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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par 2018. gada ziņojumu par Eiropas Investīciju bankas finansiālās darbības kontroli
(2019/2127(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Eiropas Investīciju bankas (EIB) 2018. gada darbības pārskatu,

– ņemot vērā EIB 2018. gada finanšu pārskatu un 2018. gada statistikas pārskatu,

– ņemot vērā 2018. gada ziņojumu par ilgtspēju, 2018. gada ziņojumu par EIB darbību 
ārpus Eiropas Savienības un 2018. gada ziņojumu par EIB darījumiem ES iekšienē,

– ņemot vērā Revīzijas komitejas gada ziņojumus par 2018. gadu,

– ņemot vērā ziņojumu par EIB pārredzamības politikas īstenošanu 2018. gadā un 
2018. gada korporatīvās pārvaldības ziņojumu,

– ņemot vērā krāpšanas izmeklēšanas darbību 2018. gadā,

– ņemot vērā Eiropas Ombuda lēmumu lietā 1316/2016/TN par EIB pārredzamības 
politikas iespējamiem trūkumiem1,

– ņemot vērā sūdzību izskatīšanas mehānisma pārskatīšanu, kas izrietēja no Eiropas 
Ombuda lēmuma lietā 1316/2016/TN par EIB pārredzamības politikas iespējamiem 
trūkumiem,

– ņemot vērā EIB galvenā atbilstības uzraudzības inspektora biroja 2018. gada darbības 
pārskatu un EIB grupas 2018. gada krāpšanas apkarošanas darbības pārskatu,

– ņemot vērā EIB grupas darbības plānu 2017.–2019. gadam,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību (LES) 3. un 9. pantu,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 15., 126., 174., 175., 208., 
209., 271., 308. un 309. pantu, LESD Protokolu Nr. 5 par EIB statūtiem un LESD 
Protokolu Nr. 28 par ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju,

– ņemot vērā Eiropas Investīciju bankas reglamentu,

– ņemot vērā 2018. gada 6. aprīļa rezolūciju par 2016. gada ziņojumu par EIB finansiālās 
darbības kontroli — 2016. gada pārskats2 un 2019. gada 17. janvāra rezolūciju par 
2017. gada ziņojumu par EIB finansiālo darbību kontroli — 2017. gada pārskats3,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. jūnija Regulu (ES) 
2015/1017 par Eiropas Stratēģisko investīciju fondu, Eiropas Investīciju konsultāciju 

1 https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/95520
2 Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0198.
3 Pieņemtie teksti, P8_TA(2019)0036.
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centru un Eiropas Investīciju projektu portālu, ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1291/2013 
un (ES) Nr. 1316/2013 — Eiropas Stratēģisko investīciju fonds4,

– ņemot vērā Komisijas dienestu 2016. gada 14. septembra darba dokumentu par Eiropas 
Stratēģisko investīciju fonda termiņa pagarināšanu, kā arī šā fonda un Eiropas 
Investīciju konsultāciju centra tehnisku uzlabojumu ieviešanu (COM(2016)0597, 
SWD(2016)0297 un SWD(2016)0298),

– ņemot vērā Revīzijas palātas 2019. gada janvāra Īpašo ziņojumu Nr. 03/2019 par 
Eiropas Stratēģisko investīciju fondu (ESIF)5,

– ņemot vērā Komisijas 2019. gada 28. maija ziņojumu par Eiropas Stratēģisko investīciju 
fonda galvojuma fonda pārvaldību 2018. gadā (COM(2019)0244),

– ņemot vērā EIB 2018. gada jūnijā sagatavoto darījumu novērtējuma ziņojumu attiecībā 
uz ESIF,

– ņemot vērā Komisijas 2019. gada novērtējumu par ārējo aizdevumu pilnvarām6, 

– ņemot vērā ziņojumu “Europe in the World - The future of the European financial 
architecture for development” (Eiropa pasaulē — Eiropas finanšu arhitektūras nākotne 
attīstībai)7, ko sagatavojusi Lietpratēju augsta līmeņa grupa par Eiropas finanšu 
arhitektūru attīstībai,

– ņemot vērā pretēja viedokļa ziņojumu, kas sagatavots 2019. gada oktobrī, “Is the EIB up 
to the task in tackling fraud and corruption?” (Vai EIB pienācīgi pilda krāpšanas un 
korupcijas apkarošanas pienākumu?)8,

– ņemot vērā Eiropas Komisijas, Eiropas Revīzijas palātas un Eiropas Investīciju bankas 
trīspusējo vienošanos, kas noslēgta 2016. gada septembrī,

– ņemot vērā Reglamenta 54. pantu,

– ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A9-0118/2020),

A. tā kā Līgumos ir noteikts EIB pienākums veicināt ES integrāciju, ekonomisko un 
sociālo kohēziju un reģionālo attīstību, izmantojot īpašus investīciju instrumentus, 
piemēram, aizdevumus, vērtspapīrus, garantijas, riska dalīšanas finanšu mehānismus un 
konsultēšanas pakalpojumus;

B. tā kā EIB galvenais mērķis ir veicināt līdzsvarotu un stabilu iekšējā tirgus attīstību 

4 OV L 169, 1.7.2015., 1. lpp.
5 https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=49051
6 Novērtējums par Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Lēmumu Nr. 466/2014/ES, ar ko Eiropas 
Investīciju bankai piešķir ES garantiju attiecībā uz zaudējumiem no finansēšanas darījumiem, ar kuriem atbalsta 
ieguldījumu projektus ārpus Savienības; https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-
finance/elm_evaluation_swd_2019_333_f1_staff_working_paper_en_v3_p1_1048237.pdf
7 https://www.consilium.europa.eu/media/40967/efad-report_final.pdf)
8 https://www.counter-balance.org/wp-
content/uploads/2019/10/Report_OnlineVersion_EIB_Corruption_Oct2019.pdf
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Savienības interesēs saskaņā ar LESD 309. pantu;

C. tā kā EIB kā lielākais publiskais aizdevējs pasaulē darbojas starptautiskajos kapitāla 
tirgos, piedāvājot konkurētspējīgus noteikumus klientiem un labvēlīgus nosacījumus ES 
politikas jomu un projektu atbalstīšanai;

D. tā kā 2018. gadā apritēja 60 gadi kopš EIB darbības sākuma, taču tā patlaban saskaras ar 
daudzām jaunām problēmām gan Savienībā, gan ārpus tās;

E. tā kā ES pēdējā desmitgadē ir saskārusies ar būtiski nepietiekamu investīciju krīzi un 
vienlaikus ar steidzamu investīciju pieprasījumu, lai spētu tikt galā ar vajadzīgo zaļo un 
digitālo pārveidi ekonomikā; tā kā investīciju līmenis (t. i., investīciju īpatsvars IKP) 
atpaliek no pirmskrīzes līmeņa;

F. tā kā EIB 2019. gada novembrī pieņēma jaunas saistības klimata jomā, kā arī jaunu 
aizdevumu politiku enerģētikas jomā;

G. tā kā EIB ir būtiska loma starptautiskajos finanšu tirgos, jo īpaši ņemot vērā tās vadošo 
lomu zaļo obligāciju emisijā;

H. tā kā tiek sagaidīts, ka EIB būs nozīmīga loma Eiropas zaļā kursa finansēšanā, 
izmantojot Ilgtspējīgas Eiropas investīciju plānu;

I. tā kā tādiem sabiedriskās politikas mērķiem kā sociālā kohēzija, ilgtspējīga attīstība un 
vide vajadzētu būt bankas galvenajiem mērķiem, kas ir bankas uzmanības centrā;

J. tā kā EIB savās investīciju stratēģijās būtu jāintegrē Eiropas vērtības, starp kurām 
galvenās ir cilvēktiesības;

K. tā kā EIB apsver plānus kļūt par “ES attīstības banku”, un Padome jau ir lūgusi EIB un 
ERAB iesniegt šos plānus turpmākām diskusijām;

L. tā kā EIB finansētās darbības ārpus ES galvenokārt palīdz sasniegt ES ārpolitikas 
mērķus, vienlaikus veicinot Savienības redzamību un vērtības un palīdzot uzturēt trešo 
valstu stabilitāti;

M. tā kā EIB uzticamības pārbaudes un līgumu nosacījumos ir pienācīgi jāiekļauj 
aizsardzības pasākumi pret krāpšanu, tostarp krāpšanu nodokļu jomā un nelikumīgi 
iegūtu līdzekļu legalizēšanu, kā arī pret terorisma finansēšanas riskiem un korupciju;

N. tā kā pastāvīga uzmanība būtu jāpievērš paraugprakses izstrādei saistībā ar EIB 
snieguma politiku un vadību, kā arī labu pārvaldību un pārredzamību,

EIB finansēšanas darbību galvenie rādītāji 2018. gadā

1. atzīmē, ka EIB grupa 2018. gadā nodrošināja finansējumu vairāk nekā 64,19 miljardu 
EUR apmērā un tika parakstīti līgumi par 854 projektiem;

2. konstatē, ka galvenās EIB investētās summas ir bijušas šādās: 

 13,5 miljardi EUR aizdevumos inovācijas projektiem 2018. gadā;
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 32 % no EIB finansējuma tika atvēlēti kohēzijas un pārveides reģioniem — šis 
īpatsvars pārsniedza plānoto 30 % mērķi;

 MVU un uzņēmumiem ar vidēji lielu kapitālu paredzētās finansēšanas shēmas veido 
svarīgāko prioritāti, kam atvēlēti vairāk nekā 23,3 miljardi EUR; 

 15,2 miljardi EUR tika investēti vides jomā;
 12,3 miljardi EUR tika investēti infrastruktūrā;
 aizdevumi klimata pārmaiņu jomā 2018. gadā veidoja gandrīz 30 % no EIB portfeļa, 

t. i., 28 % no visiem parakstītajiem līgumiem, pārsniedzot Parīzes klimata nolīguma 
mērķu atbalstam paredzēto 25 % mērķi;

 ārpus Eiropas tika investēti vairāk nekā 8 miljardi EUR, kas veido 12,5 % no kopējā 
EIB finansējuma; 

3. pieņem zināšanai divus vispārējos EIB politikas mērķus, kas saistīti ar ES sociālo un 
ekonomisko kohēziju un rīcību klimata politikas jomā, kā arī četrus prioritāros 
sabiedriskās politikas mērķus, proti, inovācija, finansējums MVU un uzņēmumiem ar 
vidēji lielu kapitālu, infrastruktūra un vide; uzsver, ka šie prioritārie sabiedriskās 
politikas mērķi būtu pilnībā jāsaskaņo ar nesen atjauninātajām ES politikas prioritātēm, 
lai atspoguļotu jaunās ekonomiskās tendences un pāreju uz ilgtspējīgu ekonomikas 
modeli, kurā ņemtas vērā planētas iespēju robežas, sociālais taisnīgums un ideja par 
kopīgu labklājību; 

4. ņem vērā parakstīto finanšu līgumu ģeogrāfisko sadalījumu 2018. gadā; aicina EIB 
ziņot arī par parakstītajiem finansēšanas līgumiem, sniedzot sadalījumu pa valstīm pēc 
apmēra, kas investēts uz vienu iedzīvotāju, un valsts daļas EIB īpatsvara; aicina 
nodrošināt investīciju līdzsvarotu ģeogrāfisko sadalījumu, lai ņemtu vērā valstu un 
reģionu attīstības līmeni un kohēzijas apsvērumus; ņem vērā parakstīto finanšu līgumu 
ģeogrāfisko sadalījumu 2018. gadā, skatoties pēc daļas no IKP, kurā galvenās piecas 
saņēmējas dalībvalstis bija Grieķija – 1,01 % (1,87 miljardi EUR), Kipra – 1,01 % (0,21 
miljards EUR), Portugāle – 0,98 % (1,98 miljardi EUR), Horvātija – 0,98 % (0,51 
miljardi EUR) un Polija – 0,97 % (4,79 miljardi EUR); norāda, ka piecas lielākās 
saņēmējvalstis absolūtos skaitļos saņēma 52,9 % no parakstītajām finanšu investīcijām;

5. ņem vērā, ka Padome piekrita saglabāt bankas kapitāla bāzi, aizstājot Apvienotās 
Karalistes ieguldījumu EIB iemaksātajā kapitālā ar bankas rezervēm un pieprasāmo 
kapitālu, proporcionāli palielinot iespējamās saistības; pieņem zināšanai, ka Padome 
piekrita asimetriskam kapitāla palielinājumam, kā rezultātā palielināsies Polijas un 
Rumānijas kapitāla daļas; aicina EIB akcionārus vēl vairāk palielināt EIB kapitalizāciju, 
lai varētu palielināt investīcijas un uzņemties lielāku risku nolūkā finansēt 
nepieciešamos projektus, ar kuriem atbalsta ekonomikas ilgtspējīgu un digitālu pārveidi 
un veicina sociālo un teritoriālo kohēziju, darbvietu radīšanu, inovāciju un 
konkurētspēju ES, vienlaikus saglabājot EIB AAA reitingu;

6. norāda, ka samazinātas vērtības aizdevumu likme 2018. gada beigās bija 0,3 % (0,3 % 
arī 2017. gada beigās) no kopējā aizdevumu portfeļa, neraugoties uz EIB neseno virzību 
uz augstāka riska aizdevumu darījumiem; 

EIB investīciju politikas galvenās prioritātes un tās uzņēmējdarbības modeļa ilgtspēja 

7. norāda, ka EIB uzdevums ir investēt dzīvotspējīgos projektos, kas palīdz sasniegt ES 
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politikas mērķus saskaņā ar LESD 309. pantu, tostarp projektos mazāk attīstītu reģionu 
izaugsmei; uzsver, ka prioritāšu noteikšana EIB aizdevumu darbībās būtu jābalsta uz 
ilgtspējīgiem projektiem ar skaidriem rezultātiem, pievienoto vērtību un plašāku 
pozitīvo ietekmi; 

8. aicina EIB ņemt vērā visus vides riskus, ko rada liela mēroga infrastruktūras projekti, un 
finansēt tikai tos projektus, kuriem ir pierādīta pievienotā vērtība gan vietējiem 
iedzīvotājiem, gan vides, sociālajā un ekonomiskajā ziņā; uzsver, ka ir svarīgi šajā 
saistībā gan stingri uzraudzīt iespējamos korupcijas un krāpšanas riskus, kā arī veikt 
finansējamo projektu rūpīgus ex-ante un ex-post novērtējumus;

9. uzsver, ka patlaban ir vērojama politiska gatavība aizvien lielāku EIB finansējuma daļu 
atvēlēt klimata un vides ilgtspējai jeb tā saucamajai “Eiropas klimata bankai”; aicina 
pilsonisko sabiedrību, Komisiju, Parlamentu un bankas akcionārus izmantot šo iespēju 
un 2020. gadā EIB darbības pielāgot Parīzes nolīgumam; uzsver, ka saskaņā ar 
jaunajiem notikumiem EIB ir jāturpina atbalstīt reģionālo attīstību un ES sociālās un 
ekonomiskās kohēzijas mērķus, kā noteikts LESD 28. protokolā;

10. aicina EIB koncentrēties uz mazākiem, decentralizētiem projektiem, kas bieži vien tiek 
veikti kopienās, un turpināt attīstīt atbalstu iedzīvotāju iniciatīvām, pastiprinot tehnisko 
palīdzību un finanšu konsultācijas pirms projektu apstiprināšanas ar mērķi uzlabot EIB 
finansējuma pieejamību un tās darbību kvalitāti un ilgtspēju; šajā sakarā aicina 
nākamajā daudzgadu finanšu shēmā paredzēt pienācīgu finansējumu konsultāciju 
pakalpojumiem;

11. aicina EIB jautājumos par investīciju ietekmi uz vietējo vidi ieklausīties vietējās 
ieinteresētajās personās, tostarp pilsoniskajā sabiedrībā;

12. atzinīgi vērtē EIB vēlāk šogad plānoto vides un sociālā regulējuma pārskatīšanu; aicina 
EIB nodrošināt, ka princips nenodarīt kaitējumu tiek piemērots visās bankas darbībās; 
aicina EIB apņemties pārtraukt finansējumu visiem projektiem, kas neatbilst Parīzes 
nolīgumam un ES mērķiem klimata jomā;

13. līdz ar to atbalsta skaidras informācijas atklāšanu par to, kā tiek īstenota EIB stratēģija, 
un par tās produktu un portfeļu ilgtspēju un ietekmi uz klimatu; 

14. atzinīgi vērtē to, ka EIB, definējot savu investīciju pamatojumu, ziņoja par vidēja 
termiņa un ilgtermiņa ietekmi uz ekonomiku, sabiedrību un vidi; atzinīgi vērtē to, ka šī 
ziņošana attiecas gan uz projekta plānošanas (ex ante), gan īstenošanas posmu; uzskata, 
ka tajā būtu jāiekļauj ziņojumi par sasniegtajiem rezultātiem, pamatojoties uz tās 
investīcijām, jo īpaši Eiropas Savienībā;

15. uzskata, ka ir jācenšas attīstīt klimatneitrālu ekonomiku valsts līmenī, un ka EIB būtu 
jāuzņemas vadoša loma šajā jautājumā; aicina EIB atbalstīt valstu investīciju un 
eksporta-importa bankas, tām pieņemot vides principus un pasākumus, kas ir līdzīgi 
EIB principiem un pasākumiem, un apņemoties finansēt tikai tādus projektus, kas atbilst 
Parīzes nolīgumam un ES mērķiem klimata jomā; 
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EIB loma Eiropas zaļā kursa finansēšanā

16. uzskata, ka EIB ir svarīga loma tādu klimata problēmu risināšanā kā globālā sasilšana 
un ES ekonomikas dekarbonizācija; norāda, ka EIB būtu jāievēro zaļā kursa mērķi; 

17. atzīmē, ka kopējās investīcijas klimata jomā 2018. gadā sasniedza 16,2 miljardus EUR 
un ka galvenie investīciju virzieni bija zemu oglekļa dioksīda emisiju enerģija (6 
miljardi EUR), atjaunojamie energoresursi (4,1 miljards EUR) un energoefektivitāte 
(2,7 miljardi EUR); norāda, ka 2018. gadā EIB 29 % no saviem aizdevumiem piešķīra 
projektiem klimata jomā;

18. atzinīgi vērtē to, ka 2018. gadā tika emitētas klimata obligācijas 4 miljardu EUR 
vērtībā, kā arī ilgtspējas obligācijas 500 miljonu EUR vērtībā; uzsver, ka pārredzamības 
un ieņēmumu izsekošanas nolūkā ir nepieciešams ieviest ES “zaļo” obligāciju standartu;

19. atgādina saistības, ko EIB priekšsēdētājs uzņēmās ANO klimata samitā 2019. gada 
septembrī, proti:

– līdz 2020. gada beigām saskaņot visas EIB finansēšanas darbības ar Parīzes nolīguma 
mērķiem;

– līdz 2025. gadam vismaz 50 % no EIB finansējuma veltīt klimata un vides ilgtspējai;
– līdz 2030. gadam klimata un vides jomā investēt 1 triljonu EUR;

20. uzsver, ka EIB mērķis būt par zaļā kursa galveno finanšu pīlāru nozīmē, ka bankai ir 
jāpastiprina centieni kļūt par “Eiropas klimata banku”; aicina EIB izstrādāt ceļvedi ar 
konkrētiem, izmērāmiem, sasniedzamiem, reālistiskiem un laikā noteiktiem mērķiem 
attiecībā uz Parīzes nolīguma īstenošanu; aicina šajos mērķos ņemt vērā iespējamo 
risku, ka varētu palielināties atšķirības starp ES reģioniem un dalībvalstīm; uzsver EIB 
darbības ekonomiskās un sociālās kohēzijas atbalstam; uzsver, ka EIB ir jāveic 
pasākumi, lai ekonomiskās un sociālās kohēzijas atbalstu saskaņotu ar klimata mērķiem;

21. aicina konkrētās politikas jomās iekļaut vērienīgas saistības; EIB savas saistības ir 
jāpadara par korporatīvā darbības plāna un klimata stratēģijas, kā arī nozaru aizdevumu 
stratēģiju un aizsardzības pasākumu neatņemamu daļu;

22. uzsver, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai visas EIB investīcijas un nozaru portfeļi tiktu saskaņoti 
ar Parīzes nolīgumu;

23. norāda, ka EIB 2018. gadā apstiprināja finansējumu lieliem gāzes infrastruktūras 
projektiem, tostarp gāzes cauruļvadiem uz ES no Turkmenistānas un Azerbaidžānas 
(Anatolijas dabasgāzes cauruļvads) un no Grieķijas uz Itāliju caur Albāniju un Adrijas 
jūru (Adrijas jūras cauruļvads); norāda, ka šīs investīcijas tika iekļautas no ES budžeta 
līdzfinansēto kopīgu interešu projektu 4. sarakstā; aicina EIB paskaidrot, kā šie projekti 
līdz 2020. gada beigām tiks saskaņoti ar Parīzes nolīguma mērķiem; 

24. uzskata, ka jaunā EIB aizdevumu politika enerģētikas jomā ir būtisks uzlabojums — jo 
īpaši lēmums līdz 2021. gada beigām pārtraukt izsniegt aizdevumus fosilā kurināmā 
enerģijas projektiem — un labs piemērs citām bankām; uzsver, ka ir jānodrošina, lai 
enerģijas avotu, piemēram, dabasgāzes, izmantošana un to turpmākais finansējums 
atbilstu klimatneitralitātes panākšanai vēlākais līdz 2050. gadam; norāda, ka enerģētikas 
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aizdevumu politika tiks pārskatīta 2022. gada sākumā, un prasa šajā pārskatīšanā minēto 
politiku saskaņot ar Eiropas ilgtspējīga finansējuma taksonomiju;

25. atzinīgi vērtē to, ka EIB nākotnē koncentrēsies uz taisnīgu pārkārtošanos, un sagaida, ka 
EIB sniegs ieguldījumu Taisnīgas pārkārtošanās mehānismā, jo īpaši saistībā ar tās 
jauno publiskā sektora aizdevumu mehānismu un tās darbībām programmā InvestEU;

26. norāda, ka ceļiem, automaģistrālēm un gaisa transportam piešķirtā finansējuma 
īpatsvars 2018. gadā bija lielāks nekā vidējais rādītājs 2014.–2018. gadā, savukārt 
dzelzceļiem atvēlētais finansējums 2018. gadā bija mazāks nekā vidējais rādītājs 
2014.−2018. gadā; norāda, ka kopējais finansējums gaisa transportam 2018. gadā bija 
725 miljoni EUR; ar nepacietību gaida EIB pārskatu par tās aizdevumu politiku 
transporta nozarē; aicina izstrādāt jaunu transporta finansēšanas politiku, kuras mērķis 
būtu līdz 2050. gadam dekarbonizēt Savienības transporta nozari;

27. aicina Komisiju ilgtspējīgu investīciju satvaru papildināt ar kritērijiem saimnieciskai 
darbībai ar būtisku negatīvu ietekmi uz vidi, kurus EIB varētu piemērot; atzīst EIB 
centienus veicināt ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu;

28. aicina īstenot jaunus politikas virzienus oglekļietilpīgās rūpniecības nozarēs, kurās 
darbojas EIB, piemēram, cementa, naftas ķīmijas un tērauda rūpniecībā, lai pievērstos 
šo nozaru ilgtspējai un rūpīgi izsvērtu sekas, ko radītu spēkā esošo līgumu izbeigšana, 
galveno uzmanību pievēršot aprites ekonomikas veicināšanai;

29. norāda, ka klimata problēmu nevar atrisināt bez nozares atbalsta, liela mēroga izmaiņas 
var panākt tikai tad, ja nozare tiek iesaistīta un tiek doti vajadzīgie stimuli inovatīviem 
klimata risinājumiem;

30. pauž gandarījumu par jauno EIB oglekļa pēdas novērtēšanas metodiku un prasa to 
sistemātiski īstenot, īpašu uzmanību pievēršot netiešajām emisijām (“3. tips”); aicina 
projektus izvērtēt visaptveroši, nevis pamatojoties vienīgi uz vienkāršu to radīto emisiju 
ekonomiskā aprites cikla analīzi;

31. aicina EIB izpētīt iespējas noteikt stingrākas prasības starpniekklientiem attiecībā uz 
viņu riska darījumiem ar fosilo kurināmo; uzsver, ka šādas jaunas prasības nedrīkstētu 
kaitēt MVU piekļuvei finansējumam;

32. atzinīgi vērtē EIB pieņemto izslēgšanas politiku un prasa to stingri piemērot, lai EIB 
finansējumu liegtu klientiem, kuri ir iesaistīti korupcijā vai krāpšanā saistībā ar EIB 
finansējumu;

33. uzskata, ka saskaņā ar komercbanku nozares paraugpraksi9 EIB finansējums būtu 
jāpiešķir atbilstīgi augstiem zinātniskiem mērķiem un saistībām, lai pakāpeniski 
pārtrauktu sniegt atbalstu klientiem, kuru darbība rada ievērojamas SEG emisijas;

9 Crédit Agricole ir apņēmusies vairs neatbalstīt uzņēmumus, kas attīsta vai plāno attīstīt savu darbību 
ogļrūpniecībā. Crédit Agricole nulles tolerances politika attiecas uz visiem uzņēmumiem, kas attīsta vai plāno 
attīstīt savu darbību ogļrūpniecībā, sākot no ogļu ieguves un enerģijas ražošanas līdz ogļu tirdzniecībai un 
transportam.
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34. atzinīgi vērtē 2018. gadā pieņemtās hidroenerģijas vadlīnijas10 un prasa pārredzamības 
prasības attiecināt uz visiem infrastruktūras projektiem;

35. atgādina EIB, ka bioloģiskās daudzveidības aizsardzība ir galvenais faktors, kas 
nodrošina pielāgošanos klimata pārmaiņām, un ka ekosistēmu atjaunošana ir vienīgā 
sevi apliecinājusī negatīvu emisiju tehnoloģija; norāda, ka visiem EIB projektiem tiek 
veikts bioloģiskās daudzveidības riska novērtējums un tiem ir jāatbilst Bankas 
bioloģiskās daudzveidības standartiem, un aicina palielināt tās finansējumu ES mērķu 
sasniegšanai šajā jomā, jo īpaši neto nulles atmežošanas un jūras un piekrastes 
aizsardzības mērķus;

36. norāda, ka Eiropas Investīciju fonds (EIF) ir pilnībā integrēts visos EIB klimata 
pasākumos;

 EIB darbība ārpus ES

37. atkārtoti uzsver, ka nabadzības izskaušana, vietējo resursu mobilizācija un cilvēktiesības 
ir ES finanšu arhitektūras attīstības jomā pamatjautājumi ar lielāku finansēto darbību 
redzamību; uzskata, ka ES turpmākajos gados galvenā uzmanība būtu jāpievērš IAM 
sasniegšanai;

38. atzinīgi vērtē EIB spēju ātri pielāgoties starptautiskiem izaicinājumiem; aicina EIB 
turpināt atbalstu ES ārpolitikai un reaģēšanai ārkārtas situācijās, piemēram, ekonomikas 
noturības iniciatīvai, kas ir daļa no Eiropas reakcijas uz globālo migrācijas un bēgļu 
problēmu; 

39. mudina EIB, ERAB, daudzpusējās attīstības bankas un starptautiskās finanšu iestādes 
turpināt darbu pie labākās iespējamās operatīvās sadarbības projektu īstenošanā, jo šī 
ciešākā banku sadarbība ir nepieciešama, lai ar resursu efektīvāku izmantošanu 
optimizētu izmaksas un uzlabotu sinerģiju; 

40. ņem vērā, ka no vidusposma pārskata par ārējo aizdevumu pilnvarām 2018. gadā loģiski 
izriet garantiju palielinājums par 5,3 miljardiem EUR; 

41. atgādina, ka EIB darbība ir jāsaskaņo ar ES ārpolitikas mērķiem;

42. norāda, ka cilvēktiesību principi ir pilnībā integrēti bankas galvenajās uzticamības 
pārbaudes procedūrās un standartos, tostarp ex-ante novērtējumos; atgādina, ka ES 
Pamattiesību harta ir tieši saistoša EIB un ka līgumu ar klientiem noteikumi ļauj apturēt 
līgumu darbību cilvēktiesību pārkāpumu gadījumā; atzinīgi vērtē 2009. gada 
paziņojuma par vides un sociālajiem principiem un standartiem pārskatīšanu;

43. aicina EIB, investējot trešās valstīs, ņemt vērā vietējos apstākļus; atgādina, ka 
investīcijām trešās valstīs vajadzētu būt vērstām arī uz to, lai radītu ilgtermiņa, privātā 
sektora virzītu ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi, atbalstītu cīņu pret klimata pārmaiņām 
un samazinātu nabadzību, radot darbvietas un uzlabojot piekļuvi ražošanas resursiem;

10 EIB, “Environmental, Climate and Social Guidelines on Hydropower Development” (“Vides, klimata un 
sociālās vadlīnijas hidroenerģijas attīstībai”), 2019. gada oktobris.
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44. norāda, ka EIB nodarbina cilvēktiesību speciālistus, bet tā varētu labāk izprast vietējos 
apstākļus, palielinot vietējo darbinieku skaitu partnervalstīs; aicina EIB nodrošināt, ka 
cilvēktiesību apsvērumi tiek ņemti vērā visā lēmumu pieņemšanas procesā;

45. norāda, ka projektu līmenī nozīme ir Komisijai un EĀDD, jo ar tām apspriežas par EIB 
projektiem, kas tiek izvērtēti pirms tos ierosina pieņemt EIB direktoriem;

46. prasa EIB pievērsties konstatējumiem Komisijas novērtējumā par tās ārējo aizdevumu 
mandātu, norādot, ka “Komisijas dienestiem ir grūti gūt ieskatu par EIB darbību, 
izņemot ar ārēju ieinteresēto personu starpniecību, ņemot vērā to, ka ziņošana par 
faktiskajiem rezultātiem tiek sniegta tikai pēc projekta pabeigšanas un EIB nav 
pienākuma ziņot par īstenošanas problēmām”; uzskata par ļoti problemātisku Komisijas 
secinājumu, ka “ES intervences faktiskie rezultāti un ietekme joprojām lielā mērā nav 
zināmi”;

47. atkārtoti pauž ieinteresētību tikt iesaistītam un piedalīties diskusijās starp Padomi un 
EIB par bankas jaunas filiāles — ES Attīstības bankas — iespējamo izveidi; aicina EIB 
plānos izveidot filiāli attīstības darbībām par prioritāti noteikt nabadzības izskaušanu, 
vietējo resursu mobilizāciju un cilvēktiesības;

ESIF darbība un efektivitāte

48. norāda, ka Eiropas Stratēģisko investīciju fonda (ESIF) galvenais kvantitatīvais mērķis 
ir mobilizēt papildu privātās un publiskās investīcijas 500 miljardu EUR apjomā; 
norāda, ka turpmākajās investīciju stratēģijās būtu jāiekļauj izmērāmi mērķi attiecībā uz 
ilgtspēju un sociālo ietekmi;

49 norāda, ka ESIF īstenošanai EIB pieņēma darbā 358 darbiniekus un 75 darbiniekus 
Eiropas Investīciju konsultāciju centrā; 

50. atgādina, ka ESIF ir no EIB nošķirta pārvaldības struktūra un tā investīciju darbības 
notiek divās tematiskās platformās, proti, infrastruktūras un inovācijas platformā, ko 
pārvalda EIB, un MVU investīciju platformā, ko pārvalda EIF;

51. atkārtoti norāda, ka atšķirībā no citiem pašreizējiem EIB finansēšanas instrumentiem no 
ES budžeta atbalstītā ESIF darbības pamatuzdevums ir nodrošināt papildināmību, 
identificējot papildu un inovatīvus uz nākotni orientētus sektorus un augstāka riska 
projektus; 

52. uzsver, cik būtiski ir papildināmības kritēriji, kuri liek atbalstīt tikai tās ESIF atbalstam 
atbilstošās darbības, kas novērš skaidri definētas tirgus nepilnības vai suboptimālas 
investīciju situācijas, un darbības, ko bez ESIF nebūtu iespējams veikt tādā pašā apmērā 
vai termiņā; 

53. ar bažām norāda uz Revīzijas palātas konstatējumiem, ka iesniegtajās aplēsēs par 
piesaistītajām investīcijām nav ņemts vērā tas, ka dažas ESIF operācijas aizstāja citas 
EIB operācijas un ES finanšu instrumentus, un tas, ka daļa ESIF atbalsta tika novirzīta 
projektiem, kurus ar atšķirīgiem nosacījumiem varētu finansēt no citiem publiskā vai 
privātā finansējuma avotiem;
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54. atkārtoti prasa sniegt objektīvu pārskatu par ESIF projektu papildināmību, ekonomisko, 
sociālo un vides ietekmi un patiesu pievienoto vērtību, kā arī par to atbilstību 
Savienības politikai vai citām EIB darbībām, lai tos vairāk virzītu politika, nevis 
pieprasījums, kā norādīts Revīzijas palātas 2019. gada janvāra īpašajā ziņojumā11; 

55. norāda, ka ESIF darbības bija tiesīgas papildus privātajām investīcijām piesaistīt 
līdzekļus no ES un valstu publiskajiem avotiem; norāda, ka ir svarīgi izvairīties no 
tērēto finanšu resursu ekonomijas samazināšanās un šādu izmaksu iespējamas 
neefektivitātes; uzsver nepieciešamību garantēt papildināmību;

56. uzskata, ka būtu jāizvairās no jebkādas vairāku investoru finansējuma pārklāšanās un 
izmaksu neefektivitātes, lai no investīciju finansēšanas pa vairākiem atšķirīgiem 
kanāliem nenonāktu pie neuzticamiem rezultātiem vai vairākiem pretendentiem uz 
panāktajiem rezultātiem; 

57. prasa veidot labāku sinerģiju starp ESIF, valstu attīstību veicinošām bankām un 
investīciju platformām, lai uzlabotu ESIF kopējo efektivitāti;

58. uzskata, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai sākotnējā plānošanā, īstenošanā un ziņošanā par 
programmas InvestEU sasniegtajiem rezultātiem tiktu pienācīgi ņemta vērā ESIF 1.0 un 
ESIF 2.0 gūtā pieredze, jo īpaši attiecībā uz papildināmību, ilgtspēju un pārredzamību;

EIB pārvaldība, pārredzamība un pārskatatbildība

59. atkārto, cik svarīga visās EIB un EIF darbībās ir ētika, profesionālā godprātība, 
pārredzamība un pārskatatbildība;

60. norāda, ka Komisija sniedz atzinumu par visiem finansēšanas darījumiem, ievērojot 
procedūru, kura ir saskaņā ar EIB Statūtu 19. pantu; aicina Komisiju sniegtos atzinumus 
darīt pieejamus;

EIB korporatīvās pārvaldības un kontroles sistēmas optimizācija 

61. iesaka pielāgot bankas pieeju un ar to saistītās kvalitātes kontroles bankas struktūrās, lai 
pienācīgi novērstu darbības neatbilstības riskus, un atbalstīt uz rezultātiem balstīta 
budžeta principa pilnīgu ieviešanu EIB un EIB grupā;

62. prasa izvērtēt riskus un kontroles sistēmas, kas saistītas ar apvienoto finansējumu, kurā 
piedalās Eiropas Komisija, un ziņot par tiem, ņemot vērā finansējuma apvienošanas 
darbību ietekmi ne tikai uzraudzības, bet arī pārvaldības izvēles iespēju ziņā;

63. norāda, ka 2018. gadā bankas uzņēmējdarbības modelis turpināja attīstīties un bija 
diversificētāks, jo pieauga ESIF darbības, kuras ir sarežģītākas, un darījumi, kuri ir 
mazāki pēc apjoma un ar augstāka riska profilu; 

64. norāda, ka Direktoru padome 2018. gada jūlijā izklāstīja vairākas organizatoriskas un 
pārvaldības izmaiņas un tā paša gada decembrī apstiprināja īstenošanas ceļvedi, cita 

11 https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=49051
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starpā iekļaujot šādus priekšlikumus: 

i) grozīt EIB statūtus, lai palielinātu Direktoru padomes locekļu aizstājēju skaitu un 
ieviestu kvalificēta vairākuma balsošanu par dažiem pārvaldības jautājumiem,

ii) uzlabot bankas iekšējās kontroles un riska pārvaldības vidi, jo īpaši izveidojot grupas 
riska funkciju, ko veic grupas risku direktors; 

65. uzskata, ka attiecībā uz EIB pārvaldības struktūru pienākumu pārskatīšanu Vadības 
komitejas locekļiem jebkādos apstākļos būtu jāizvairās no iespējama interešu konflikta;

66. pauž nožēlu par pastāvīgo dažādības un dzimumu līdzsvara trūkumu augstākās vadības 
līmenī un EIB grupas vadības struktūrās; aicina EIB šo jautājumu risināt prioritārā 
kārtā;

67. aicina EIB pilnībā īstenot ieteikumus, kas sniegti EIB Revīzijas komitejas 2018. gada 
ziņojumā12, proti:

– pārskatīt Vadības komitejas rīcības kodeksu un Direktoru padomes rīcības kodeksu;
– bankai nodrošināt adekvātu un pietiekamu personālu kontroles jomā un steidzami 

novērst nepietiekamo darbinieku pieņemšanu kontroles funkcijās;
– Vadības komitejai izstrādāt ceļvedi, ietverot ieteikumu īstenošanas starpposma 

mērķus, resursus un grafiku, norādot uz to, ka agrāk Revīzijas komitejas ieteikumu 
īstenošana bija pārāk lēna;

Ceļā uz pārredzamāku un atbildīgāku institūciju ar pastiprinātiem mehānismiem 
krāpšanas un korupcijas apkarošanai

68. norāda, ka gadu gaitā EIB ir izveidojusi iekšējus mehānismus un pārvaldības struktūras, 
kas samazina krāpšanas un korupcijas risku; banka ir arī publiski apņēmusies piemērot 
“nulles tolerances politiku pret krāpšanu un korupciju”;

69. aicina EIB savā tīmekļa vietnē atklāt informāciju par klientu faktiskajiem īpašniekiem, 
lai palielinātu savu darbību redzamību un palīdzētu novērst korupcijas un interešu 
konfliktu gadījumus;

70. prasa EIB tiešu un netiešu aizdevumu izmaksai par nosacījumu izvirzīt nodokļu un 
grāmatvedības datu publicēšanu par katru valsti atsevišķi un to, ka finansējuma 
saņēmēji un finansēšanas operācijās iesaistītie finanšu starpnieki dara pieejamus datus 
par labuma guvējiem;

71. ņem vērā NVO koalīcijas Counter balance ziņojumu, kurā secināts, ka “EIB joprojām 
nav spējīga apkarot krāpšanu un korupciju, daļēji iekšējo mehānismu nepilnību dēļ un 
daļēji neapmierinošās pārvaldības sistēmas dēļ, kurā ir iekļautas EIB darbības, kā arī 
pienācīgas ārējās kontroles trūkuma dēļ attiecībā uz tās darbībām, tostarp OLAF”, kā arī 
EIB un OLAF reakciju uz šo ziņojumu; aicina EIB veikt nepieciešamos uzlabojumus, lai 
novērstu atlikušās nepilnības; aicina Komisiju iesniegt priekšlikumu, kas nodrošinātu, 
ka EIB ievēro uzticamības pārbaudes pienākumus, kas būtu vismaz līdzvērtīgi ES 

12 https://www.eib.org/attachments/general/ac_annual_reports_2018_en.pdf
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Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas direktīvai;

72. aicina EIB pēc iespējas labāk sadarboties ar OLAF un EPPO un aicina EPPO proaktīvi 
pievērsties EIB lietām, izmeklējot un saucot pie atbildības tos, kuri izdarījuši 
noziedzīgus nodarījumus, kas kaitē ES finanšu interesēm;

73. atkārtoti aicina EIB uzņemties lielāku atbildību citu ES iestāžu priekšā, pastiprinot 
Parlamenta kontroli pār EIB un piešķirot Eiropas Revīzijas palātai visas tiesības veikt 
EIB darbību revīziju;

74. atgādina, ka sabiedrības līdzdalība EIB politikas veidošanā ir veids, kā uzlabot 
pārskatatbildību, jo īpaši to vietējo kopienu un iedzīvotāju iesaistīšanās, kurus skar EIB 
darbības;

75. atgādina, ka pārredzamība EIB politikas virzienu īstenošanā ne tikai pastiprina EIB 
vispārējo korporatīvo atbildību, radot skaidru priekšstatu par to, kas ir finanšu starpnieki 
un galīgie saņēmēji, bet arī palīdz stiprināt finansēto palīdzības projektu efektivitāti un 
ilgtspēju; ar šo aicina EIB ņemt vērā šos aspektus plānotajā EIB pārredzamības politikas 
pārskatīšanā 2020. gadā; 

76. šā iemesla dēļ atbalsta skaidras informācijas atklāšanu par to, kā tiek īstenota EIB 
stratēģija, un par tās produktu un portfeļu ilgtspēju un ietekmi uz klimatu; 

77. sagaida, ka EIB trauksmes cēlēju aizsardzības politika būs vērienīga un noteiks augstus 
standartus; mudina EIB minētajā pārskatīšanā iekļaut gan iekšējos, gan ārējos trauksmes 
cēlējus, kā arī noteikt skaidras un precīzas procedūras, laika grafiku un vadlīnijas, lai 
nodrošinātu, ka trauksmes cēlējiem tiek sniegtas labākās norādes, un lai aizsargātu viņus 
pret jebkādu iespējamo atriebību;

78. pauž nožēlu, ka 2018. gada beigās sūdzību izskatīšanas mehānismi netika pietiekami 
stiprināti, un uzskata, ka būtu jāturpina attīstīt piekļuvi efektīvam un neatkarīgam 
sūdzību izskatīšanas mehānismam, tostarp tiesībām uz tiesisko aizsardzību; norāda, ka 
EIB ir izveidojusi jaunu īpašu sūdzību sistēmu projektu iepirkumiem, lai 2019. gadā 
nodrošinātu ar to saistīto sūdzību efektīvāku un neatkarīgāku izskatīšanu;

79. atzinīgi vērtē EIB centienus publicēt jaunu dokumentāciju par rīcību klimata politikas 
jomā, ESIF projektu rezultātu pārskatus vai projektu pabeigšanas ziņojumus par 
pabeigtām darbībām ārpus ES;  uzskata, ka EIB vajadzētu cik vien iespējams publiskot 
arī Valdes sanāksmju protokolus, Vadības komitejas sanāksmju protokolus un darba 
kārtības, 3PA (trīs pīlāru vērtēšanas sistēmas) un REM (rezultātu novērtēšanas) lapas, 
Komisijas atzinumus par projektiem un projektu uzraudzības ziņojumus; tomēr saprot, 
ka tiek piemēroti konkrēti ierobežojumi attiecībā uz dokumentu pārredzamību, lai 
nodrošinātu EIB klientu un projektu partneru sniegtās konfidenciālās informācijas 
aizsardzību;

80. norāda uz EIB jaunās izslēgšanas politikas stāšanos spēkā 2018. gadā, tostarp uz 
procedūrām par to vienību un personu izslēgšanu, attiecībā uz kurām ir negatīvi 
uzvedības un darbību vērtējumi, tādējādi īstenojot EIB krāpšanas apkarošanas politikas 
spēkā esošos noteikumus un aizliegumus; 
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81. gaida 2018. gadā uzsāktās EIB/EIF krāpšanas apkarošanas politikas pārskatīšanas 
rezultātus un atbalsta stingrāku nulles tolerances politiku attiecībā uz krāpšanu, 
korupciju un citiem aizliegtas uzvedības veidiem; aicina EIB nākotnē pastiprināt 
sadarbību ar OLAF un EPPO un ziņot kompetentajām iestādēm par visiem iespējamas 
krāpšanas gadījumiem; uzskata, ka EPPO nākotnē vajadzētu būt pilnvarām veikt 
kriminālvajāšanu par noziedzīgu darbību attiecībā uz EIB līdzekļiem ES dalībvalstīs, 
kuras ir EPPO locekles;

82. atzīmē, ka EIB savā tīmekļa vietnē publicē informāciju par saviem klientiem katrā 
operācijā; aicina EIB publicēt arī nepieciešamo informāciju par faktiskajiem 
īpašniekiem; atzinīgi vērtē pašreizējo EIB trauksmes cēlēju aizsardzības politiku;

83. norāda, ka 2018. gadā palielinājās apsūdzību skaits — 184 jaunas apsūdzības 
(2017. gadā — 149), no kurām 68 % bija no iekšējiem avotiem un 31 % — no ārējiem 
avotiem; norāda, ka galvenās izmeklēšanas jomas ir krāpšana, korupcija, EIB/EIF 
nosaukuma ļaunprātīga izmantošana un slepena vienošanās; norāda, ka no visiem EIB 
grupas pieprasījumiem 69 % tika nosūtīti OLAF; 

84. ņem vērā EIB un Volkswagen vienošanos par Volkswagen izslēgšanu uz 18 mēnešiem 
no dalības EIB projektos un Volkswagen apņemšanos sniegt ieguldījumu ilgtspējas 
iniciatīvā, tostarp vides aizsardzībā;

85. iestājas par atbildīgu nodokļu politiku EIB, atbalstot profesionālās godprātības klauzulu 
iekļaušanu EIB grupas līgumos, padziļinātas uzticamības pārbaudes veikšanu attiecībā 
uz jurisdikcijām, kas nesadarbojas, skaidri norādot līgumslēdzējus partnerus un 
ģeogrāfisko atrašanās vietu; atzinīgi vērtē to, ka 2019. gada martā tika pieņemta 
rīcībpolitika attiecībā uz jurisdikcijām, kas nesadarbojas, un aicina ātri īstenot šo 
politiku un regulāri ziņot Parlamentam par tās īstenošanu;

86. uzskata, ka pavisam noteikti ir jāprasa ievērot visaugstākos profesionālās godprātības 
standartus, proti, ES un Finanšu darbību darba grupas atbalstītos AMF-CFT standartus, 
kā arī ESAO, G20 un ES atbalstītos principus labai pārvaldībai nodokļu jomā, lai 
uzlabotu cīņu pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu; 

87. atzīst EIB pioniera lomu ES līmenī ilgtspējas ziņojuma sagatavošanā; aicina EIB 
turpināt pilnveidot ilgtspējas ziņojumu, iekļaujot rezultātus, kas iegūti, izmantojot 
skaidri definētus, specifiskus, viegli izmērāmus un salīdzināmus rādītājus; 

88. atzinīgi vērtē to, ka EIB ārējais revidents pirmo reizi ir izdevis ierobežotu ticamības 
ziņojumu par atsevišķiem paziņojumiem, skaitļiem un rādītājiem tās 2018. gada 
ilgtspējas ziņojumā; 

89. prasa Revīzijas palātai veikt stingrāku ārējo pārbaudi attiecībā uz EIB un, apspriežot 
gaidāmo trīspusējo nolīgumu, ko paredzēts noslēgt līdz 2020. gada septembrim, būtu 
rūpīgi jāpārskata pašreizējie noteikumi 2016. gadā parakstītajā trīspusējā nolīgumā, kas 
reglamentē sadarbību starp Eiropas Investīciju banku, Eiropas Komisiju un Eiropas 
Revīzijas palātu;

90. tomēr atkārto savu prasību attiecībā uz EIB gada pārskatu un prasa EIB sniegt 
vispusīgāku, detalizētāku un saskaņotāku gada darbības pārskatu, kā arī būtiski uzlabot 
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informācijas izklāstu, iekļaujot detalizētu un uzticamu attiecīgajā gadā apstiprināto, 
parakstīto un veikto investīciju un iesaistīto finansēšanas avotu (pašu resursi, ESIF, ES 
centralizēti pārvaldītas programmas utt.) sadalījumu, kā arī informāciju par saņēmējiem 
(dalībvalstis, publiskais vai privātais sektors, starpnieki vai tiešie saņēmēji), 
atbalstītajām nozarēm un ex post novērtējumu rezultātiem;

91. aicina Budžeta kontroles komiteju rīkot ikgadēju darbsemināru/uzklausīšanu par 
pasākumiem un EIB darbību kontroli, kas tādējādi sniegtu Parlamentam būtisku papildu 
informāciju, lai tas varētu rūpīgi pārbaudīt EIB un tās darbības;

Saistībā ar Parlamenta ieteikumiem veiktie pasākumi

92. aicina EIB turpināt ziņot par to, kā tiek pildīti Parlamenta ikgadējās rezolūcijās sniegtie 
iepriekšējie ieteikumi, jo īpaši attiecībā uz: 

a) tās investīciju stratēģijas ekonomisko, ekoloģisko un sociālo ietekmi;
b) pielāgojumiem, kas saistīti ar interešu konfliktu novēršanu, jo īpaši, ja locekļi 

piedalās aizdevumu piešķiršanā;
c) pārredzamību pēc klientu profesionālās godprātības uzticamības pārbaudes, ko veic, 

lai novērstu izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, krāpšanu un korupciju; 

93. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai un aicina Padomi un 
EIB Direktoru padomi apspriest šajā dokumentā izklāstītās Parlamenta nostājas.
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