų ES tvarumo tikslus ir kad nustatant socialinių projektų vertinimo 
kriterijus būtų atsižvelgiama į Europos socialinių teisių ramsčio principus; 
atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad svarbu atlikti projektų tvarumo, konkurencingumo ir 
ekonominio poveikio bei poveikio aplinkai išankstinius ir baigiamuosius vertinimus; 

21. mano, kad reikia atlikti daugiau EIB skolinimo politikos papildomumo aspekto išorės 
vertinimų ir kad tų vertinimų rezultatai turėtų būti skelbiami viešai;



PE643.074v02-00 8/27 RR\1200972LT.docx

LT

22. laikosi nuomonės, kad paskelbus išorės vertinimo rezultatus turėtų būti apsvarstyta, ar 
reikia apskritai padidinti EIB kapitalizaciją, kad būtų sudarytos sąlygos teikti daugiau 
ilgalaikių paskolų ir naudotis novatoriškomis priemonėmis finansuojant projektus, 
turinčius didelį potencialą tvarumo, socialinėje ir inovacijų srityse, įskaitant projektus, 
kuriais skatinamas tvarus augimas ir mažinama nelygybė;

23. ragina EIB užtikrinti gerą ES politikos, finansavimo priemonių ir investicijų 
koordinavimą, darną ir nuoseklumą, siekiant išvengti dubliavimosi ir padidinti 
finansavimo sąveiką;

Daugiau dėmesio klimatui ir teisingai pertvarkai skiriantis EIB 

24. palankiai vertina 2019 m. lapkričio 14 d. EIB valdančiosios tarybos priimtus 
sprendimus suderinti EIB politiką atsižvelgiant į perspektyvą siekti, kad visuotinis 
atšilimas neviršytų 1,5°C, palyginti su ikipramoninio laikotarpio lygiu;

25. pabrėžia, kad siekiant įgyvendinti pirmiau nurodytus ir Žaliajame kurse numatytus 
užmojus EIB gali tekti prisiimti didesnę riziką, ypač tuose sektoriuose ir regionuose, 
kurie pritraukia mažiau investicijų, tačiau toks skolinimas turi atitikti EIB tinkamumo 
kriterijus ir turi būti išsaugomas EIB AAA reitingas;

26. palankiai vertina tai, kad EIB yra didžiausias pasaulyje žaliųjų obligacijų emitentas ir 
kad jis pirmasis išleido sėkmės sulaukusias žaliąsias obligacijas, iš kurių per 11 metų 
uždirbta daugiau kaip 23 mlrd. EUR, o dabar pasaulinės žaliųjų obligacijų rinkos vertė 
yra daugiau kaip 400 mlrd. EUR; pažymi, kad labai didelis iššūkis buvo nustatyti 
bendrus standartus siekiant išvengti žaliojo manipuliavimo; palankiai vertina naujas EIB 
2018 m. išleistas informuotumo apie tvarumą obligacijas, skirtas investicijoms į JT 
darnaus vystymosi tikslus paremti; pabrėžia, kad svarbu nustatyti su šiomis naujomis 
obligacijomis susijusius bendrus standartus siekiant užtikrinti, kad projektai būtų 
skaidrūs, juos būtų galima patikrinti ir kiekybiškai įvertinti; ragina EIB toliau leisti ir 
plėsti žaliąsias obligacijas, kuriomis siekiama sudaryti palankesnes sąlygas įgyvendinti 
Europos žaliąjį kursą ir kurių įsigytų Europos Centrinis Bankas, ir padėti plėtoti žaliųjų 
obligacijų rinką, grindžiamą darbu pagal ES tvaraus augimo finansavimo veiksmų 
planą, įskaitant ES tvaraus finansavimo taksonomiją;

27. prašo Europos investicijų fondą (EIF) visapusiškai integruoti į visas EIB klimato srities 
priemones; ragina EIF didesnį prioritetą teikti inovacijų poreikiams pereinant prie 
neutralaus poveikio klimatui Europos; ragina jį užtikrinti, kad visomis savo 
investicijomis būtų aktyviai siekiama įpareigoti bendroves, į kurias investuojama, 
atskleisti daugiau su klimatu susijusių duomenų, mažinti išmetamą teršalų kiekį ir 
kreipti investicijas ekonomiškai efektyvių alternatyvų (pvz., energijos vartojimo 
efektyvumo ar atsparumo klimato kaitai didinimo) linkme;

28. palankiai vertina tai, kad 2018 m. 29 proc. EIB paskolų buvo susijusios su klimato 
projektais;

29. ragina ECB, atliekant šiuo metu vykdomą strateginę peržiūrą, išnagrinėti paramos ir 
koordinavimo su EIB priemones, visų pirma susijusias su jo, kaip ES klimato banko, 
vaidmeniu, ypač finansuojant perėjimą prie žaliosios ekonomikos ir ekonomikos 
tvarumą;
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30. primena, kad EIB klimato strategija buvo priimta 2015 m., sykiu buvo patvirtinti EIB 
reikalavimus klimato politikos srityje atitinkantys sektoriai ir tinkamumo kriterijai bei 
Klimato įgyvendinimo strategija; ragina po atvirų ir skaidrių viešų konsultacijų 2020 m. 
dar kartą įvertinti, ar Įgyvendinimo strategija atitinka Paryžiaus susitarimo tikslus, taip 
pat parengti konkretų veiksmų planą, kad iki 2025 m. būtų pasiektas bendras 50 proc. 
skolinimo tikslas3 ir likusių paskolų poveikio klimatui neutralumas; ragina EIB, kai tik 
šie dokumentai bus priimti, išsamiai informuoti suinteresuotuosius subjektus ir plačiąją 
visuomenę; primena EIB, kad žaliosios investicijos turi būti perspektyvios ir sudaryti 
palankias sąlygas valstybių narių sanglaudai;

31. ragina griežtinti veiksmų klimato kaitos srityje tinkamumo kriterijus siekiant išvengti 
rizikos, kad investicijomis nepavyks reikšmingai sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų (ŠESD) kiekio, užtikrinant jų darną su atitinkamais ES teisės aktais ir suderinant 
EIB veiklą su nauja taksonomijos sistema; mano, kad visos EIB operacijos turėtų būti 
grindžiamos bendra nekenkimo nuostata, ir ji turėtų būti įtraukta į EIB deklaraciją dėl 
aplinkosaugos ir socialinių standartų, kuri 2020 m. turi būti persvarstyta ir suderinta su 
tikslu apriboti visuotinį atšilimą, kad jis neviršytų 1,5°C;

32. palankiai vertina pakeistą EIB anglies dioksido išmetimo rodiklio apskaičiavimo 
metodiką ir prašo ją taikyti visose srityse, pagrindinį dėmesį skiriant su ribine paklausa 
susijusiems ir netiesioginiams išmetamiesiems teršalams (vadinamiems 3-iojo tipo 
teršalams); prašo visapusiškai įvertinti projektus, o ne atlikti tik paprastą ekonominę su 
jais susijusių išmetamųjų teršalų gyvavimo ciklo analizę; ragina vykdyti griežtą klimato 
politikos veiksmų apskaitą, ypač atliekant klimato srities projektų ekonominį ir finansinį 
vertinimą, kad būtų galima atsekti skirtus išteklius ir faktines išlaidas; atsižvelgdamas į 
tai ragina atnaujinti panaudojimo koeficiento apskaičiavimo įvertinimą;

33. laikosi nuomonės, kad EIB turėtų reikalauti savo klientų tarpininkų skelbti informaciją 
apie suvartojamą iškastinį kurą ir palaipsniui pradėti taikyti apribojimus didelį jų kiekį 
suvartojantiems tarpininkams; tikisi, kad iki 2025 m. pabaigos visi tarpininkai turės 
priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo planą, nes tai bus būtina sąlyga norint 
toliau gauti finansavimą; pabrėžia, kad tokie nauji reikalavimai neturėtų sumenkinti 
MVĮ galimybių gauti finansavimą;

34. palankiai vertina tai, kad EIB iš esmės nutraukė paramą anglių sektoriui 2013 m., 
priimdamas skolinimo energetikos srityje politikos 2013 m. versiją; laikosi nuomonės, 
kad, vadovaujantis komercinės bankininkystės sektoriaus geriausios praktikos 
pavyzdžiais4, EIB finansavimas turėtų būti skiriamas atsižvelgiant į tai, ar laikomasi 
moksliškai pagrįsto pertvarkos plano su aiškiais tikslais ir per nustatytą laiką 
vykdytinais įsipareigojimais suderinti su Paryžiaus susitarimu, siekiant laipsniškai 
nutraukti paramą projektams, kuriuos vykdant išmetamas didelis šiltnamio efektą 

3 „Detalumas: kai tinkama ir įmanoma, bankas registruos tik didesnių bendrų projektų ar programų klimato 
veiksmų elementus. Toks metodas suteikia daugiau detalumo ir atitinka Daugiašalio plėtros banko metodiką“ 
(EIB: „Skolinimas klimato politikos veiksmams – reikalavimus atitinkančių sektorių sąrašas ir tinkamumo 
kriterijai“, 2017 m. gruodžio 20 d.).
4 Crédit Agricole įsipareigojo neberemti įmonių, kurios plėtoja arba planuoja plėtoti veiklą anglių sektoriuje. 
Visiško netoleravimo politika taikoma visoms įmonėms, kurios plėtoja arba planuoja plėtoti veiklą anglių 
sektoriuje, pradedant anglių gavyba ir baigiant elektros energijos gamyba naudojant anglis, įskaitant prekybą 
anglimis ir jų transportavimą.
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sukeliančių dujų kiekis; ragina EIB teikti konsultacijas, kaip įmonės galėtų mažinti 
priklausomybę nuo iškastinio kuro;

35. ragina EIB įtraukti į finansinius dokumentus nuostatas, pagal kurias EIB paskolų gavėjų 
būtų reikalaujama užtikrinti, kad visi į jų paraiškas gauti paskolą įtraukti 
priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo tikslai būtų visiškai įvykdyti; mano, jog 
šiose nuostatose turėtų būti numatyta sąlyga, kad išmokėjimas atliekamas tik esant 
patenkinamiems šių įsipareigojimų vykdymo rezultatams, ir kad tais atvejais, kai 
išmokėjimas turi būti atliekamas prieš pasiekiant priklausomybės nuo iškastinio kuro 
sumažinimo tikslus, būtų numatyta veiksminga ex post kompensavimo tvarka;

36. palankiai vertina naują EIB skolinimo energetikos srityje politiką, ypač jos galimybes 
sudaryti sąlygas esminiams finansų įstaigų pokyčiams, turint mintyje jos įtraukiamąjį 
poveikį kitiems bankams; palankiai vertina tai, kad ši politika apima finansų 
tarpininkus, pagal ją pirmenybė teikiama energijos vartojimo efektyvumui ir 
atsinaujinančiajai energijai, laikomasi teigiamo požiūrio į energetikos bendruomenes ir 
mikrotinklus ir kad ji suteikia galimybių teikti didesnę finansinę paramą vietos energijos 
šaltiniams, turint tikslą panaikinti didelę Europos priklausomybę nuo išorės energijos 
šaltinių ir užtikrinti tiekimą; pažymi, kad iki 2021 m. pabaigos bus taikomos išimtys 
tvirtinant tam tikrus dujų projektus ir kad gali būti toliau teikiama parama numatytiems 
dujų tinklų, skirtų mažo anglies dioksido kiekio dujoms transportuoti, projektams; 
pabrėžia, kad esama rizikos investuoti į neišnaudojamą turtą teikiant paskolas iškastinio 
kuro infrastruktūrai; ragina EIB patikinti, kad jis nepradės jokio su iškastiniu kuru 
susijusio projekto, kuris bankui nebuvo pateiktas iki 2019 m. lapkričio 14 d.; ragina 
reguliariai vykdyti šios politikos peržiūrą ir užtikrinti nuolatinę jos atitiktį ES tvaraus 
finansavimo taksonomijai, ir, ją oficialiai patvirtinus, vadovautis šia taksonomija kaip 
standartu investuojant į klimato ir aplinkos apsaugos sritis, kad būtų nuosekliai 
siekiama, kad pasaulinis atšilimas neviršytų 1,5°C, ir kad ji derėtų su atitinkamais 
naujais ES išorės veiksmais;

37. primygtinai reikalauja EIB laikytis energijos vartojimo efektyvumo principo teikiant 
visas paskolas energetikos srityje ir atsižvelgti į energijos vartojimo efektyvumo poveikį 
būsimai paklausai ir jo indėlį į energetinį saugumą;

38. mano, kad EIB skolinimo transporto srityje politika yra pagrindinis prioritetas; ragina 
greitai patvirtinti naują transporto finansavimo politiką siekiant iki 2050 m. panaikinti 
ES transporto sektoriaus priklausomybę nuo iškastinio kuro; pabrėžia, kad EIB turėtų ir 
toliau prisiimti įsipareigojimus, susijusius su inovacijų finansavimu ir žaliosiomis 
technologijomis aviacijos sektoriuje, įskaitant tvarių biodegalų kūrimą, elektrifikavimą 
ir hibridines technologijas, kad būtų sumažinta aviacijos sektoriaus priklausomybė nuo 
iškastinio kuro ir pasiektas pagrindinis Paryžiaus susitarimo tikslas;

39. ragina įgyvendinti naują politiką daug anglies dioksido išmetančiuose pramonės 
sektoriuose, kuriems EIB teikia paramą, pavyzdžiui, cemento, naftos chemijos produktų 
ir plieno, daugiausia dėmesio skiriant šių sektorių tvarumui ir netoksinių medžiagų 
naudojimo ciklais paremtos žiedinės ekonomikos skatinimui, kad visos sektorių 
paskolos atitiktų tikslą vėliausiai iki 2050 m. užtikrinti poveikio klimatui neutralumą; 
primena, kad didelio masto pokyčiai gali įvykti tik tuo atveju, jei jų siekiant dalyvaus ir 
pramonė;
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40. primena EIB, kad biologinės įvairovės apsauga yra svarbiausias prisitaikymo prie 
klimato kaitos elementas ir kad ekosistemų atkūrimas yra vienintelė patikrinta 
išmetamųjų teršalų mažinimo technologija; ragina EIB į savo finansines priemones 
įtraukti daugiau palankumo biologinei įvairovei užtikrinimo elementų, kad būtų 
išvengta neigiamo poveikio biologinei įvairovei; prašo EIB įsipareigoti nutraukti 
projektų, kuriais prisidedama prie biologinės įvairovės ir ekosistemų nykimo ir 
blogėjimo bei neteisėto miškų naikinimo, finansavimą, gerokai padidinti finansavimą 
ES tikslams šioje srityje pasiekti, visų pirma visiško miškų naikinimo sustabdymo ir 
jūrų bei pakrančių apsaugos tikslams, taip pat remti biologinei įvairovei palankius 
veiksmus ir prisitaikymo veiksmus, svarbiausias ekosistemines paslaugas, pvz., 
apdulkinimą, ir žaliąją infrastruktūrą;

 41. palankiai vertina 2018 m. priimtas hidroenergetikos gaires5 ir ragina skaidrumo 
reikalavimus taikyti visiems infrastruktūros projektams, įskaitant finansų tarpininkų 
finansuojamus projektus;

42. skatina EIB bendradarbiauti su mažais rinkos dalyviais ir bendruomenių kooperatyvais, 
siekiant konsoliduoti mažus atsinaujinančių energijos šaltinių projektus, ir taip sudaryti 
jiems sąlygas atitikti reikalavimus, būtinus finansavimui iš EIB gauti;

EIB vaidmuo įgyvendinant Europos žaliąjį kursą ir Teisingos pertvarkos mechanizmą

43. pabrėžia itin svarbų EIB vaidmenį siekiant Tvarios Europos investicijų plane nustatytų 
tikslų ir Europos žaliojo kurso bei Teisingos pertvarkos mechanizmo tikslų, kartu 
pripažindamas privačiojo ir viešojo sektorių svarbą siekiant per ateinančius septynerius 
metus atitinkamai investuoti 1 trln. EUR Europos žaliojo kurso ir 100 mln. EUR 
Teisingos pertvarkos mechanizmo tikslams įgyvendinti; 

44. ragina EIB remti projektus, kuriais siekiama sudaryti daugiau galimybių teisingai 
pertvarkai valstybėse narėse įgyvendinti; mano, kad esant skirtingai valstybių narių 
pradinei padėčiai EIB turėtų sutelkti savo paramą į tas valstybes nares, kurioms reikia 
nueiti ilgiausią kelią; pabrėžia, kad pereinant prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos nė vieno negalima palikti nuošalyje; todėl ragina EIB užtikrinti tinkamą 
paramą, įskaitant techninę pagalbą, didžiausią poveikį patiriantiems regionams, 
atsižvelgiant į skirtingą valstybių narių ekonominę padėtį ir galimybes; ypač pabrėžia, 
kad reikia aktyviai remti sritis, kuriose šiuo metu daug darbo vietų sutelkta daug teršalų 
išmetančiose pramonės šakose, investuojant į mokymą ir alternatyvias ekonomines 
galimybes, kad būtų galima veiksmingai pritraukti reikalingus privačiuosius ir 
viešuosius išteklius ir skatinti perėjimą prie žalesnės ekonomikos;

45. pabrėžia, kad būtina vadovautis prognozėmis ir dalyvavimu grindžiamu požiūriu, 
siekiant užtikrinti, kad pertvarka būtų naudinga visų sluoksnių gyventojams; ragina 
remti poveikį patiriančius regionus (pvz., anglių kasybos regionus ir daug anglies 
dioksido išmetančius regionus), bendruomenes ir sektorių, kuriuos labiausiai paveikė 
priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimas, darbo jėgą, sykiu remiant naujus toms 
bendruomenėms ir regionams skirtus ir drauge su jais vykdomus bendrus projektus ir 
technologijas;

5 EIB, „Hidroenergetikos plėtros aplinkos, klimato ir socialinės gairės“, 2019 m. spalio mėn.
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46. mano, kad siekdamas tapti ES klimato banku ir dalyvauti vykdant teisingą pertvarką, 
EIB turi tobulinti mechanizmus, kad į jo investavimo strategiją būtų labiau 
integruojamas įvairių suinteresuotųjų subjektų, tokių kaip klimato srities ekspertai, 
profesinės sąjungos ir NVO, indėlis;

47. ragina EIB įsipareigoti ir, konsultuojantis su valstybėmis narėmis bei atsižvelgiant į jų 
socialines ir geografines sąlygas, pateikti sąžiningą, nuoseklų ir įtraukų planą, siekiant 
veiksmingai pritraukti reikalingus privačiuosius ir viešuosius išteklius ir skatinti 
perėjimą prie žalesnės ekonomikos; atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad ypatingas 
dėmesys turi būti skirtas piliečių ir darbuotojų, kuriuos pertvarka paveiks labiausiai, 
apsaugai, be kita ko, suteikiant galimybių pasinaudoti perkvalifikavimo programomis ir 
skatinant investicijas į naujus ekonomikos sektorius, kuriuose bus sukurta naujų aukštos 
kokybės darbo vietų;

Mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ) ir vidutinės kapitalizacijos įmonės

48. palankiai vertina EIB grupės pasiryžimą didinti ES konkurencingumą ir remti augimą ir 
darbo vietų kūrimą teikiant paramą inovacijoms, MVĮ, infrastruktūrai, socialinei 
sanglaudai ir klimatui bei aplinkai;

49. palankiai vertina EIB MVĮ teikiamą didelę finansinę paramą, kuriai 2018 m. iš viso 
skirta 23,27 mlrd. EUR ir kuria galėjo pasinaudoti 374 000 įmonių ir 5 mln. darbuotojų; 
atkreipia dėmesį į 2019–2020 m. EIB investicijų ataskaitos rezultatus, susijusius su 
MVĮ ir vidutinės kapitalizacijos įmonių finansavimu; mano, kad MVĮ ir vidutinės 
kapitalizacijos įmonių rėmimas turi ir toliau būti pagrindinis EIB tikslas, ir primygtinai 
ragina dėti daugiau pastangų ir daugiau dėmesio skirti MVĮ finansavimui, siekiant 
sumažinti tokių įmonių finansavimo trūkumą; šiomis aplinkybėmis palankiai vertina 
fondo „InvestEU“ MVĮ liniją; pabrėžia, kad reikia sutelkti dėmesį į ilgalaikį 
finansavimą, visų pirma remiant projektus, kurie kitu atveju nebūtų finansuojami, ypač 
novatoriškoms pradedančiosioms įmonėms ir MVĮ; vis dėlto pabrėžia, kad EIB 
finansine veikla negali būti pakeistos tvarios fiskalinės politikos priemonės valstybėse 
narėse;

50. pažymi, kad tikėtina, jog MVĮ dvigubai dažniau nei didelės įmonės patirs finansinių 
suvaržymų dėl išorės finansų, ir kad finansinių suvaržymų patiriančių įmonių dalis ES 
sudaro nuo 1 iki 13 proc.;

51. pažymi, kad visoms ES įmonėms teikiamas išorės finansavimas sudaro vos daugiau 
kaip trečdalį jų investicijų finansavimo;

52. atsižvelgdamas į strateginį MVĮ vaidmenį mano, kad EIB turėtų toliau teikti finansinę 
paramą ir stiprinti savo administracinius ir konsultavimo pajėgumus, kad MVĮ būtų 
galima teikti informaciją ir techninę paramą siekiant sudaryti joms palankesnes sąlygas 
gauti finansavimą, ypač mažiau išsivysčiusiuose regionuose;

53. pabrėžia, kad siekiant šių užmojų EIB gali tekti prisiimti didesnę riziką, taip pat 
padidinti nuosavą kapitalą ir įgyti patirties novatoriškų finansavimo priemonių srityje; 
ragina EIB akcininkus užtikrinti pakankamus išteklius, kad EIB galėtų naudoti 
novatoriškas finansavimo priemones projektams, turintiems didelį tvarios, socialinės ir 
inovacinės naudos potencialą; todėl, atsižvelgdamas į paskelbtus išorės vertinimo 
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rezultatus, ragina padidinti EIB kapitalizaciją, kad būtų sudarytos sąlygos teikti daugiau 
ilgalaikių paskolų ir naudoti inovatyvias priemones finansuojant projektus, turinčius 
didelį potencialą tvarumo, socialinėje ir inovacijų srityse, įskaitant projektus, kuriais 
kuriamos tvarios darbo vietos ir mažinama nelygybė, taip pat teikti reikalingą augimo 
kapitalą, kad MVĮ galėtų padidinti veiklos mastą; pabrėžia, jog svarbu, kad EIB atliktų 
papildomumo veiksnio vaidmenį vykdant investicijas visoje ES, taip pat atkreipia 
dėmesį į bendradarbiavimo su daugeliu partnerių svarbą; be to, pažymi, kad EIB 
finansavimo pridėtinė vertė taip pat apima technines konsultacijas ir pajėgumų 
stiprinimą, siekiant padėti projektams tapti pasirengusiais investicijoms ir užtikrinti kuo 
didesnę geografinę pusiausvyrą;

54. siūlo EIB toliau žalinti MVĮ skirtą portfelį, pvz., skiriant daugiau lėšų žalesniems 
projektams ir teikiant paramą bankams tarpininkams už produktų, kuriais skatinamas 
energijos vartojimo efektyvumas ar atsinaujinančiosios energijos gamyba, kūrimą; taip 
pat siūlo EIB remti MVĮ skaitmeninimą siekiant panaikinti skaitmeninę atskirtį;

55. atsižvelgdamas į tai, abejoja EIB investicijų patrauklumu mažosioms įmonėms ir 
klausia, ar jos nėra pernelyg ribotos dėl apribojimų finansuoti dideliu rizikos 
komponentu pasižyminčius projektus;

Skolinimas už ES ribų

56. palankiai vertina tai, kad EIB vykdo veiklą daugiau kaip 130 ne ES valstybių, teikdamas 
paskolas projektams, kuriais siekiama remti ES išorės bendradarbiavimą ir vystymosi 
politiką;

57. pažymi, kad 2018 m. EIB pasirašė 101 naujo projekto už ES ribų finansavimo sutartis ir 
pagal jas patvirtintas finansavimas iš viso sudarė 9,05 mlrd. EUR, jo tikslas buvo 
sudaryti sąlygas investicijoms, kurių bendra suma būtų 41 mlrd. EUR, o rekordinė 
paskolų suma buvo skirta klimato sričiai ir socialinei bei ekonominei infrastruktūrai;

58. ragina EIB, didžiausią daugiašalį skolintoją pasaulyje, ir toliau atlikti lyderio vaidmenį 
ateityje teikiant finansavimą ES ir skatinant tvarų finansavimą už ES ribų, taip pat 
išlaikyti pagrindinį vaidmenį įgyvendinant būsimus ES finansavimo mechanizmus, 
skirtus trečiosioms šalims;

59. pažymi, kad apie 10 proc. EIB paskolų išduodama trečiosioms šalims: daugiausia 
paramos skiriama didesnes nei vidutines pajamas gaunančioms šalims, o mažiausiai 
išsivysčiusiose šalyse EIB finansuoja labai nedidelę veiklos dalį;

60. atkreipia dėmesį į Komisijos atliktą ES garantijos finansinių operacijų, kuriomis 
remiami investiciniai projektai ne Sąjungoje, nuostoliams atlyginti vertinimą; mano, kad 
EIB turėtų užtikrinti didesnį savo išorės skolinimo veiklos nuoseklumą ir darną su ES 
užsienio ir vystymosi politikos tikslais ir valstybių narių intervenciniais veiksmais, 
siekiant kuo geriau paremti ES politikos tikslus;

61. ragina EIB pagilinti savo ekspertines žinias apie vystymosi projektus, ypač apie 
projektus, susijusius su tiesioginėmis paskolomis privačiajam sektoriui;
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62. ragina EIB stiprinti bendradarbiavimą vietoje, be kita ko, prieš projektų įgyvendinimą ir 
po jo, ir pagerinti bendradarbiavimą su ES delegacijomis;

63. mano, kad EIB turėtų sustiprinti projektų stebėseną ir pagerinti ataskaitų teikimą bei 
faktiškai pasiektų rezultatų vertinimą ir faktinio ekonominio ir socialinio poveikio bei 
poveikio aplinkai analizę; todėl siūlo padidinti vietinių darbuotojų skaičių šalyse 
partnerėse;

64. pažymi, kad 2014–2018 m. pasirašyto su klimatu susijusio finansavimo apimtis viršija 
25 proc. išorės skolinimo įgaliojimą;

65. prašo EIB visapusiškai pasinaudoti sutarčių sąlygomis, pagal kurias leidžiama 
sustabdyti mokėjimus tais atvejais, kai pagal projektus nesilaikoma aplinkos, socialinių, 
žmogaus teisių, mokestinių ir skaidrumo standartų;

66. atkreipia dėmesį į tai, kad apie 40 proc. išorės skolinimo įgaliojimo operacijų vykdoma 
per finansų tarpininkus, ir ragina EIB reguliariau teikti išsamią informaciją apie finansų 
tarpininkų vykdomą perskolinimą; ragina EIB sustiprinti skolinimo per ne vietos 
finansinius tarpininkus kontrolę; pabrėžia, kad, kalbant apie nacionalinius skatinamojo 
finansavimo bankus ir įstaigas, svarbu persvarstyti jų santykius su EIB, Europos 
rekonstrukcijos ir plėtros banku (ERPB) ir plėtros bankais, siekiant užtikrinti jų 
atitinkamų įgaliojimų nuoseklumą, taip pat stiprinti jų bendradarbiavimą su Komisija, 
EIB ir nacionalinėmis, regioninėmis bei vietos valdžios institucijomis, kad būtų sukurta 
didesnė ESI fondų ir EIB finansinių priemonių ir paskolų sąveika, sumažinta 
administracinė našta, supaprastintos procedūros, sustiprinti administraciniai gebėjimai, 
paskatintas teritorijų vystymasis ir sanglauda bei padidintas ESI fondų ir EIB 
finansavimo matomumas;

67. atkreipia dėmesį į 2017 m. liepos mėn. EIB vertinimo ataskaitą dėl per tarpininkus 
teikiamų paskolų AKR valstybėse (Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno regionas)6; 
nerimauja dėl akivaizdžios finansų tarpininkų valdomų lėšų kontrolės trūkumo ir dėl 
sunkumų stebėti paskolų naudą; visų pirma pabrėžia, kad 2015–2018 m. 30 proc. per 
tarpininkus teikiamų paskolų nebuvo skirtos konkretiems tikslams7;

68. pažymi, kad žmogaus teisių principai yra integruoti į pagrindines banko taikomas 
išsamaus patikrinimo procedūras ir standartus; primygtinai ragina EIB, atsižvelgiant į 
būsimą jo aplinkosaugos ir socialinių standartų apsaugos politikos peržiūrą, sustiprinti 
žmogaus teisių strategiją, taip pat ir susijusią su atsakomųjų veiksmų prieš žmogaus 
teisių gynėjus ir informatorius rizika, ir paisyti reikalavimo tinkamai informuoti vietos 
bendruomenes ir su jomis konsultuotis; mano, kad ši politika turėtų būti vykdoma 
atliekant rizikos žmogaus teisėms vertinimą, į ją visų pirma turėtų būti įtraukta 
metodika, kaip išvengti neigiamo poveikio žmogaus teisių gynėjams, ir atitinkami 
reagavimo veiksmai tuo atveju, jei jis būtų daromas, be kita ko, užtikrinant veiksmingą 
teisę gauti informaciją ir reikalavimą iš anksto vykdyti veiksmingas konsultacijas su 

6 EIB, „EIB skolinimo per tarpininkus veiklos pagal AKR investicinę priemonę vertinimas“, 2017 m. liepos 
mėn.

7 Ataskaita „Cachez ces fossiles que l’on ne saurait voir: 3 institutions financières publiques à l’épreuve de 
l’Accord de Paris“, Les Amis de la Terre France, Oxfam France et Réseau Action Climat-France, 2019 m. liepos 
mėn.
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čiabuviais, kuriems investicijos daro poveikį; mano, kad į šią strategiją taip pat reikėtų 
įtraukti sistemingą rizikos žmogaus teisėms vertinimą, įskaitant ex ante vertinimą, ir 
nuolatinę stebėseną vietoje; prašo EIB į savo sutartis įtraukti nuostatas dėl išmokų 
sustabdymo tuo atveju, jei šiurkščiai pažeidžiamos žmogaus teisės arba aplinkos 
apsaugos ir socialiniai standartai, taip pat užtikrinti, kad skundų mechanizmais galėtų 
pasinaudoti net labai atokios, marginalizuotos bendruomenės ir kad jie būtų taikomi 
laiku ir būtų veiksmingi;

69. palankiai vertina tai, kad EIB jau yra įdarbinta žmogaus teisių specialistų, ir 
rekomenduoja jų įdarbinti daugiau šalyse partnerėse, kad EIB galėtų geriau suprasti 
padėtį vietose ir kontroliuoti bet kokį piktnaudžiavimą;

70. palankiai vertina tai, kad 2019 m. rugsėjo 26 d. EIB ir Japonijos tarptautinio 
bendradarbiavimo agentūra (JTBA) pasirašė susitarimo memorandumą, kuriuo bus 
sudaromos sąlygos tolesniam bendram finansavimui ir bendroms investicijoms 
besivystančiose šalyse; mano, kad šiuo bendradarbiavimu sustiprinama svarbi EIB ir 
JTBA strateginė partnerystė, remiant projektus trečiosiose šalyse, kuriais sprendžiamos 
pasaulinės problemos;

71. atkreipia dėmesį į naujausius EIB pirmininko Wernerio Hoyerio pareiškimus dėl EIB 
skiriamo dėmesio vystymuisi; taip pat pažymi, kad EIB pasiūlė įsteigti specialią 
patronuojamąją įmonę – Europos tvaraus vystymosi banką; ragina EIB palaikyti dialogą 
su Parlamentu dėl savo planų įsteigti patronuojamąją įmonę, kuri integruotų jo veiklą 
vystymosi srityje, ypač atsižvelgiant į diskusijas Taryboje po to, kai Kompetentingų 
asmenų aukšto rango grupė pateikė ataskaitą dėl Europos vystymosi finansinės 
struktūros;

72. ragina EIB taikyti geriausią praktiką ir išplėsti laisvo, išankstinio ir informacija pagrįsto 
sutikimo principo taikymo sritį – taikyti jį visoms atitinkamoms bendruomenėms tuo 
atveju, kai daromos su žeme ar gamtos ištekliais susijusios investicijos, užuot jį taikius 
vien tik čiabuviams;

Valdymas, skaidrumas ir atskaitomybė

73. primena, kad tie patys atskaitomybės ir skaidrumo principai turėtų būti taikomi visoms 
ES institucijoms8; primygtinai pabrėžia, kad didesnis EIB grupės ekonominis vaidmuo, 
didesni jos investiciniai pajėgumai ir ES biudžeto kaip garantijos naudojimas EIB 
operacijoms turi būti užtikrinami kartu didinant skaidrumą, atsakomybę ir atskaitomybę 
ekonominių operacijų, ES biudžeto garantijos naudojimo, EIB operacijų papildomumo 
ir galimų būsimų planų steigti EIB patronuojamąją įmonę vystymosi srityje; ragina 
užtikrinti skaidrų sprendimų priėmimo procesą ir glaudų bendradarbiavimą su ES 
institucijomis, kad būtų užtikrintas nustatytų tikslų suderinamumas ir patikimumas; 
pažymi, kad EIB grupės skaidrumo politika grindžiama informacijos atskleidimo 
prielaida, ir primena EIB juridines prievoles, nustatytas pagal Orhuso konvenciją, dėl 
teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į 
teismus ES aplinkosaugos klausimais;

8 Šią nuostatą 2018 m. priminė Europos Audito Rūmai.
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74. pritaria EIB įsipareigojimui pagal trečiąją Įvairovės ir įtraukties strategiją, kuri apima 
2018–2021 m. laikotarpį, iki 2021 m. vyresniųjų pareigūnių moterų skaičių padidinti iki 
50 proc.; ragina EIB užtikrinti, kad per ateinančius 12 mėnesių jis pasieks savo tikslą 
gauti Ekonominių dividendų už lyčių lygybę sertifikatą (EDGE);

75. palankiai vertina tai, kad, atsižvelgiant į pasiūlymus naujausiose Parlamento ataskaitose, 
nuo šiol rengiamos ir viešai skelbiamos valdybos posėdžių santraukos; pabrėžia, kad 
būtina reguliariai viešai skelbti visų EIB valdymo organų posėdžių turinį, ir prašo 
užtikrinti didesnį Valdymo komiteto posėdžių ir jų rezultatų skaidrumą;

76. prašo EIB, remiantis ES teisės aktais, viešai skelbti visą informaciją, susijusią su 
tiesioginėmis paskolomis, kurias tvirtina Valdymo komitetas, taip pat kiekvieno 
projekto atveju paskelbti Komisijos ir valstybės narės, kurioje projektas įgyvendinamas, 
nuomones ir, pateikus prašymą, rezultatų vertinimo suvestines;

77. ragina EIB 2020 m. persvarstyti savo skaidrumo politiką siekiant užtikrinti, kad būtų 
laiku skelbiama daugiau informacijos apie visą jo finansavimo veiklą, kad būtų galima 
patikrinti, ar jis laikosi savo socialinių, klimato ir aplinkosaugos įsipareigojimų; 
pabrėžia, kad svarbu užtikrinti EIB veiklos ir ES politikos darną;

78. ragina EIB toliau didinti skaidrumą ir gerinti prieigą prie informacijos, ypač susijusios 
su sutarčių sudarymo ir subrangos sistema, vidaus tyrimų ir atrankos rezultatais, veiklos 
ir programų stebėsena ir vertinimu;

79. prašo EIB užtikrinti savo finansų tarpininkų aukščiausią sąžiningumo lygį ir kad per 
juos teikiamoms paskoloms būtų taikomi tie patys skaidrumo reikalavimai, kaip ir kitų 
rūšių paskoloms; prašo EIB nutraukti bendradarbiavimą su finansų tarpininkais, 
turinčiais neigiamą reputaciją skaidrumo, sukčiavimo, korupcijos, organizuoto 
nusikalstamumo arba pinigų plovimo ar žmogaus teisių paisymo srityse; pabrėžia, kad 
tokie nauji reikalavimai neturėtų sumenkinti MVĮ galimybių gauti finansavimą;

80. ragina persvarstyti EIB pareigos laikytis atsargumo reikalavimų reguliavimo sistemą, 
kuri visų pirma turėtų sustiprinti sutarčių su klientais sąlygas, pvz., susijusias su 
sukčiavimu ir korupcija;

81. ragina EIB padidinti suinteresuotųjų subjektų dalyvavimo ir viešųjų konsultacijų su jais 
procedūras, kiek tai susiję su jo finansuojamais projektais; prašo EIB geriau prižiūrėti ir 
stebėti įvairius suinteresuotųjų subjektų dalyvavimo etapus ir užtikrinti, kad projektų 
vykdytojai, laikydamiesi privalomų reikalavimų, taikytų tvirtas apsaugos priemones;

82. ragina EIB didinti išsamaus patikrinimo įsipareigojimus pagal ES kovos su pinigų 
plovimu teisės aktus ir užtikrinti visapusišką reguliavimo sistemą, kuri leistų bankui 
veiksmingai užkirsti kelią neteisėtai veiklai ir užtikrinti tinkamą sankcijų už ES teisės 
aktų nesilaikymą skyrimo tvarką;

83. tikisi, kad EIB pakoreguos savo vidaus politiką atsižvelgdamas į naujai priimtus teisės 
aktus, kuriais siekiama kovoti ne tik su mokestiniu sukčiavimu, bet ir su mokesčių 
slėpimu bei mokesčių vengimu; pabrėžia Sukčiavimo tyrimų skyriaus nepriklausomumo 
ir veiksmingumo svarbą; ragina EIB sustiprinti bendradarbiavimą su Europos kovos su 
sukčiavimu tarnyba (OLAF) ir nacionalinėmis valdžios institucijomis siekiant užkirsti 
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kelią sukčiavimui ir pinigų plovimui, taip pat užtikrinti, kad būtų informuojama 
Europos prokuratūra ir apie visus galimo sukčiavimo atvejus būtų pranešama 
kompetentingoms institucijoms; aktyviai domisi EIB veikla; laikosi nuomonės, kad 
Europos prokuratūrai ateityje turėtų būti suteikti įgaliojimai patraukti baudžiamojon 
atsakomybėn už su EIB lėšomis susijusią nusikalstamą veiklą tose ES valstybėse narėse, 
kurios yra Europos prokuratūros narės; ragina skirti pakankamai finansinių išteklių šiai 
naujai užduočiai vykdyti;

84. pažymi, kad EIB yra priėmusi kovos su sukčiavimu politiką ir jame veikia 
nepriklausoma tarnyba, kuri tiria įtarimus sukčiavimu, apie kurį pranešta viduje arba 
išorėje; ragina EIB apsvarstyti galimybę atnaujinti savo politiką siekiant pagerinti kovos 
su sukčiavimu sistemą ir užtikrinti pakankamus išteklius, ypač atsižvelgiant į svarbų jo 
vaidmenį įgyvendinant ES politiką, pvz., programą „InvestEU“ ir Europos žaliąjį kursą; 
pažymi, kad sankcijos ir teisių gynimo priemonės jau numatytos EIB kovos su 
sukčiavimu politikoje, kurias taikant, pavyzdžiui, galima sustabdyti mokėjimus, siekti 
išlaidų kompensavimo ir sustabdyti arba nutraukti projektus; ragina EIB sustabdyti 
išmokų mokėjimą rimtais netinkamo valdymo ir (arba) korupcijos atvejais;

85. palankiai vertina priimtą EIB grupės persvarstytą politiką dėl menkai reguliuojamų, 
neskaidrių ir nebendradarbiaujančių jurisdikciją turinčių subjektų8; ragina kitas Europos 
finansų įstaigas taikyti tokius pačius standartus; tikisi, kad EIB patvirtins išsamiai 
apibrėžtas veiklos procedūras ir išsamaus patikrinimo priemones, įgyvendindamas naują 
politiką dėl menkai reguliuojamų, neskaidrių ir nebendradarbiaujančių jurisdikciją 
turinčių subjektų; pažymi, kad EIB savo interneto svetainėje skelbia savo klientų 
duomenis kiekvienos operacijos atveju ir tikrina savo klientų tikruosius savininkus, jei 
jų gautos EIB paskolos garantuojamos ES biudžeto lėšomis pagal ES teisės aktus; taip 
pat ragina susieti EIB interneto svetainę su valstybių narių lygmens registrais, kuriuose 
galima gauti duomenis apie tikruosius savininkus; primena, kad itin svarbu stiprinti 
banko politiką dėl nebendradarbiaujančių jurisdikciją turinčių subjektų atsižvelgiant į 
naujus ir esamus mokesčių vengimo būdus, pvz., pasinaudojimo šalių mokestinės 
tvarkos neatitikimais schemas, lengvatinį intelektinės nuosavybės teisių režimą arba 
naudojimąsi mažą ar nulinį tarifą taikančiomis jurisdikcijomis siekiant paskirstyti savo 
pelną, ir nustatyti, kad teikiant tiesiogines arba netiesiogines paskolas būtų reikalaujama 
pateikti mokestinius ir apskaitos duomenis pagal šalis; ragina EIB pateikti neįvykdytų 
sandorių sąrašą, ypač jei jie susiję su tarptautinių mokesčių rojų sąrašu; ragina EIB 
vykdant išsamų mokesčių tikrinimą visapusiškai pasinaudoti savo kovos su mokesčių 
vengimu priemonių rinkiniu ypač rizikingų projektų atveju ir prireikus taikyti perkėlimo 
reikalavimus; atkreipia dėmesį į persvarstytą EIB grupės kovos su pinigų plovimu ir 
teroristų finansavimu sistemą ir ragina EIB atnaujinti savo politiką atsižvelgiant į 
Penktąją kovos su pinigų plovimu direktyvą ir bendradarbiauti su atitinkamomis 
valdžios institucijomis siekiant užtikrinti tinkamas sankcijas už teisės aktų pažeidimus ir 
taikyti griežtus standartus finansų tarpininkams;

86. atkreipia dėmesį į EIB skundų nagrinėjimo tvarkos ir procedūrų peržiūrą siekiant 
užtikrinti, kad šis mechanizmas visapusiškai veiktų nustatant galimus žmogaus teisių 
pažeidimus su EIB susijusiuose projektuose ir leistų juos pašalinti; ragina EIB užtikrinti 
šio mechanizmo nepriklausomumą ir veiksmingumą; ragina įgyvendinti Europos 
ombudsmenės pateiktas rekomendacijas;
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87. ragina EIB sustiprinti bendradarbiavimą su Europos ombudsmene;

88. palankiai vertina EIB grupės lyčių lygybės strategiją ir lyčių lygybės veiksmų planą ir 
laukia veiksmų plano antrojo įgyvendinimo etapo;

89. ragina EIB užtikrinti geresnę lyčių pusiausvyrą, ypač vadovaujamose pareigose;

90. ragina Komisiją, Europos Audito Rūmus (EAR) ir EIB padidinti EAR vaidmenį ateityje 
atnaujinant trišalį susitarimą, kuriuo nustatomos audito atlikimo taisyklės; ragina 
suteikti Europos Audito Rūmams įgaliojimus atlikti visų EIB operacijų auditą, įskaitant 
su jo investicijomis susijusių išlaidų veiksmingumo ir projektų papildomumo vertinimą, 
ir viešai skelbti šių auditų rezultatus; taip pat ragina EAR parengti rekomendacijas dėl 
EIB išorės skolinimo veiklos rezultatų ir jų suderinimo su ES politika;

91. ragina sudaryti tarpinstitucinį EIB ir Parlamento susitarimą siekiant pagerinti prieigą 
prie EIB dokumentų ir duomenų;

92. ragina skubiai sustiprinti Parlamento įgaliojimus, susijusius su EIB strateginiu 
orientavimu ir politika, siekiant užtikrinti demokratinę investicijų kontrolę, įskaitant 
galimybes pateikti EIB klausimų, į kuriuos atsakoma raštu, kaip jau numatyta ECB 
atveju; ragina EIB grupę pagerinti savo atskaitomybę šiais klausimais ir siūlo kas 
ketvirtį aptarti padėtį su atitinkamais Parlamento komitetais, kad būtų užtikrintas 
dalyvavimas EIB investicijų strategijoje ir tinkama priežiūra; pabrėžia, kad svarbu, jog 
Parlamentas vykdytų griežtesnę EIB direktorių valdybos sprendimų priežiūrą, ir 
atkreipia dėmesį į galimybę suteikti Parlamentui stebėtojo statusą valdybos 
posėdžiuose, siekiant užtikrinti geresnį dalijimąsi informacija; reikalauja, kad Komisija 
padidintų savo pozicijų, kurių ji laikosi EIB direktorių valdyboje, skaidrumą Parlamento 
atžvilgiu; ragina EIB ir Parlamentą sudaryti susitarimo memorandumą, kad būtų 
pagerinta prieiga prie EIB dokumentų ir duomenų, susijusių su ateities strategine 
orientacija ir finansavimo politika, turint tikslą sustiprinti Banko atskaitomybę;

93. prašo EIB pirmininko perduoti šią rezoliuciją EIB direktoriams ir valdytojams ir ragina 
ją aptarti Direktorių valdyboje;

94. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.
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EKONOMIKOS IR PINIGŲ POLITIKOS KOMITETO NUOMONĖ

pateikta Biudžeto komitetui

dėl 2019 m. metinio pranešimo dėl Europos investicijų banko finansinės veiklos
(2019/2126(INI))

Nuomonės referentas (*): Bas Eickhout

(*) Darbo su susijusiais komitetais procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis

PASIŪLYMAI

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia Europos investicijų banko (EIB), kaip Sąjungos banko, veiklos svarbą siekiant 
padidinti dabartinį investicijų lygį ES, kuris nesiekia istorinių vidurkių ir yra 
nepakankamas, kad būtų įgyvendinti ES tvarumo, ekonominiai, socialiniai ir darbo vietų 
kūrimo užmojai, ir realizuoti regioninę sanglaudą, inovacijas ir konkurencingumą ES 
lygmeniu, taip pat teikti finansavimą vietos lygmeniu, įskaitant savivaldybes, kurios 
reaguoja į piliečių poreikius; labai skatina EIB ir toliau stengtis remti investicijas, 
siekiant tvaresnės ir konkurencingesnės Europos ekonomikos;

2. ragina Komisiją ypatingą dėmesį skirti tam, kad būtų užtikrinta, jog ES fiskalinėmis 
taisyklėmis būtų remiamos būsimos pastangos didinti viešųjų investicijų lygį ES, o tai 
leistų EIB pasinaudoti šiomis didesnėmis viešosiomis investicijomis kaip svertu; 
pabrėžia, kad svarbus viešojo sektoriaus vaidmuo įgyvendinant naujosios kadencijos 
Komisijos paskelbtus investicijų tikslus, pvz., per kitą dešimtmetį 1 trln. EUR skirti 
investicijoms į žaliąjį perėjimą finansuoti;

3. pabrėžia, kad ES užmojams įgyvendinti, EIB gali tekti ne tik didinti nuosavą kapitalą ir 
plėsti žinias inovatyvių finansavimo priemonių srityje, bet ir prisiimti daugiau rizikos, 
ypač tuose sektoriuose ir regionuose, kurie pritraukia mažiau investicijų, su sąlyga, kad 
toks skolinimas atitinka EIB tinkamumo kriterijus, ir atsižvelgiant į EIB bendro AAA 
reitingo išsaugojimą;

4. ragina apskritai padidinti EIB kapitalizaciją, kad būtų sudarytos sąlygos teikti daugiau 
ilgalaikių paskolų ir naudoti inovatyvias priemones finansuojant projektus, turinčius 
didelį potencialą tvarumo, socialinėje ir inovacijų srityse, įskaitant projektus, kuriais 
kuriamos tvarios darbo vietos ir mažinama nelygybė; pabrėžia, jog svarbu, kad EIB 
atliktų papildomumo veiksnio vaidmenį vykdant investicijas visoje ES, taip pat 
atkreipia dėmesį į bendradarbiavimo su daugeliu partnerių svarbą; be to, pažymi, kad 
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EIB finansavimo pridėtinė vertė taip pat yra teikti technines konsultacijas ir stiprinti 
pajėgumus, siekiant padėti projektams tapti pasirengusiais investicijoms ir užtikrinti kuo 
didesnę geografinę pusiausvyrą;

5. atkreipia dėmesį į 2019/2020 m. EIB investicijų ataskaitos rezultatus, susijusius su MVĮ 
ir vidutinės kapitalizacijos įmonių finansavimu; mano, kad MVĮ ir vidutinės 
kapitalizacijos įmonių rėmimas turi likti pagrindiniu EIB tikslu ir primygtinai ragina 
dėti daugiau pastangų ir daugiau dėmesio skirti MVĮ finansavimui, siekiant sumažinti 
tokių įmonių finansavimo trūkumą; šiuo požiūriu palankiai vertina fondo „InvestEU“ 
MVĮ liniją; pabrėžia, kad reikia sutelkti dėmesį į ilgalaikį finansavimą, visų pirma 
remiant projektus, kurie kitu atveju nebūtų finansuojami, ypač novatoriškoms 
pradedančiosioms įmonėms ir MVĮ; tačiau pabrėžia, kad EIB finansine veikla 
nepakeičiamos tvarios fiskalinės politikos priemonės valstybėse narėse; ragina EIB 
didinti investicijas į proveržio inovacijas, ypač į perėjimą prie žaliosios ekonomikos, 
siekiant remti Europos įmones;

6. teigiamai vertina išrinktosios Komisijos pirmininkės įsipareigojimus tam tikrus EIB 
skyrius reformuoti į klimato banką, taip pat ES žaliojo kurso principus ir EIB direktorių 
valdybos sprendimą aplinkosauginio tvarumo bei klimato politikos finansavimui skirtą 
EIB dalį iki 2025 m. padidinti bent iki 50 proc., o visą EIB finansavimo veiklą iki 
2020 m. pabaigos suderinti su Paryžiaus susitarime nustatytais tikslais;

7. ragina EIB padidinti finansavimą, kad būtų galima spręsti technologijų pertvarkos 
keliamus klausimus, remti prie dabartinių ir būsimų darbo rinkos poreikių pritaikytų 
įgūdžių ugdymą, toliau skatinti investicijas į darbuotojų ir verslininkų skaitmeninius 
įgūdžius, skaitmeninę infrastruktūrą ir skaitmeninimo pajėgumų stiprinimą, skirti lėšų 
ilgalaikiams moksliniams tyrimams ir inovacijoms bei MVĮ, remti socialinę ekonomiką 
ir didinti socialinę ir teritorinę sanglaudą, visų pirma užpildant dabartines investicijų į 
viešąjį būstą ir infrastruktūrą spragas;

8. atkreipia dėmesį į Komisijos naują Europos tvarių investicijų planą ir ragina Komisiją 
visapusiškai remti EIB jam siekiant su tvarumu susijusių tikslų;

9. ragina EIB atlikti pagrindinį vaidmenį užtikrinant tvarų finansavimą Europoje ir už jos 
ribų ir išlaikyti pagrindinį vaidmenį kuriant ES finansavimo mechanizmus trečiosioms 
šalims, ypač besivystančioms šalims;

10. pripažįsta, kad Europos Sąjunga ir valstybės narės turi daugiau investuoti į kovą su 
klimato kaita, skaitmeninę revoliuciją ir viešąsias paslaugas; todėl palankiai vertina EIB 
direktorių valdybos priimtą sprendimą iki 2021 m. pabaigos nutraukti daugumos 
iškastinio kuro projektų finansavimą ir visą savo portfelį, įskaitant su EIF susijusias 
operacijas, o taip pat skolinimo politiką suderinti su Paryžiaus susitarime numatytais 
tikslais;

11. ragina EIB siekti, kad įmonių įsipareigojimai mažinti priklausomybę nuo iškastino kuro 
būtų EIB finansavimo gavimo sąlyga ir teikti konsultacijas, kaip įmonėse galima 
mažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro; ragina EIB pradėti taikyti ES taksonomijos 
sistemą, kai tik ji bus oficialiai patvirtinta, ir vadovautis ja kaip standartu investuojant į 
klimato ir aplinkos apsaugos sritis; ragina EIB sukurti patikimą metodiką, kurią taikant 
būtų galima įvertinti, parodyti ir užtikrinti, kad EIB vykdomos finansinės operacijos 
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suderintos su Paryžiaus klimato susitarime numatytais tikslais;

12. atkreipia dėmesį į skirtingą valstybių narių ekonominę padėtį ir pajėgumus ir pabrėžia, 
kad svarbu užtikrinti teisingą perėjimą siekiant padėti labiausiai nukentėjusiems 
regionams ir šalims prisitaikyti prie neišvengiamų pokyčių, kad niekas nebūtų paliktas 
nuošalyje; pabrėžia, kad reikia aktyviai remti sritis, kuriose darbo vietos šiuo metu 
priklauso nuo daug teršalų išmetančių pramonės šakų, daug investuojant į mokymą ir 
alternatyvias ekonomines galimybes, siekiant užtikrinti kokybiškas darbo vietas, taip 
užtikrinant sklandų perėjimą; mano, kad šiuo požiūriu labai svarbu užtikrinti 
nuoseklumą ir koordinavimą su kitomis ES finansavimo priemonėmis;

13. pabrėžia, kad pagrindinis Europos strateginių investicijų fondo (ESIF) numatytas 
kiekybinis tikslas iš papildomų privačiųjų ir viešųjų investicijų surinkti 500 mlrd. EUR 
neturėtų būti pagrindinis ESIF sėkmės variklis, ir kad išmatuojami tikslai, susiję su 
tvarumu, papildomumu ir socialiniu poveikiu turėtų būti bent vienodai svarbūs 
būsimose investicijų strategijose;

14. ragina EIB padidinti iš ESIF ir „InvestEU“ programos skiriamo finansavimo dalį tiems 
projektams, kurie reikšmingai prisideda prie ES tvarumo ir socialinių tikslų 
įgyvendinimo, pagal atitinkamus ES reglamentus; ragina Komisiją užtikrinti, kad 
vykdant „InvestEU“ programą taikoma tvarumą užtikrinanti metodika visiškai atitiktų 
ES tvarumo tikslus ir kad nustatant socialinių projektų vertinimo kriterijus būtų 
atsižvelgiama į Europos socialinių teisių ramsčio principus; atsižvelgdamas į tai, 
pabrėžia, kad svarbu atlikti projektų tvarumo, konkurencingumo ir ekonominio poveikio 
bei poveikio aplinkai išankstinius ir baigiamuosius vertinimus; 

15. ragina EIB, vykdant skolinimo veiklą, pirmenybę teikti tiems projektams, kuriais 
remiamas Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų vykdymas;

16. ragina EIB grupę užtikrinti didesnį skaidrumą ir atskaitomybę apie savo ekonomines 
operacijas, naudojimąsi ES biudžeto garantija, EIB operacijų papildomumą ir galimus 
būsimus planus įsteigti EIB patronuojamąją įmonę;

17. pažymi, kad EIB grupės skaidrumo politika grindžiama informacijos atskleidimo 
prielaida; ragina EIB apskritai dėti daugiau pastangų komunikacijos srityje, visų pirma 
per savo ryšių palaikymo tarnybas valstybėse narėse toliau teikti informaciją 
nacionaliniams ir vietos viešiesiems ir privatiesiems subjektams apie savo priemones ir 
jas skatinti; pabrėžia, kad svarbu tinkamai konsultuotis su vietos bendruomenėmis ir 
piliečiais prieš įgyvendinant projektus ir jų įgyvendinimo metu ir kad reikia turėti 
tinkamus mechanizmus konsultuotis su įvairiais suinteresuotaisiais subjektais, pvz., 
klimato srities ekspertais, profesinėmis sąjungomis, pilietinės visuomenės veikėjais, 
verslo atstovais, MVĮ ir akademine bendruomene;

18. ragina EIB grupę pagerinti savo atskaitomybę šiais klausimais ir siūlo pradėti ketvirtinį 
dialogą su atitinkamais Parlamento komitetais, kad būtų užtikrintas dalyvavimas EIB 
investicijų strategijoje ir tinkama priežiūra; pabrėžia, kad svarbu, jog Parlamentas 
vykdytų griežtesnę EIB direktorių valdybos sprendimų priežiūrą, ir atkreipia dėmesį į 
galimybę suteikti Parlamentui stebėtojo statusą valdybos posėdžiuose siekiant užtikrinti 
geresnį dalijimąsi informacija; reikalauja, kad Komisija padidintų savo pozicijų, kurių ji 
laikosi EIB direktorių valdyboje, skaidrumą Parlamento atžvilgiu; ragina EIB ir 
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Parlamentą sudaryti susitarimo memorandumą, kad būtų pagerinta prieiga prie EIB 
dokumentų ir duomenų, susijusių su ateities strategine orientacija ir finansavimo 
politika, turint tikslą sustiprinti Banko atskaitomybę;

19. pabrėžia, kad Audito Rūmų teisės atlikti EIB auditą turėtų būti sustiprintos ir apimti 
visas EIB operacijas ir kad auditas turėtų apimti EIB investicijų išlaidų efektyvumą ir jo 
projektų papildomumą ir turėtų būti viešai skelbiamas; ragina EIB ateityje glaudžiau 
bendradarbiauti su OLAF ir Europos prokuratūra ir pranešti kompetentingoms 
institucijoms apie visus galimo sukčiavimo atvejus; mano, kad Europos prokuratūrai 
ateityje turėtų būti suteikti įgaliojimai patraukti baudžiamojon atsakomybėn už su EIB 
lėšomis susijusią nusikalstamą veiklą tose ES valstybėse narėse, kurios yra Europos 
prokuratūros narės;

20. palankiai vertina 2019 m. patvirtintą naują EIB grupės politiką dėl 
nebendradarbiaujančių jurisdikciją turinčių subjektų ir gero mokesčių srities valdymo, 
tačiau primena, kad itin svarbu stiprinti šią politiką atsižvelgiant į naujus ir esamus 
mokesčių vengimo būdus, pvz., pasinaudojimo šalių mokestinės tvarkos neatitikimais 
schemas, lengvatinį intelektinės nuosavybės teisių režimą arba naudojimąsi mažą ar 
nulinį tarifą taikančiomis jurisdikcijomis siekiant paskirstyti savo pelną; ragina kitas 
Europos finansų įstaigas taikyti to paties lygio standartus; ragina EIB vykdant išsamų 
mokesčių tikrinimą visapusiškai pasinaudoti savo kovos su mokesčių vengimu 
priemonių rinkiniu ypač rizikingiems projektams ir prireikus taikyti perkėlimo 
reikalavimus; palankiai vertina Sąjungos bendrajam biudžetui taikomo 2018 m. 
Finansinio reglamento 155 straipsnio 3 dalį, pagal kurią biudžeto garantijos teikiamos 
tik tuo atveju, jei atskleidžiama informacija apie tikruosius savininkus ir skelbiami 
duomenys pagal šalis; atkreipia dėmesį į persvarstytą EIB grupės kovos su pinigų 
plovimu ir teroristų finansavimu sistemą ir ragina EIB atnaujinti savo politiką 
atsižvelgiant į Penktąją kovos su pinigų plovimu direktyvą, kuri įsigaliojo 2020 m. 
sausio mėn., ir bendradarbiauti su atitinkamomis valdžios institucijomis siekiant 
užtikrinti tinkamas sankcijas už teisės aktų pažeidimus ir taikyti griežtus standartus 
finansų tarpininkams;

21. pažymi, kad EIB privalo laikytis ES pagrindinių teisių chartijos ir kad žmogaus teisių 
principai yra įtraukti į jo išsamaus patikrinimo procedūras ir standartus, įskaitant viešai 
prieinamus ex ante vertinimus; ragina EIB užtikrinti, kad jo skundų nagrinėjimo 
mechanizmas visapusiškai veiktų siekiant nustatyti galimus žmogaus teisių pažeidimus 
su EIB susijusiuose projektuose ir juos pašalinti; ragina EIB užtikrinti, kad į būsimą jo 
socialinių ir aplinkos apsaugos standartų peržiūrą, numatytą 2020 m., būtų įtrauktos 
žmogaus teisių apsaugos priemonės;

22. pažymi, kad EIB turi kovos su sukčiavimu politiką ir nepriklausomą tarnybą, kuri tiria 
įtarimus sukčiavimu, apie kurį pranešta viduje arba išorėje; ragina EIB apsvarstyti 
galimybę atnaujinti savo politiką siekiant pagerinti savo kovos su sukčiavimu sistemą ir 
užtikrinti pakankamus išteklius, ypač atsižvelgiant į svarbų EIB vaidmenį įgyvendinant 
ES politiką, pvz., programą „InvestEU“ ir Europos žaliąjį kursą; pažymi, kad sankcijos 
ir teisių gynimo priemonės jau numatytos EIB kovos su sukčiavimu politikoje, pagal 
kurias, pavyzdžiui, galima sustabdyti mokėjimus, siekti išlaidų kompensavimo ir 
sustabdyti arba nutraukti projektus; ragina EIB sustabdyti išmokų mokėjimą rimtais 
netinkamo valdymo ir (arba) korupcijos atvejais;
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23. palankiai vertina tai, kad 2019 m. rugsėjo 26 d. EIB ir Japonijos tarptautinio 
bendradarbiavimo agentūra (JTBA) pasirašė susitarimo memorandumą, kuriuo bus 
sudaromos sąlygos tolesniam bendram finansavimui ir bendroms investicijoms 
besivystančiose šalyse; šiuo bendradarbiavimu sustiprinama svarbi EIB ir JTBA 
strateginė partnerystė, remiant projektus trečiosiose šalyse, kuriais sprendžiamos 
pasaulinės problemos;

24. pritaria EIB įsipareigojimui pagal trečiąją Įvairovės ir įtraukties strategiją, kuri apima 
2018–2021 m. laikotarpį, iki 2021 m. vyresniųjų pareigūnių moterų skaičių padidinti iki 
50 proc.; ragina EIB užtikrinti, kad per ateinančius 12 mėnesių jis pasieks savo tikslą 
gauti Ekonominių dividendų už lyčių lygybę sertifikatą (EDGE);

25. ragina EIB ir toliau bendradarbiauti su vienodai mąstančiais partneriais, sprendžiant 
pasaulines problemas;

26. ragina didinti finansinę paramą vietos energijos šaltiniams, siekiant panaikinti didelę 
Europos priklausomybę nuo išorinių energijos šaltinių ir užtikrinti tiekimą;

27. skatina EIB bendradarbiauti su mažais rinkos dalyviais ir bendruomenių kooperatyvais, 
kad konsoliduotų mažus atsinaujinančių energijos šaltinių projektus, ir taip sudarytų 
jiems sąlygas atitikti reikalavimus, būtinus finansavimui iš EIB gauti.
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