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Pakeitimas 1
Angelika Winzig

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. ragina valstybes nares skubiai 
susitarti dėl kapitalo didinimo, tiek 
grynaisiais, tiek pagal pareikalavimą; 
ragina prisiimti riziką žaliųjų ir 
skaitmeninių inovacijų srityje, siekiant 
paspartinti teisingą ir skaitmeninį perėjimą 
bei nutraukti nuvertėjančio turto 
finansavimą;

1. ragina valstybes nares skubiai 
susitarti dėl kapitalo didinimo, tiek 
grynaisiais, tiek pagal pareikalavimą; 
ragina EIB teikti reikalingą augimo 
kapitalą, kad MVĮ galėtų padidinti veiklos 
mastą; pabrėžia, koks svarbus yra 
skaitmeninimas, ir ragina prisiimti riziką 
žaliųjų ir skaitmeninių inovacijų srityje, 
siekiant paspartinti teisingą ir skaitmeninį 
perėjimą bei nutraukti nuvertėjančio turto 
finansavimą; vis dėlto pabrėžia, kad 
žaliosios investicijos turi būti 
perspektyvios ir EIB turi išsaugoti aukštą 
kreditingumą (AAA); pažymi, kad klimato 
problema negali būti išspręsta be 
pramonės paramos ir kad didelio masto 
pokyčiai gali įvykti tik tuo atveju, jei 
dalyvaus pramonė ir jei bus teikiamos 
paskatos, reikalingos novatoriškiems 
klimato srities sprendimams rasti;

Or. en

Pakeitimas 2
David Cormand
Verts/ALE frakcijos vardu
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. ragina valstybes nares skubiai 
susitarti dėl kapitalo didinimo, tiek 
grynaisiais, tiek pagal pareikalavimą; 
ragina prisiimti riziką žaliųjų ir 

1. ragina valstybes nares skubiai 
susitarti dėl kapitalo didinimo, tiek 
grynaisiais, tiek pagal pareikalavimą; 
palankiai vertina EIB vaidmenį, kurį jis 
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skaitmeninių inovacijų srityje, siekiant 
paspartinti teisingą ir skaitmeninį perėjimą 
bei nutraukti nuvertėjančio turto 
finansavimą;

atlieka vykdant ekonomikos gaivinimą, 
susijusį su COVID-19 pandemijos sukelta 
krize; tikisi, kad, atsižvelgiant į tai, bus 
prisiimta didesnė rizika žaliųjų ir 
skaitmeninių inovacijų srityje, siekiant 
paspartinti teisingą ir skaitmeninį perėjimą; 
tikisi, kad Europos investicijų bankas 
nedelsiant nutrauks nuvertėjančio turto 
finansavimą; kartu atsižvelgdamas į 
galimą ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonės išstūmimo 
poveikį, ragina Europos investicijų banką 
užtikrinti investicijų papildomumą;

Or. en

Pakeitimas 3
Eero Heinäluoma

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. ragina valstybes nares skubiai 
susitarti dėl kapitalo didinimo, tiek 
grynaisiais, tiek pagal pareikalavimą; 
ragina prisiimti riziką žaliųjų ir 
skaitmeninių inovacijų srityje, siekiant 
paspartinti teisingą ir skaitmeninį perėjimą 
bei nutraukti nuvertėjančio turto 
finansavimą;

1. atkreipia dėmesį į tai, kad EIB 
atlieka vis svarbesnį ekonominį vaidmenį, 
taip pat susijusi su ekonomikos gaivinimu 
po koronaviruso pandemijos sukrėtimo; 
laikosi nuomonės, kad gali reikėti atlikti 
papildomą EIB veiklos ir skolinimo 
politikos vertinimą, kad būtų užtikrintas 
EIB finansavimo papildomumas; 
remdamasis šiuo vertinimu, ragina 
valstybes nares skubiai susitarti dėl 
kapitalo didinimo, tiek grynaisiais, tiek 
pagal pareikalavimą; ragina prisiimti riziką 
žaliųjų ir skaitmeninių inovacijų srityje, 
siekiant paspartinti teisingą ir skaitmeninį 
perėjimą bei nutraukti nuvertėjančio turto 
finansavimą;

Or. en

Pakeitimas 4
Anna Bonfrisco
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Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. ragina valstybes nares skubiai 
susitarti dėl kapitalo didinimo, tiek 
grynaisiais, tiek pagal pareikalavimą; 
ragina prisiimti riziką žaliųjų ir 
skaitmeninių inovacijų srityje, siekiant 
paspartinti teisingą ir skaitmeninį perėjimą 
bei nutraukti nuvertėjančio turto 
finansavimą;

1. ragina valstybes nares skubiai 
susitarti dėl kapitalo didinimo, tiek 
grynaisiais, tiek pagal pareikalavimą; 
ragina prisiimti riziką žaliųjų ir 
skaitmeninių inovacijų srityje, siekiant 
paspartinti teisingą ir skaitmeninį perėjimą 
bei nutraukti nuvertėjančio turto 
finansavimą; be to, Europos investicijų 
bankas (EIB) turėtų padidinti savo 
paramą kovai su nedarbu labiausiai 
COVID-19 krizės paveiktuose regionuose; 
taip pat paramą kaimo vietovių ir 
nacionalinės sveikatos sistemos 
skaitmeninimo viešojo administravimo 
projektams;

Or. en

Pakeitimas 5
Vlad Gheorghe

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. ragina valstybes nares skubiai 
susitarti dėl kapitalo didinimo, tiek 
grynaisiais, tiek pagal pareikalavimą; 
ragina prisiimti riziką žaliųjų ir 
skaitmeninių inovacijų srityje, siekiant 
paspartinti teisingą ir skaitmeninį perėjimą 
bei nutraukti nuvertėjančio turto 
finansavimą;

1. ragina valstybes nares skubiai 
susitarti dėl kapitalo didinimo, tiek 
grynaisiais, tiek pagal pareikalavimą; 
ragina prisiimti riziką žaliųjų ir 
skaitmeninių inovacijų srityje, siekiant 
paspartinti teisingą ir skaitmeninį perėjimą 
bei nutraukti nuvertėjančio turto 
finansavimą; pabrėžia, kad pirmenybę 
reikėtų teikti projektams, kurie yra 
tiesiogiai orientuoti į ekonominį ir 
socialinį atsigavimą nuo COVID-19 
pandemijos krizės; 

Or. en
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Pakeitimas 6
Hélène Laporte, Anna Bonfrisco, Valentino Grant

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. ragina valstybes nares skubiai 
susitarti dėl kapitalo didinimo, tiek 
grynaisiais, tiek pagal pareikalavimą; 
ragina prisiimti riziką žaliųjų ir 
skaitmeninių inovacijų srityje, siekiant 
paspartinti teisingą ir skaitmeninį 
perėjimą bei nutraukti nuvertėjančio turto 
finansavimą;

1. ragina valstybes nares, jeigu tai 
pagrįsta pagal aplinkybes, susitarti dėl 
kapitalo didinimo, tiek grynaisiais, tiek 
pagal pareikalavimą; ragina ypatingą 
dėmesį skirti žaliųjų ir skaitmeninių 
inovacijų sričiai;

Or. fr

Pakeitimas 7
Martin Hojsík, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, Mauri Pekkarinen, Nils Torvalds

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. ragina valstybes nares skubiai 
susitarti dėl kapitalo didinimo, tiek 
grynaisiais, tiek pagal pareikalavimą; 
ragina prisiimti riziką žaliųjų ir 
skaitmeninių inovacijų srityje, siekiant 
paspartinti teisingą ir skaitmeninį perėjimą 
bei nutraukti nuvertėjančio turto 
finansavimą;

1. ragina valstybes nares skubiai 
susitarti dėl kapitalo didinimo, tiek 
grynaisiais, tiek pagal pareikalavimą; 
ragina laikytis plataus požiūrio į 
investicijas žaliųjų ir skaitmeninių 
inovacijų srityje, siekiant paspartinti 
teisingą ir skaitmeninį perėjimą bei 
nutraukti nuvertėjančio turto finansavimą;

Or. en

Pakeitimas 8
Nicolae Ştefănuță

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. primena, kad reikia pagerinti 
geografinę EIB finansavimo paskirstymo 
pusiausvyrą; ragina EIB spręsti 
sisteminius trūkumus, kurie trukdo tam 
tikriems regionams ar šalims visapusiškai 
išnaudoti EIB finansines galimybes, be 
kita ko, stiprinant pastangas plėsti savo 
skolinimo veiklą, teikiant techninę 
paramą ir konsultacinę pagalbą, visų 
pirma regionuose, kurių investicinis 
pajėgumas mažas, ir kurie, kilus 
pandemijos krizei, negavo didelės naudos 
nukrypdami nuo valstybės pagalbos 
taisyklių dėl nepakankamų valstybės 
finansinių pajėgumų, ir konsultuojant 
apie projektų plėtojimą, siekiant skatinti 
įtraukų ekonomikos augimą ir 
ekonominę, socialinę ir teritorinę 
konvergenciją ir sanglaudą, taip pat 
atsižvelgiant į paklausa grindžiamą EIB 
finansavimo pobūdį;

Or. en

Pakeitimas 9
Luis Garicano, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. ragina Europos investicijų banko 
grupę didinti savo pastangas remti 
ekonomikos gaivinimą po pandemijos; yra 
susirūpinęs dėl nedidelio 25 mlrd. EUR 
visos Europos garantijų fondo naudojimo 
didinimo ir priskiria tai šios grupės rizikos 
profiliui; todėl siūlo, kad Komisija ir 
privatusis sektorius turėtų atlikti kapitalo 
injekciją į Europos investicijų fondą, kad 
būtų sumažintas EIB kontrolinis akcijų 
paketas ir taip Fondui būtų sudarytos 
galimybės remti Europos ekonomiką, 
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didinant norimą prisiimti riziką; pabrėžia, 
kad šiuo pasiūlymu Fondui būtų 
sudarytos sąlygos daugiau investuoti į 
nuvertėjusį turtą, pvz., remiantis jo 
ankstesne patirtimi, susijusia su 
finansinėmis garantijomis, ir veikiant 
kaip pandemijos paveiktų įmonių turto 
apsaugos programai;

Or. en

Pakeitimas 10
David Cormand
Verts/ALE frakcijos vardu
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. palankiai vertina vis didesnę EIB 
paramą sveikatos sektoriui ir pabrėžia, 
kad reikia stiprinti visuomenės sveikatos 
sistemas ir neprisidėti prie jų 
privatizavimo; palankiai vertina tai, kad 
EIB skatina investicijas į kovą su COVID-
19 pandemija, kurios šiuo metu sudaro 
770 mln. EUR, ir kad jis aktyviai 
dalyvauja finansuojant gydymo ir vakcinų 
kūrimą; vis dėlto pabrėžia, kad šiuo 
klausimu būtina laikytis skaidrumo, ir 
prašo EIB atskleisti visą informaciją apie 
ankstesnes ir būsimas sutartis su 
farmacijos įmonėmis;

Or. en

Pakeitimas 11
Bogdan Rzońca

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. palankiai vertina EIB atsaką į 
COVID-19 krizę ir jo pastangas 
nedelsiant skirti finansavimą nesukuriant 
papildomo biurokratizmo; pripažįsta, kad 
tai itin svarbu MVĮ skiriamam 
finansavimui; palankiai vertina tai, kad 
EIB teikia techninę paramą projektams 
rengti ir įgyvendinti, nacionalinių ar 
regioninių partnerių, pvz., valdymo 
institucijų, nacionalinių skatinamųjų 
bankų ar miestų, pajėgumams didinti; 
taip pat palankiai vertina tai, kad EIB 
didina sveikatos priežiūros sektoriui 
teikiamą savo paramą;

Or. en

Pakeitimas 12
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad dėl COVID-19 krizės 
padidėjo skirtumai ES, tarp jos valstybių 
narių ir regionų; ragina EIB stiprinti 
savo pastangas, kuriomis siekiama 
sąžiningos, įtraukios ir tvarios visų 
regionų teritorinės plėtros ir taip 
prisidedama prie socialinės, ekonominės 
ir teritorinės konvergencijos ir 
sanglaudos;

Or. en

Pakeitimas 13
Angelika Winzig

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. palankiai vertina EIB atsaką į 
COVID-19 krizę sukuriant beveik 
25 mlrd. EUR dydžio patikimą visos 
Europos garantijų fondą, kuriame bus 
sutelkta iki 200 mlrd. EUR dydžio parama 
įmonėms, ypač MVĮ, kuri per krizę 
teikiama netaikant biurokratinių 
procedūrų;

Or. en

Pakeitimas 14
Martin Hojsík, Vlad Gheorghe, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Mauri Pekkarinen, 
Nils Torvalds

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. palankiai vertina EIB grupės 
užmojus reaguojant į COVID-19 krizę, 
kuriais siekiama užtikrinti bendrą 
ekonomikos atsigavimą, darbo vietų 
kūrimą, paramos teikimą pažeidžiamoms 
MVĮ, investicijas į sveikatos priežiūros 
sektorių ir mokslinius tyrimus;

Or. en

Pakeitimas 15
Bogdan Rzońca

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. primena, jog svarbu, kad EIB 
išsaugotų aukštą kreditingumą (AAA), 
kad kapitalo rinkose galėtų užtikrinti 
palankiausias finansines sąlygas, kurias 
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vėliau jis galės taikyti savo klientams;

Or. en

Pakeitimas 16
David Cormand
Verts/ALE frakcijos vardu
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pakartoja, kad visi Europos 
investicijų banko (EIB) grupės finansiniai 
srautai turėtų derėti su tikslu ne vėliau kaip 
iki 2050 m. pasiekti nulinį išmetamųjų 
teršalų kiekį ir su naujuoju Sąjungos 
2030 m. klimato tikslu; tikisi, kad 2020 m. 
bus priimtas plataus užmojo Klimato 
banko 2021–2025 m. veiksmų planas 
(ChBRM), į kurį turi būti įtraukta išsami 
strateginė ir veiklos programa su etapais, 
nurodant šešėlinę anglies dioksido kainą, 
kuri iki 2025 m. pasiektų bent 100 EUR 
už toną; ragina visus finansų tarpininkus ir 
verslo klientus iki 2021 m. pabaigos 
parengti priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimo planą;

2. pakartoja, kad visi Europos 
investicijų banko (EIB) grupės finansiniai 
srautai turėtų derėti su tikslu ne vėliau kaip 
iki 2050 m. pasiekti nulinį išmetamųjų 
teršalų kiekį ir su naujuoju Sąjungos 
2030 m. klimato tikslu; palankiai vertina 
tai, kad 2020 m. lapkričio 13 d. priimtas 
Klimato banko 2021–2025 m. veiksmų 
planas, ir itin palankiai vertina tai, kad į jį 
įtrauktas šešėlinės anglies dioksido kainos 
nustatymo mechanizmas; vis dėlto 
pabrėžia, kad vien veiksmų plano 
nuostatų nepakaks, kad EIB atitiktų 
Paryžiaus susitarimo tikslus; ragina EIB 
sutrumpinti pereinamąjį laikotarpį ir leisti 
tik iki 2021 m. pabaigos patvirtinti su 
Paryžiaus susitarimu nesuderintus 
projektus; ragina visus EIB grupės finansų 
tarpininkus ir verslo klientus iki 2021 m. 
pabaigos parengti priklausomybės nuo 
iškastinio kuro mažinimo planą; tikisi, kad 
įmonių lygmens dalyvavimas bus labiau 
visa apimantis ir bus nustatyti papildomi 
reikalavimai dėl įmonių suderinamumo 
su ES klimato tikslais; įspėja EIB dėl 
galimų dvigubų standartų, susijusių su 
veiksmų plano įgyvendinimu ES ir už jos 
ribų, ir ragina EIB visoms savo 
paskoloms taikyti tokio pat lygmens 
užmojus1a; tikisi, kad Klimato banko 
veiksmų plano įgyvendinimo dokumentas 



PE662.077v01-00 12/50 AM\1220508LT.docx

LT

padės sustiprinti EIB užmojus;
_________________
1a EIB grupės Klimato banko 2021–
2025 m. veiksmų planas, 2020 m. 
lapkričio mėn., 4.61 punktas.

Or. en

Pakeitimas 17
Hélène Laporte, Valentino Grant, Anna Bonfrisco

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pakartoja, kad visi Europos 
investicijų banko (EIB) grupės finansiniai 
srautai turėtų derėti su tikslu ne vėliau 
kaip iki 2050 m. pasiekti nulinį 
išmetamųjų teršalų kiekį ir su naujuoju 
Sąjungos 2030 m. klimato tikslu; tikisi, 
kad 2020 m. bus priimtas plataus užmojo 
Klimato banko 2021–2025 m. veiksmų 
planas (ChBRM), į kurį turi būti įtraukta 
išsami strateginė ir veiklos programa su 
etapais, nurodant šešėlinę anglies 
dioksido kainą, kuri iki 2025 m. pasiektų 
bent 100 EUR už toną; ragina visus 
finansų tarpininkus ir verslo klientus iki 
2021 m. pabaigos parengti priklausomybės 
nuo iškastinio kuro mažinimo planą;

2. ragina visus finansų tarpininkus ir 
verslo klientus iki 2021 m. pabaigos 
parengti priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimo planą;

Or. fr

Pakeitimas 18
Angelika Winzig

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pakartoja, kad visi Europos 2. pakartoja, kad visi Europos 
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investicijų banko (EIB) grupės finansiniai 
srautai turėtų derėti su tikslu ne vėliau kaip 
iki 2050 m. pasiekti nulinį išmetamųjų 
teršalų kiekį ir su naujuoju Sąjungos 
2030 m. klimato tikslu; tikisi, kad 2020 m. 
bus priimtas plataus užmojo Klimato 
banko 2021–2025 m. veiksmų planas 
(ChBRM), į kurį turi būti įtraukta išsami 
strateginė ir veiklos programa su etapais, 
nurodant šešėlinę anglies dioksido kainą, 
kuri iki 2025 m. pasiektų bent 100 EUR 
už toną; ragina visus finansų tarpininkus ir 
verslo klientus iki 2021 m. pabaigos 
parengti priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimo planą;

investicijų banko (EIB) grupės finansiniai 
srautai turėtų derėti su tikslu ne vėliau kaip 
iki 2050 m. pasiekti nulinį išmetamųjų 
teršalų kiekį ir su naujuoju Sąjungos 
2030 m. klimato tikslu; palankiai vertina 
tai, kad priimtas plataus užmojo Klimato 
banko 2021–2025 m. veiksmų planas, dėl 
kurio EIB tapo pirmuoju tarptautiniu 
plėtros banku, kuris iki 2020 m. pabaigos 
bus suderintas su Paryžiaus susitarimu, ir 
kuriame nustatyta, kaip EIB grupė 
suderins visą savo veiklą su Paryžiaus 
susitarimo tikslais ir principais, laikantis 
ES tikslo iki 2050 m. tapti anglies 
junginių aspektu neutralia; ragina visus 
finansų tarpininkus ir verslo klientus iki 
2025 m. pabaigos išnagrinėti visas 
galimybes parengti priklausomybės nuo 
iškastinio kuro mažinimo planą1a, 
pabrėžia, kad tokie nauji reikalavimai 
neturi pakenkti MVĮ galimybei gauti 
finansavimą;

_________________
1a Laikantis ankstesnio EP pranešimo dėl 
EIB (2019/212& INI), datą reikėtų 
pakeisti į 2025 m.

Or. en

Pakeitimas 19
Eero Heinäluoma

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pakartoja, kad visi Europos 
investicijų banko (EIB) grupės finansiniai 
srautai turėtų derėti su tikslu ne vėliau kaip 
iki 2050 m. pasiekti nulinį išmetamųjų 
teršalų kiekį ir su naujuoju Sąjungos 
2030 m. klimato tikslu; tikisi, kad 2020 m. 
bus priimtas plataus užmojo Klimato 
banko 2021–2025 m. veiksmų planas 
(ChBRM), į kurį turi būti įtraukta išsami 

2. pakartoja, kad visi Europos 
investicijų banko (EIB) grupės finansiniai 
srautai turėtų derėti su tikslu ne vėliau kaip 
iki 2050 m. pasiekti nulinį išmetamųjų 
teršalų kiekį ir su naujuoju Sąjungos 
2030 m. klimato tikslu; palankiai vertina 
tai, kad priimtas plataus užmojo Klimato 
banko 2021–2025 m. veiksmų planas, 
kuris labiausiai orientuotas į tai, kad būtų 



PE662.077v01-00 14/50 AM\1220508LT.docx

LT

strateginė ir veiklos programa su etapais, 
nurodant šešėlinę anglies dioksido kainą, 
kuri iki 2025 �m. pasiektų bent 100 EUR 
už toną; ragina visus finansų tarpininkus ir 
verslo klientus iki 2021 m. pabaigos 
parengti priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimo planą;

užtikrinta žalia ir socialiniu požiūriu 
sąžininga pertvarka, ir kuriuo siekiama, 
kad EIB investuotų į projektus, kuriais 
tuo pat metu remiama pertvarka ir 
skatinama socialinė ir ekonominė plėtra, 
taip pat į kurį turi būti įtraukta išsami 
strateginė ir veiklos programa su etapais, 
nurodant šešėlinę anglies dioksido kainą, 
kuri iki 2025 m. pasiektų bent 100 EUR už 
toną; ragina visus finansų tarpininkus ir 
verslo klientus iki 2025 m. pabaigos 
parengti priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimo planą;

Or. en

Pakeitimas 20
Martin Hojsík, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pakartoja, kad visi Europos 
investicijų banko (EIB) grupės finansiniai 
srautai turėtų derėti su tikslu ne vėliau kaip 
iki 2050 m. pasiekti nulinį išmetamųjų 
teršalų kiekį ir su naujuoju Sąjungos 
2030 m. klimato tikslu; tikisi, kad 2020 m. 
bus priimtas plataus užmojo Klimato 
banko 2021–2025 m. veiksmų planas 
(ChBRM), į kurį turi būti įtraukta išsami 
strateginė ir veiklos programa su etapais, 
nurodant šešėlinę anglies dioksido kainą, 
kuri iki 2025 m. pasiektų bent 100 EUR už 
toną; ragina visus finansų tarpininkus ir 
verslo klientus iki 2021 m. pabaigos 
parengti priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimo planą;

2. pakartoja, kad visi Europos 
investicijų banko (EIB) grupės finansiniai 
srautai turėtų visapusiškai derėti su tikslu 
ne vėliau kaip iki 2050 m. pasiekti nulinį 
išmetamųjų teršalų kiekį ir su naujuoju 
Sąjungos 2030 m. klimato tikslu; palankiai 
vertina tai, kad 2020 m. priimtas Klimato 
banko 2021–2025 m. veiksmų planas, 
kuriuo dar kartą patvirtinamas ilgalaikis 
EIB įsipareigojimas visą savo veiklą 
suderinti su Paryžiaus susitarimo tikslais ir 
į kurį įtraukta strateginė ir veiklos 
programa su etapais, nurodant siūlomą 
šešėlinę anglies dioksido kainą, kuri 
2020 m. buvo 80 EUR už toną, 2030 m. 
padidės iki 250 EUR už toną, o 2050 m. – 
iki 800 EUR už toną; ragina EIB 
reikalauti, kad visi finansų tarpininkai ir 
verslo klientai kuo greičiau ir ne vėliau 
kaip iki 2025 m. pabaigos parengtų 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimo planą;
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Or. en

Pakeitimas 21
Bogdan Rzońca

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pakartoja, kad visi Europos 
investicijų banko (EIB) grupės finansiniai 
srautai turėtų derėti su tikslu ne vėliau kaip 
iki 2050 m. pasiekti nulinį išmetamųjų 
teršalų kiekį ir su naujuoju Sąjungos 
2030 m. klimato tikslu; tikisi, kad 2020 m. 
bus priimtas plataus užmojo Klimato 
banko 2021–2025 m. veiksmų planas 
(ChBRM), į kurį turi būti įtraukta išsami 
strateginė ir veiklos programa su etapais, 
nurodant šešėlinę anglies dioksido kainą, 
kuri iki 2025 �m. pasiektų bent 100 EUR 
už toną; ragina visus finansų tarpininkus 
ir verslo klientus iki 2021 m. pabaigos 
parengti priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimo planą;

2. pakartoja, kad visi Europos 
investicijų banko (EIB) grupės finansiniai 
srautai turėtų derėti su tikslu ne vėliau kaip 
iki 2050 m. pasiekti nulinį išmetamųjų 
teršalų kiekį ir su naujuoju Sąjungos 
2030 m. klimato tikslu; palankiai vertina 
tai, kad priimtas plataus užmojo Klimato 
banko 2021–2025 m. veiksmų planas, į 
kurį įtraukta išsami strateginė ir veiklos 
programa su etapais;

Or. en

Pakeitimas 22
Anna Bonfrisco

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pakartoja, kad visi Europos 
investicijų banko (EIB) grupės finansiniai 
srautai turėtų derėti su tikslu ne vėliau kaip 
iki 2050 m. pasiekti nulinį išmetamųjų 
teršalų kiekį ir su naujuoju Sąjungos 
2030 m. klimato tikslu; tikisi, kad 2020 m. 
bus priimtas plataus užmojo Klimato 
banko 2021–2025 m. veiksmų planas 

2. pakartoja, kad visi Europos 
investicijų banko (EIB) grupės finansiniai 
srautai turėtų derėti su tikslu ne vėliau kaip 
iki 2050 m. pasiekti nulinį išmetamųjų 
teršalų kiekį ir su naujuoju Sąjungos 
2030 m. klimato tikslu; palankiai vertina 
tai, kad priimtas plataus užmojo Klimato 
banko 2021–2025 m. veiksmų planas; 
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(ChBRM), į kurį turi būti įtraukta išsami 
strateginė ir veiklos programa su etapais, 
nurodant šešėlinę anglies dioksido kainą, 
kuri iki 2025 �m. pasiektų bent 100 EUR 
už toną; ragina visus finansų tarpininkus ir 
verslo klientus iki 2021 m. pabaigos 
parengti priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimo planą;

ragina visus finansų tarpininkus ir verslo 
klientus iki 2021 m. pabaigos parengti 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimo planą;

Or. en

Pakeitimas 23
Vlad Gheorghe

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pakartoja, kad visi Europos 
investicijų banko (EIB) grupės finansiniai 
srautai turėtų derėti su tikslu ne vėliau kaip 
iki 2050 m. pasiekti nulinį išmetamųjų 
teršalų kiekį ir su naujuoju Sąjungos 
2030 m. klimato tikslu; tikisi, kad 2020 m. 
bus priimtas plataus užmojo Klimato banko 
2021–2025 m. veiksmų planas (ChBRM), į 
kurį turi būti įtraukta išsami strateginė ir 
veiklos programa su etapais, nurodant 
šešėlinę anglies dioksido kainą, kuri iki 
2025 �m. pasiektų bent 100 EUR už toną; 
ragina visus finansų tarpininkus ir verslo 
klientus iki 2021 m. pabaigos parengti 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimo planą;

2. pakartoja, kad visi Europos 
investicijų banko (EIB) grupės finansiniai 
srautai turėtų derėti su tikslu ne vėliau kaip 
iki 2050 m. pasiekti nulinį išmetamųjų 
teršalų kiekį ir su naujuoju Sąjungos 
2030 m. klimato tikslu; tikisi, kad 2020 m. 
bus priimtas plataus užmojo Klimato banko 
2021–2025 m. veiksmų planas (ChBRM), į 
kurį turi būti įtraukta išsami strateginė ir 
veiklos programa su etapais, nurodant 
šešėlinę anglies dioksido kainą, kuri iki 
2025 m. pasiektų bent 100 EUR už toną; 
ragina EIB per patariamąjį centrą teikti 
techninę ir ekspertų pagalbą, kad būtų 
sudarytos sąlygos finansų tarpininkams ir 
verslo klientams iki 2021 m. pabaigos 
parengti priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimo planą;

Or. en

Pakeitimas 24
David Cormand
Verts/ALE frakcijos vardu
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu
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Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. palankiai vertina Klimato banko 
veiksmų plane EIB prisiimtą 
įsipareigojimą daugiausia paramos skirti 
auginimo ir pienininkystės pramonės 
sektoriams ir ypač daug dėmesio skirti 
gyvūnų gerovei; siūlo, kad EIB turėtų 
neteikti investicijų, kuriomis būtų 
paprasčiau teikti paskatas didinti 
pramoninio ūkininkavimo gyvulininkystės 
produkciją ir kurios tiesiogiai ar 
netiesiogiai prisidėtų prie miškų 
naikinimo ir dirvožemio degradacijos; 
ragina EIB aiškiai neteikti finansavimo 
tokiai praktikai kaip bateriniai narvai ir 
didelis gyvulių tankumas, kiaulių uodegų 
karpymas ir rutiniška kastracija bei 
kailininkystė;

Or. en

Pakeitimas 25
Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen, Nils Torvalds

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. palankiai vertina EIB 
įsipareigojimą parengti metines pažangos 
ataskaitas, kad jos valdymo institucijoms 
būtų teikiama naujausia informacija apie 
Klimato banko veiksmų plano 
įgyvendinimą; mano, kad pažangos 
ataskaitos turėtų būti skelbiamos laiku ir 
būti lengvai prieinamos; todėl ragina 
nepritarti projektams, kai kyla pavojus, 
kad jie nesuderinami su Paryžiaus 
susitarimu, ir šiuo metu vertinamiems 
projektams;



PE662.077v01-00 18/50 AM\1220508LT.docx

LT

Or. en

Pakeitimas 26
Anna Bonfrisco

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. ragina EIB nedelsiant pradėti 
derybas su Komisija ir valstybėmis 
narėmis, kaip pasiekti savo techninių ir 
finansinių žinių pusiausvyrą, kad būtų 
užtikrintas spartus Ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo priemonės ir 
priemonės „Next Generation EU“ 
įgyvendinimas;

Or. en

Pakeitimas 27
Hélène Laporte

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. prieštarauja dabartinei padėčiai, 
kai apie 10 proc. finansavimo operacijų 
už ES ribų atliekama neskaidriai, ypač 
pasitelkiant Afrikos plėtros bankus;

Or. fr

Pakeitimas 28
Martin Hojsík, Vlad Gheorghe, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Mauri Pekkarinen, 
Nils Torvalds

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. tikisi, kad EIB grupė, vykdydama 
savo naują veiklą rems ES Cheminių 
medžiagų strategijos įgyvendinimą 
didinant inovacijas saugiai ir tvariai 
sukurtų cheminių medžiagų, medžiagų ir 
produktų srityse, Žiedinės ekonomikos 
veiksmų planą, pagrįstą netoksiškų 
medžiagų ciklais ir būsimą Vandens, oro 
ir dirvožemio nulinės taršos veiksmų 
planą;

Or. en

Pakeitimas 29
Martin Hojsík, Vlad Gheorghe, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Mauri Pekkarinen, 
Nils Torvalds

Nuomonės projektas
2 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2c. palankiai vertina EIB paramą 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių, 
įskaitant geoterminę energiją, vystymui ir 
plėtrai; vis dėlto ragina neteikti paramos 
projektams, kai esama didesnės rizikos 
pakenkti aplinkai ir biologine įvairove 
pasižyminčioms vietovėms, ir geriau 
atskleisti informaciją apie savo remiamus 
projektus bei vykdyti jų išsamų 
patikrinimą;

Or. en

Pakeitimas 30
Martin Hojsík, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Mauri Pekkarinen, Nils Torvalds

Nuomonės projektas
2 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas
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2d. ragina EIB savo vykdoma veikla 
sudaryti geresnes sąlygas įgyvendinti 
Europos žaliojo kurso komunikate 
nustatytus tikslus ir strategiją „nuo lauko 
iki stalo“ bei Biologinės įvairovės 
strategiją iki 2030 m.; ragina EIB ir 
valstybes nares laikytis atsargumo 
principo, taikyti reikiamas apsaugos 
priemones ir remti operacijas, 
padedančias pereiti prie tvaraus žemės 
ūkio ir gamtos išteklių valdymo, 
atsižvelgiant į mūsų planetos išgales;

Or. en

Pakeitimas 31
Martin Hojsík, Vlad Gheorghe, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță

Nuomonės projektas
2 e dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2e. atkreipia dėmesį į sunkumus, 
kilusius įgyvendinant Gamtos turtų 
finansavimo priemonę, ir į su tuo 
susijusią pažangą; ragina EIB apsvarstyti 
galimybę pagal šią priemonę numatyti 
dotacijas, kuriomis būtų remiamas 
pradinis vietos projektų masto didinimas 
ir būtų sudaromos geresnės sąlygos 
pajamoms gauti; mano, kad šios 
priemonės vertinimas turėtų būti įtrauktas 
į platesnio masto EIB vertinimą, kaip 
remti ekosistemos ir biologinės įvairovės 
atkūrimą ES;

Or. en

Pakeitimas 32
David Cormand
Verts/ALE frakcijos vardu
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu
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Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. tikisi, kad EIB laikysis Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 191 straipsnio 
ir sustabdys lėšų išmokėjimą, o prireikus 
nutrauks finansavimą, jei bus įrodymų arba 
kils didelė neigiamo poveikio rizika; tikisi, 
kad EIB atliks išsamią stebėseną, kurioje 
bus visapusiškai atsižvelgiama į 
suinteresuotųjų šalių ir suinteresuotųjų 
subjektų išreikštą susirūpinimą, visų pirma 
susijusį su žmogaus teisių pažeidimais;

3. tikisi, kad EIB laikysis Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 191 straipsnio, 
taikydamas atsargumo principą, ir 
sustabdys lėšų išmokėjimą, o prireikus 
nutrauks finansavimą, jei bus įrodymų arba 
kils didelė neigiamo poveikio klimatui 
ir (arba) aplinkai, ir (arba) vietos 
bendruomenėms rizika; ragina sustabdyti 
finansavimą, kai vietos valdžios 
institucijos praneša apie galimus susijusių 
teisės aktų pažeidimus, bent iki to laiko, 
kol bus užbaigti nacionalinio lygmens 
tyrimai ir teismo procesai; tikisi, kad 
vykdant visus projektus bus įtraukta 
prievolė atlikti išsamų patikrinimą 
žmogaus teisių srityje, kad būtų užkirstas 
kelias bet kokiems pažeidimams, 
nesąžiningam nusavinimui ar smurtui 
prieš vietos gyventojus, ir reikalauja, kad 
EIB nedelsiant imtųsi tvirtų veiksmų, kai, 
pvz., žmogaus teisių ir aplinkos apsaugos 
aktyvistai ar pranešėjai juos informuoja 
apie kliento ar tikrojo savininko 
dalyvavimą vykdant žmogaus teisių ir 
aplinkos gynėjų represijas, ir nutrauktų 
finansavimą, kai toks dalyvavimas 
įrodomas; primena, kad Komisija paprašė 
EIB dalytis išsamesne informacija apie 
veiksmingą sutarties sąlygų taikymą, kad 
EIB būtų sudarytos sąlygos sustabdyti 
arba nutraukti finansavimą1a, ir tikisi, kad 
Parlamentas galės susipažinti su visa šia 
informacija; tikisi, kad EIB atliks išsamią 
stebėseną, kurioje bus visapusiškai 
atsižvelgiama į suinteresuotųjų šalių ir 
suinteresuotųjų subjektų išreikštą 
susirūpinimą, visų pirma susijusį su 
žmogaus teisių pažeidimais; reikalauja, 
kad EIB nedelsiant imtųsi tvirtų veiksmų, 
kai jam pranešama apie kliento ar tikrojo 
savininko dalyvavimą vykdant žmogaus 
teisių ir aplinkos gynėjų represijas;
_________________



PE662.077v01-00 22/50 AM\1220508LT.docx

LT

1a 2014 m. balandžio 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimo 
Nr. 466/2014/ES, kuriuo Europos 
investicijų bankui suteikiama ES 
garantija finansavimo operacijų, kuriomis 
remiami investiciniai projektai ne 
Sąjungoje, nuostoliams atlyginti, 
vertinimo ataskaita 
{SWD(2019)333 final}, 2019 m. rugsėjo 
13 d.

Or. en

Pakeitimas 33
Bogdan Rzońca

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. tikisi, kad EIB laikysis Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 191 straipsnio 
ir sustabdys lėšų išmokėjimą, o prireikus 
nutrauks finansavimą, jei bus įrodymų arba 
kils didelė neigiamo poveikio rizika; tikisi, 
kad EIB atliks išsamią stebėseną, kurioje 
bus visapusiškai atsižvelgiama į 
suinteresuotųjų šalių ir suinteresuotųjų 
subjektų išreikštą susirūpinimą, visų pirma 
susijusį su žmogaus teisių pažeidimais;

3. tikisi, kad EIB laikysis Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 191 straipsnio 
ir, laikydamasis atitinkamų EIB 
finansavimo sutarčių teisinių nuostatų, 
sustabdys lėšų išmokėjimą, o prireikus 
nutrauks finansavimą, jei bus įrodymų arba 
kils didelė neigiamo poveikio rizika; tikisi, 
kad EIB atliks išsamią stebėseną, kurioje 
bus visapusiškai atsižvelgiama į 
suinteresuotųjų šalių ir suinteresuotųjų 
subjektų išreikštą susirūpinimą, visų pirma 
susijusį su žmogaus teisių pažeidimais;

Or. en

Pakeitimas 34
Hélène Laporte

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. tikisi, kad EIB laikysis Sutarties dėl 3. tikisi, kad EIB laikysis Sutarties dėl 
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Europos Sąjungos veikimo 191 straipsnio 
ir sustabdys lėšų išmokėjimą, o prireikus 
nutrauks finansavimą, jei bus įrodymų arba 
kils didelė neigiamo poveikio rizika; tikisi, 
kad EIB atliks išsamią stebėseną, kurioje 
bus visapusiškai atsižvelgiama į 
suinteresuotųjų šalių ir suinteresuotųjų 
subjektų išreikštą susirūpinimą, visų pirma 
susijusį su žmogaus teisių pažeidimais;

Europos Sąjungos veikimo 191 straipsnio 
ir sustabdys lėšų išmokėjimą, o prireikus 
nutrauks finansavimą, jei bus įrodymų arba 
kils didelė neigiamo poveikio rizika; tikisi, 
kad EIB atliks išsamią stebėseną, kurioje 
bus visapusiškai atsižvelgiama į 
suinteresuotųjų šalių ir suinteresuotųjų 
subjektų išreikštą susirūpinimą;

Or. fr

Pakeitimas 35
Mircea-Gheorghe Hava

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. tikisi, kad EIB laikysis Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 191 straipsnio 
ir sustabdys lėšų išmokėjimą, o prireikus 
nutrauks finansavimą, jei bus įrodymų arba 
kils didelė neigiamo poveikio rizika; tikisi, 
kad EIB atliks išsamią stebėseną, kurioje 
bus visapusiškai atsižvelgiama į 
suinteresuotųjų šalių ir suinteresuotųjų 
subjektų išreikštą susirūpinimą, visų pirma 
susijusį su žmogaus teisių pažeidimais;

3. tikisi, kad EIB laikysis Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 191 straipsnio 
ir sustabdys lėšų išmokėjimą, o prireikus 
nutrauks finansavimą, jei bus įrodymų arba 
kils didelė neigiamo poveikio rizika; tikisi, 
kad EIB atliks išsamią stebėseną, kurioje 
bus visapusiškai atsižvelgiama į 
suinteresuotųjų šalių ir suinteresuotųjų 
subjektų išreikštą susirūpinimą, visų pirma 
susijusį su žmogaus teisių ir teisinės 
valstybės principo pažeidimais;

Or. ro

Pakeitimas 36
Martin Hojsík, Vlad Gheorghe, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Mauri Pekkarinen, 
Nils Torvalds

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. tikisi, kad EIB laikysis Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 191 straipsnio 

3. tikisi, kad EIB laikysis Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 11 ir 191 
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ir sustabdys lėšų išmokėjimą, o prireikus 
nutrauks finansavimą, jei bus įrodymų arba 
kils didelė neigiamo poveikio rizika; tikisi, 
kad EIB atliks išsamią stebėseną, kurioje 
bus visapusiškai atsižvelgiama į 
suinteresuotųjų šalių ir suinteresuotųjų 
subjektų išreikštą susirūpinimą, visų pirma 
susijusį su žmogaus teisių pažeidimais;

straipsnių ir sustabdys lėšų išmokėjimą, o 
prireikus nutrauks finansavimą, jei bus 
įrodymų arba kils didelė neigiamo poveikio 
rizika; tikisi, kad EIB atliks išsamią 
stebėseną, kurioje bus visapusiškai 
atsižvelgiama į suinteresuotųjų šalių ir 
suinteresuotųjų subjektų išreikštą 
susirūpinimą, visų pirma susijusį su 
žmogaus teisių pažeidimais;

Or. en

Pakeitimas 37
Angelika Winzig

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. tikisi, kad EIB laikysis Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 191 straipsnio 
ir sustabdys lėšų išmokėjimą, o prireikus 
nutrauks finansavimą, jei bus įrodymų arba 
kils didelė neigiamo poveikio rizika; tikisi, 
kad EIB atliks išsamią stebėseną, kurioje 
bus visapusiškai atsižvelgiama į 
suinteresuotųjų šalių ir suinteresuotųjų 
subjektų išreikštą susirūpinimą, visų 
pirma susijusį su žmogaus teisių 
pažeidimais;

3. tikisi, kad EIB laikysis Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 191 straipsnio 
ir, jei įmanoma, laikydamasis su 
finansavimu susijusių nustatytų teisinių 
įgaliojimų, sustabdys lėšų išmokėjimą, o 
prireikus nutrauks finansavimą, jei bus 
įrodymų arba kils didelė neigiamo poveikio 
rizika; tikisi, kad EIB įsipareigos saugoti 
žmogaus teises, kaip įtvirtinta jo aplinkos 
ir socialinėje programoje;

Or. en

Pakeitimas 38
David Cormand
Verts/ALE frakcijos vardu
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas
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3a. tikisi, kad EIB atliks projektų 
poveikio žmogaus teisėms vertinimus, taip 
pat nuolat stebės vykdomų projektų 
įgyvendinimą; atsižvelgdamas į tai, ragina 
EIB aktyviai bendradarbiauti su vietos 
bendruomenėmis ir atitinkamai joms 
pranešti apie jų teises, ypatingą dėmesį 
skiriant laisvo, išankstinio ir informacija 
pagrįsto sutikimo įgyvendinimui, įskaitant 
jų galimybę naudotis skundų 
mechanizmu;

Or. en

Pakeitimas 39
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. atkreipia dėmesį į tai, kad MVĮ, 
kaip Europos ekonomikos pagrindas, 
sudarančios 99 proc. visų įmonių ir 
suteikiančios maždaug tris ketvirtadalius 
visų darbo vietų, atlieka svarbų vaidmenį 
ir tuo pat metu skatina inovacijas; 
nurodo, kad COVID-19 krizė smarkiai 
paveikė MVĮ; ragina EIB toliau didinti 
savo paramą MVĮ;

Or. en

Pakeitimas 40
Hélène Laporte, Anna Bonfrisco, Valentino Grant

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. tikisi, kad CBRM ir EIB 
persvarstyta skolinimo transportui politika 

Išbraukta.
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išlaikys ES taksonomijos standartą; 
ragina neteikti naujų paskolų, kurios 
trukdytų mažinti transporto 
priklausomybę nuo iškastinio kuro, ir, 
visų pirma, neskirti naujo finansavimo 
oro uostų plėtrai, kelių pralaidumo 
didinimui, uostų plėtrai Europoje ir 
susijusiai infrastruktūrai arba suskystintų 
gamtinių dujų transportavimui;

Or. fr

Pakeitimas 41
David Cormand
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. tikisi, kad CBRM ir EIB 
persvarstyta skolinimo transportui politika 
išlaikys ES taksonomijos standartą; ragina 
neteikti naujų paskolų, kurios trukdytų 
mažinti transporto priklausomybę nuo 
iškastinio kuro, ir, visų pirma, neskirti 
naujo finansavimo oro uostų plėtrai, kelių 
pralaidumo didinimui, uostų plėtrai 
Europoje ir susijusiai infrastruktūrai arba 
suskystintų gamtinių dujų transportavimui;

4. tikisi, kad EIB persvarstyta 
skolinimo transportui politika bus 
visapusiškai suderinta su Paryžiaus 
susitarimo tikslais ir ja bus papildytas 
neseniai priimtas Klimato banko veiksmų 
planas; ragina neteikti naujų paskolų, 
kurios trukdytų mažinti transporto 
priklausomybę nuo iškastinio kuro, ir, visų 
pirma, neskirti naujo finansavimo oro 
uostų plėtrai, kelių pralaidumo didinimui, 
uostų plėtrai Europoje ir susijusiai 
infrastruktūrai arba suskystintų gamtinių 
dujų transportavimui; nurodo, kad 
specialių ekonominių zonų plėtra ir 
kūrimas neturėtų priklausyti nuo EIB 
finansavimo; mano, kad mažataršiam 
transportui, visų pirma važiavimui 
dviračiu ir viešajam transportui, turėtų 
būti skiriamas didesnis finansavimas, visų 
pirma tam, kad būtų aptarnaujamos 
nepakankamai aptarnaujamos 
bendruomenės ir vietos;

Or. en
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Pakeitimas 42
Erik Bergkvist

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. tikisi, kad CBRM ir EIB 
persvarstyta skolinimo transportui politika 
išlaikys ES taksonomijos standartą; ragina 
neteikti naujų paskolų, kurios trukdytų 
mažinti transporto priklausomybę nuo 
iškastinio kuro, ir, visų pirma, neskirti 
naujo finansavimo oro uostų plėtrai, kelių 
pralaidumo didinimui, uostų plėtrai 
Europoje ir susijusiai infrastruktūrai arba 
suskystintų gamtinių dujų 
transportavimui;

4. tikisi, kad CBRM ir EIB 
persvarstyta skolinimo transportui politika 
išlaikys ES taksonomijos standartą; ragina 
neteikti naujų paskolų, kurios trukdytų 
mažinti transporto priklausomybę nuo 
iškastinio kuro;

Or. en

Pakeitimas 43
Bogdan Rzońca

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. tikisi, kad CBRM ir EIB 
persvarstyta skolinimo transportui politika 
išlaikys ES taksonomijos standartą; 
ragina neteikti naujų paskolų, kurios 
trukdytų mažinti transporto priklausomybę 
nuo iškastinio kuro, ir, visų pirma, 
neskirti naujo finansavimo oro uostų 
plėtrai, kelių pralaidumo didinimui, uostų 
plėtrai Europoje ir susijusiai 
infrastruktūrai arba suskystintų gamtinių 
dujų transportavimui;

4. tikisi, kad CBRM ir EIB 
persvarstytas skolinimas transportui bus 
suderinti su ES standartais; reikalauja, 
kad EIB atsižvelgtų į Komisijos strategiją 
dėl tvaraus ir pažangaus judumo ir kitus 
susijusius ES transporto politikos planus;

Or. en

Pakeitimas 44
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Mircea-Gheorghe Hava

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. tikisi, kad CBRM ir EIB 
persvarstyta skolinimo transportui politika 
išlaikys ES taksonomijos standartą; ragina 
neteikti naujų paskolų, kurios trukdytų 
mažinti transporto priklausomybę nuo 
iškastinio kuro, ir, visų pirma, neskirti 
naujo finansavimo oro uostų plėtrai, kelių 
pralaidumo didinimui, uostų plėtrai 
Europoje ir susijusiai infrastruktūrai arba 
suskystintų gamtinių dujų transportavimui;

4. tikisi, kad CBRM ir EIB 
persvarstyta skolinimo transportui politika 
išlaikys ES taksonomijos standartą; ragina 
neteikti naujų paskolų, kurios trukdytų 
mažinti transporto priklausomybę nuo 
iškastinio kuro, ir, visų pirma, mažinti 
finansavimą oro uostų plėtrai, kelių 
pralaidumo didinimui, uostų plėtrai 
Europoje ir susijusiai infrastruktūrai arba 
suskystintų gamtinių dujų transportavimui, 
kartu koreguojant šio tipo investicijoms 
taikomus priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimo reikalavimus;

Or. ro

Pakeitimas 45
Martin Hojsík, Vlad Gheorghe, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Mauri Pekkarinen, 
Nils Torvalds

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. tikisi, kad CBRM ir EIB 
persvarstyta skolinimo transportui politika 
išlaikys ES taksonomijos standartą; ragina 
neteikti naujų paskolų, kurios trukdytų 
mažinti transporto priklausomybę nuo 
iškastinio kuro, ir, visų pirma, neskirti 
naujo finansavimo oro uostų plėtrai, kelių 
pralaidumo didinimui, uostų plėtrai 
Europoje ir susijusiai infrastruktūrai arba 
suskystintų gamtinių dujų 
transportavimui;

4. mano, kad Klimato banko veiksmų 
planas ir EIB persvarstyta skolinimo 
transportui politika negali neatitikti 
techninės tvaraus finansavimo ekspertų 
grupės rekomendacijų1a ir ją vykdant turi 
būti laikomasi principo „nepakenk“; 
ragina neteikti naujų paskolų, kurios 
trukdytų mažinti transporto priklausomybę 
nuo iškastinio kuro ar pereiti prie tvaraus, 
prieinamo ir nulinės taršos judumo; 
pabrėžia, jog reikia užtikrinti, kad EIB 
veikla judumo srityje būtų visapusiškai 
suderinta su ES klimato tikslais;
_________________
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1a 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/bu
siness_economy_euro/banking_and_finan
ce/documents/200309-sustainable-
finance-teg-final-report-
taxonomy_en.pdf.

Or. en

Pakeitimas 46
Anna Bonfrisco

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. tikisi, kad CBRM ir EIB 
persvarstyta skolinimo transportui politika 
išlaikys ES taksonomijos standartą; ragina 
neteikti naujų paskolų, kurios trukdytų 
mažinti transporto priklausomybę nuo 
iškastinio kuro, ir, visų pirma, neskirti 
naujo finansavimo oro uostų plėtrai, kelių 
pralaidumo didinimui, uostų plėtrai 
Europoje ir susijusiai infrastruktūrai arba 
suskystintų gamtinių dujų transportavimui;

4. tikisi, kad CBRM ir EIB 
persvarstyta skolinimo transportui politika 
išlaikys ES taksonomijos standartą; ragina 
neteikti naujų paskolų, kurios trukdytų 
mažinti transporto priklausomybę nuo 
iškastinio kuro, ir, visų pirma, neskirti 
naujo finansavimo oro uostų 
infrastruktūros plėtrai arba suskystintų 
gamtinių dujų transportavimui;

Or. en

Pakeitimas 47
Angelika Winzig

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. tikisi, kad CBRM ir EIB 
persvarstyta skolinimo transportui politika 
išlaikys ES taksonomijos standartą; ragina 
neteikti naujų paskolų, kurios trukdytų 
mažinti transporto priklausomybę nuo 
iškastinio kuro, ir, visų pirma, neskirti 
naujo finansavimo oro uostų plėtrai, kelių 

4. tikisi, kad Klimato banko veiksmų 
planas ir EIB persvarstyta skolinimo 
transportui politika bus suderinti su ES 
taksonomijos standartu; tikisi, kad EIB 
savo veiklą transporto srityje suderins su 
Klimato banko veiksmų planu, taip pat, 
reaguojant į naująjį Europos žaliąjį 
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pralaidumo didinimui, uostų plėtrai 
Europoje ir susijusiai infrastruktūrai arba 
suskystintų gamtinių dujų 
transportavimui;

kursą, su būsima Komisijos strategija dėl 
tvaraus ir pažangaus judumo ir su kitomis 
ES transporto politikos sritimis;

Or. en

Pakeitimas 48
Vlad Gheorghe

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. tikisi, kad CBRM ir EIB 
persvarstyta skolinimo transportui politika 
išlaikys ES taksonomijos standartą; ragina 
neteikti naujų paskolų, kurios trukdytų 
mažinti transporto priklausomybę nuo 
iškastinio kuro, ir, visų pirma, neskirti 
naujo finansavimo oro uostų plėtrai, kelių 
pralaidumo didinimui, uostų plėtrai 
Europoje ir susijusiai infrastruktūrai arba 
suskystintų gamtinių dujų transportavimui;

4. tikisi, kad CBRM ir EIB 
persvarstyta skolinimo transportui politika 
bus laikomasi principo „nepakenk“; 
ragina neteikti naujų paskolų, kurios 
trukdytų mažinti transporto priklausomybę 
nuo iškastinio kuro, ir, visų pirma, neskirti 
naujo finansavimo oro uostų plėtrai, kelių 
pralaidumo didinimui, uostų plėtrai 
Europoje ir susijusiai infrastruktūrai arba 
suskystintų gamtinių dujų transportavimui;

Or. en

Pakeitimas 49
Eero Heinäluoma

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. tikisi, kad CBRM ir EIB 
persvarstyta skolinimo transportui politika 
išlaikys ES taksonomijos standartą; ragina 
neteikti naujų paskolų, kurios trukdytų 
mažinti transporto priklausomybę nuo 
iškastinio kuro, ir, visų pirma, neskirti 
naujo finansavimo oro uostų plėtrai, kelių 
pralaidumo didinimui, uostų plėtrai 
Europoje ir susijusiai infrastruktūrai arba 

4. tikisi, kad CBRM ir EIB 
persvarstyta skolinimo transportui politika 
išlaikys ES taksonomijos standartą; ragina 
EIB suderinti skolinimo politiką su 
Europos Komisijos tvaraus ir pažangaus 
judumo strategija ir kitomis ES transporto 
politikos sritimis; ragina EIB įtraukti 
suinteresuotuosius subjektus ir Europos 
Parlamentą į naujos skolinimo 
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suskystintų gamtinių dujų 
transportavimui;

transportui politikos rengimą;

Or. en

Pakeitimas 50
Vlad Gheorghe

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. ragina EIB, vykdant savo 
skolinimo politiką, ypatingą dėmesį skirti 
viešojo transporto plėtros ir 
modernizavimo finansavimui; pabrėžia, 
kad reikia finansuoti tvarų judumą ir 
tvarius miestų planavimo projektus, t. y. 
naudojantis viešojo sektoriaus paskolų 
priemone, srityse, kurioms eismo spūstys 
ir nepakankamai išplėtotas kelių tinklas 
daro itin didelę įtaką;

Or. en

Pakeitimas 51
Martin Hojsík, Vlad Gheorghe, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Mauri Pekkarinen

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pripažįsta, kad svarbu teikti 
techninę pagalbą, kuri gali sudaryti 
geresnes sąlygas suderintam 
geografiniam investicijų paskirstymui ir 
optimaliam ES lėšų panaudojimui; mano, 
kad dabartinis metinis skolinimo 30 proc. 
visų naujų operacijų sanglaudai tikslas 
gali tapti svarbiu tarpiniu žingsniu 
didinant investicijas, kuriomis skatinama 
ekonominė, socialinė ir teritorinė 
sanglauda;
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Or. en

Pakeitimas 52
Hélène Laporte, Anna Bonfrisco, Valentino Grant

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. atsižvelgiant į dabartinę EIB 
poziciją, statant naujus kelius reikės 
atlikti ekonominį testą, apimantį 
išaugusią anglies dioksido kainą, kad 
būtų galima atsižvelgti į visą su tuo 
susijusį išorinį poveikį aplinkai;

Or. fr

Pakeitimas 53
Martin Hojsík, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. mano, kad vykdant naująją EIB 
skaidrumo politiką, reikėtų užtikrinti, kad 
visų EIB valdymo institucijų susitikimų 
turinys būtų laiku ir sistemingai 
skelbiamas; konkrečiai ragina laikytis 
didesnio skaidrumo, susijusio su valdymo 
komiteto susitikimais ir jų rezultatais, 
skelbti direktorių valdybos posėdžių 
protokolus iš karto jiems pasibaigus ir 
įtraukti informaciją, kuri labiau 
atspindėtų tuose posėdžiuose vykusias 
diskusijas; taip pat pabrėžia, kad svarbu 
skelbti informaciją, susijusią su 
tiesioginėmis paskolomis, kurioms reikia 
valdymo komiteto sutikimo, be kita ko, 
skelbiant Komisijos ir valstybės narės, 
kurioje tas projektas vykdomas, nuomonę 
dėl kiekvieno projekto, taip pat trimis 
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ramsčiais grindžiamą vertinimą, rezultatų 
vertinimo suvestines ir (arba) ESIF 
rezultatų suvestinę, kai taikoma, kartu su 
ŠESD anglies pėdsako vertinimu, VGN ir 
FVGN skaičiavimais bei bendra aplinkos 
apsaugos ir socialinio vertinimo forma;

Or. en

Pakeitimas 54
Vlad Gheorghe

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. pabrėžia, kad reikia atkurti Rytų ir 
Vakarų ES valstybių narių ekonomikos 
pusiausvyrą, visų pirma investuojant į 
ilgalaikius projektus valstybėse narėse, 
kurios naudojasi sanglaudos politika, kad 
būtų paspartinta jų plėtros pažanga ir 
ekonomikos augimo veiksniai ir šiomis 
priemonėmis būtų sumažinti valstybių 
narių skirtumai ekonominės plėtros 
srityje;

Or. en

Pakeitimas 55
Martin Hojsík, Vlad Gheorghe, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

Nuomonės projektas
4 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4c. ragina EIB parengti savo naują 
skaidrumo politiką taip, kad ją vykdant 
būtų didinamas skaidrumas ir gerinamos 
galimybės susipažinti su informacija, 
susijusia su sutarčių sudarymo ir 
subrangos sistema, vidaus tyrimų ir 
atrankos rezultatais, veiklos ir programų 
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stebėsena ir vertinimu; ragina EIB 
paskelbti stebėsenos ataskaitas ir 
skatinamąsias ataskaitas iš karto po to, 
kai jos bus gautos;

Or. en

Pakeitimas 56
David Cormand
Verts/ALE frakcijos vardu
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. palankiai vertina EIB 
aplinkosaugos socialinių standartų peržiūrą 
ir ragina surengti plačias ir įtraukias viešas 
konsultacijas; tikisi, kad į visus projektus 
bus įtraukti išsamesni lyčių ir žmogaus 
teisių aspektai bei išsamaus patikrinimo 
prievolės; ragina EIB, prieš tvirtinant bet 
kokį projektą, vykdyti „pažink savo 
klientą“ patikras.

5. palankiai vertina EIB 
aplinkosaugos socialinių standartų peržiūrą 
ir ragina surengti plačias ir įtraukias viešas 
konsultacijas; tikisi, kad į visus projektus 
bus įtraukti išsamesni lyčių ir žmogaus 
teisių aspektai bei visų projektų išsamaus 
patikrinimo prievolės; palankiai vertina 
pažangą, padarytą įgyvendinant EIB lyčių 
strategiją, ir tikisi, kad būsimas 2021–
2024 m. Antrasis lyčių lygybės veiksmų 
planas bus plataus užmojo; siūlo 
vadovautis Jungtinės Karalystės vystymosi 
finansavimo institucijos „CDC Group“ 
lyčių strategijos ir priemonių rinkinio 
pavyzdžiu; ragina EIB rinkti pagal lytį 
suskirstytus duomenis, kad būtų įvertintas 
ir sprendžiamas lyčių nelygybės aspektas 
skolinimo srityje; primygtinai ragina EIB 
įvertinti vykdomų projektų poveikį lytims 
ir atlikti projektų poveikio lytims 
vertinimus, taip pat tuo tikslu 
bendradarbiauti su nepriklausomais 
ekspertais; siūlo, kad lyčių aspekto 
integravimas taptų nuolatiniu EIB 
direktorių valdybos darbotvarkės 
klausimu; prašo EIB skirti daugiau 
žmogiškųjų išteklių, atsakingų už 
žmogaus teises ir lyčių lygybę; ragina 
įtraukti EIB į ES direktyvos dėl kovos su 
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pinigų plovimu taikymo sritį ir ypač, prieš 
tvirtinant bet kokį projektą, vykdyti 
„pažink savo klientą“ patikras. pabrėžia, 
kokie svarbūs yra nepriklausomi auditai, 
kad būtų atskleisti bet kokie kovos su 
pinigų plovimu standartų taikymo 
trūkumai, ir prašo užtikrinti didesnį 
skaidrumą, visų pirma viešai skelbti bet 
kokį priimtą sprendimą, kuriuo siekiama 
spręsti šiuos trūkumus; reikalauja, kad 
Audito Rūmams būtų suteikti visi 
įgaliojimai atlikti auditus;

Or. en

Pakeitimas 57
Hélène Laporte

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. palankiai vertina EIB 
aplinkosaugos socialinių standartų 
peržiūrą ir ragina surengti plačias ir 
įtraukias viešas konsultacijas; tikisi, kad į 
visus projektus bus įtraukti išsamesni 
lyčių ir žmogaus teisių aspektai bei 
išsamaus patikrinimo prievolės; ragina 
EIB, prieš tvirtinant bet kokį projektą, 
vykdyti „pažink savo klientą“ patikras.

5. ragina EIB, prieš tvirtinant bet kokį 
projektą, vykdyti „pažink savo klientą“ 
patikras;

Or. fr

Pakeitimas 58
Bogdan Rzońca

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. palankiai vertina EIB 
aplinkosaugos socialinių standartų peržiūrą 

5. palankiai vertina EIB 
aplinkosaugos socialinių standartų peržiūrą 
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ir ragina surengti plačias ir įtraukias viešas 
konsultacijas; tikisi, kad į visus projektus 
bus įtraukti išsamesni lyčių ir žmogaus 
teisių aspektai bei išsamaus patikrinimo 
prievolės; ragina EIB, prieš tvirtinant bet 
kokį projektą, vykdyti „pažink savo 
klientą“ patikras.

ir ragina surengti plačias ir įtraukias viešas 
konsultacijas;

Or. en

Pakeitimas 59
Vlad Gheorghe

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. palankiai vertina EIB 
aplinkosaugos socialinių standartų peržiūrą 
ir ragina surengti plačias ir įtraukias viešas 
konsultacijas; tikisi, kad į visus projektus 
bus įtraukti išsamesni lyčių ir žmogaus 
teisių aspektai bei išsamaus patikrinimo 
prievolės; ragina EIB, prieš tvirtinant bet 
kokį projektą, vykdyti „pažink savo 
klientą“ patikras.

5. palankiai vertina EIB 
aplinkosaugos socialinių standartų peržiūrą 
ir ragina surengti plačias ir įtraukias viešas 
konsultacijas; tikisi, kad į visus projektus 
bus įtraukti išsamesni lyčių ir žmogaus 
teisių aspektai bei išsamaus patikrinimo 
prievolės; ragina EIB, prieš tvirtinant bet 
kokį projektą, vykdyti „pažink savo 
klientą“; ragina EIB skelbti visus 
patvirtintus ar atmestus projektus 
nurodant jų patvirtinimo ar atmetimo 
priežastį;

Or. en

Pakeitimas 60
Anna Bonfrisco

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. palankiai vertina EIB 
aplinkosaugos socialinių standartų peržiūrą 
ir ragina surengti plačias ir įtraukias viešas 
konsultacijas; tikisi, kad į visus projektus 

5. palankiai vertina EIB 
aplinkosaugos socialinių standartų peržiūrą 
ir ragina surengti plačias ir įtraukias viešas 
konsultacijas; tikisi, kad į visus projektus 
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bus įtraukti išsamesni lyčių ir žmogaus 
teisių aspektai bei išsamaus patikrinimo 
prievolės; ragina EIB, prieš tvirtinant bet 
kokį projektą, vykdyti „pažink savo 
klientą“ patikras.

bus įtraukti išsamesni lyčių ir žmogaus 
teisių aspektai bei išsamaus patikrinimo 
prievolės; tikisi, kad jaunimo ir moterų 
skatinamiems projektams bus teikiama 
parama verslo klausimais; ragina EIB, 
prieš tvirtinant bet kokį projektą, vykdyti 
„pažink savo klientą“ patikras;

Or. en

Pakeitimas 61
Martin Hojsík, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Mauri Pekkarinen, Nils Torvalds

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. palankiai vertina EIB 
aplinkosaugos socialinių standartų peržiūrą 
ir ragina surengti plačias ir įtraukias viešas 
konsultacijas; tikisi, kad į visus projektus 
bus įtraukti išsamesni lyčių ir žmogaus 
teisių aspektai bei išsamaus patikrinimo 
prievolės; ragina EIB, prieš tvirtinant bet 
kokį projektą, vykdyti „pažink savo 
klientą“ patikras.

5. palankiai vertina EIB 
aplinkosaugos socialinių standartų peržiūrą 
ir ragina surengti plačias ir įtraukias viešas 
konsultacijas; tikisi, kad į visus projektus 
bus įtrauktos patikimos taršos prevencijos 
ir biologinės įvairovės apsaugos 
priemonės, išsamesni lyčių ir žmogaus 
teisių aspektai bei išsamaus patikrinimo 
prievolės; ragina EIB, prieš tvirtinant bet 
kokį projektą, vykdyti „pažink savo 
klientą“ patikras;

Or. en

Pakeitimas 62
Angelika Winzig

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. palankiai vertina EIB 
aplinkosaugos socialinių standartų peržiūrą 
ir ragina surengti plačias ir įtraukias 
viešas konsultacijas; tikisi, kad į visus 
projektus bus įtraukti išsamesni lyčių ir 

5. palankiai vertina EIB 
aplinkosaugos socialinių standartų peržiūrą 
ir pripažįsta, kad EIB sistemingai praneša 
apie ekonominį, socialinį poveikį bei 
poveikį aplinkai ir teikia poveikio aplinkai 
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žmogaus teisių aspektai bei išsamaus 
patikrinimo prievolės; ragina EIB, prieš 
tvirtinant bet kokį projektą, vykdyti 
„pažink savo klientą“ patikras.

ir socialinio poveikio tikrinimo ex ante ir 
ex post vertinimus;

Or. en

Pakeitimas 63
Martin Hojsík, Vlad Gheorghe, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Mauri Pekkarinen, 
Nils Torvalds

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. mano, kad EIB turėtų užtikrinti 
savo finansų tarpininkų aukščiausią 
sąžiningumo lygį ir kad per juos 
teikiamoms paskoloms turėtų būti taikomi 
tokie pat skaidrumo reikalavimai, kaip ir 
kitų rūšių paskoloms; ragina EIB 
reguliariai skelbti tarpininkų finansavimo 
operacijų paskirstymo galutiniams naudos 
gavėjams sąrašą; ragina EIB iš dalies 
pakeisti „EIB šablonines sutarties sąlygas 
dėl aplinkos apsaugos“ ir atitinkamai 
pakeisti sutartis su finansų tarpininkais, 
kad būtų nustatyti aiškūs reikalavimai, 
kokią aplinkos apsaugos informaciją 
finansų tarpininkas turi rinkti ir perduoti 
EIB paskelbti; ragina EIB nutraukti 
bendradarbiavimą su finansų 
tarpininkais, turinčiais neigiamą 
reputaciją skaidrumo, sukčiavimo, 
korupcijos, organizuoto nusikalstamumo 
arba pinigų plovimo, žmogaus teisių 
paisymo ar aplinkos apsaugos srityse; 
pabrėžia, kad tokie nauji reikalavimai 
neturėtų sumenkinti MVĮ galimybių gauti 
finansavimą;

Or. en

Pakeitimas 64
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Eero Heinäluoma

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia, kad koronaviruso 
pandemija – didelis sukrėtimas tiek ES, 
tiek pasaulio ekonomikai, turintis rimtų 
ekonominių ir socialinių padarinių; 
pabrėžia, kad MVĮ yra Europos 
ekonomikos pagrindas, tačiau dėl 
pandemijos daugelis MVĮ susiduria su 
precedento neturinčiais sunkumais, visų 
pirma su likvidumu susijusiais 
sunkumais; atsižvelgdamas į tai, palankiai 
vertina EIB 25 mlrd. EUR ES apsaugos 
garantijų fondą, kuris siekia, kad 
mažosios ir vidutinės įmonės ir vidutinės 
kapitalizacijos įmonės galėtų gauti didesnį 
finansavimą per finansų tarpininkus; taip 
pat pritaria Europos Parlamento ir 
Tarybos sudarytam susitarimui dėl 
priemonės „InvestEU“, pagal kurią 
numatyta MVĮ skirta linija ir 
horizontaliosios nuostatos, kuriomis 
vadovaujantis sudaromos sąlygos kapitalo 
paramai; ragina EIB ir dalyvaujančias 
valstybes nares teikti pirmenybę politikai, 
kuria skatinama kurti darbo vietas ir jas 
išsaugoti, taip pat stebėti ir vertinti lėšų 
poveikį, kad būtų užtikrinti realūs 
rezultatai;

Or. en

Pakeitimas 65
David Cormand
Verts/ALE frakcijos vardu
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia, kad 2019 m. 12,5 proc. 
EIB paskolų buvo susijusios su už ES 
ribų vykdomais projektais ir sudarė 
maždaug trečdalį visų ES institucijų 
oficialios paramos vystymuisi; primena 
Komisijos pareiškimą, kad EIB turėtų 
labiau suderinti išorės skolinimo 
įgaliojimą su ES politika1a.
_________________
1a 2014 m. balandžio 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimo 
Nr. 466/2014/ES, kuriuo Europos 
investicijų bankui suteikiama ES 
garantija finansavimo operacijų, kuriomis 
remiami investiciniai projektai ne 
Sąjungoje, nuostoliams atlyginti, 
vertinimo ataskaita 
{SWD(2019)333 final}, 2019 m. rugsėjo 
13 d.

Or. en

Pakeitimas 66
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. ragina stiprinti Parlamento 
priežiūrą, siekiant padidinti EIB 
atskaitomybę ir jo politikos ir investicijų 
demokratinę kontrolę, įskaitant galimybę 
EIB pateikti klausimus, į kuriuos 
atsakoma raštu, kaip ir ECB atveju;

Or. en

Pakeitimas 67
Anna Bonfrisco
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Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. tikisi, kad EIB toliau rems 
Europos MVĮ, taip pat atsižvelgiant į dėl 
dvejopos – žaliosios ir skaitmeninės – 
pertvarkos kylančią riziką;

Or. en

Pakeitimas 68
David Cormand
Verts/ALE frakcijos vardu
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. primena, kad EIB lėšos yra 
viešosios ir visada turi būti vykdoma jų 
viešoji kontrolė ir užtikrinama 
atskaitomybė; apgailestauja, kad stinga 
skaidrumo dėl Europos įmonės 
„Volkswagen“ naudojimosi EIB 
paskolomis, kaip ombudsmenė pabrėžė 
savo 2019 m. lapkričio 28 d. sprendime, 
kuriame nustatyta, kad „pirmaujanti 
Europos įmonė visiškai netinkamai 
naudoja viešąsias lėšas ir nepaiso jų 
tikslo“1a; ragina EIB vykdyti griežtesnius 
ir išsamius patikrinimus, kad ateityje būtų 
išvengta panašių atvejų ir ypač tam, kad 
būtų atskleista visa svarbi informacija, 
susijusi su visiškai netinkamo viešųjų lėšų 
naudojimo atvejais;
_________________
1a Sprendimas byloje 805/2018/MIG dėl 
Europos investicijų banko atsisakymo 
suteikti galimybę viešai susipažinti su 
paskolos „Volkswagen“ dokumentais, 
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2019 m. lapkričio 28 d.

Or. en

Pakeitimas 69
Eero Heinäluoma

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. palankiai vertina įvairovės 
didinimą EIB užtikrinant lyčių 
pusiausvyrą, vyresniojo pareigūno ir 
vadovaujamojo lygmens pareigas 
einančių moterų dalį padidinus 
atitinkamai iki 33 ir 30 proc. 2019 m.; 
palankiai vertina EIB 2021 m. tikslus 
toliau didinti šias pozicijas užimančių 
moterų dalį; ragina EIB savo 
organizacijoje toliau skatinti visų formų 
įvairovę ir įtrauktį ir nustatyti plataus 
užmojo tikslus;

Or. en

Pakeitimas 70
Martin Hojsík, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Mauri Pekkarinen, Nils Torvalds

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. atkreipia dėmesį į ES 
ombudsmenės tyrimų, kurie gali 
paskatinti veiksmingesnį ir skaidresnį 
administravimą, pridėtinę vertę; 
atsižvelgdamas į tai, ragina EIB laiku 
įgyvendinti ES ombudsmenės 
rekomendacijas;

Or. en
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Pakeitimas 71
Anna Bonfrisco

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. tikisi, kad EIB grupė toliau sieks 
įvairinimo, kad būtų sukurta visos 
Europos finansų ekosistema, galinti teikti 
paramą novatoriškoms įmonėms, taip pat 
ir šalyse, kurių akcijų rinka mažiau 
išvystyta;

Or. en

Pakeitimas 72
Eero Heinäluoma

Nuomonės projektas
5 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5c. ragina EIB laikytis savo socialinių 
standartų ir Lyčių lygybės ir moterų 
ekonominio įgalėjimo strategijos tikslų ir 
skirti reikiamus vidinius išteklius, 
įskaitant žmogiškuosius išteklius, kad 
būtų užtikrintas visapusiškas jų 
įgyvendinimas; prašo teikti naujausią 
informaciją apie lyčių strategijos 
įgyvendinimą; ragina atsižvelgti į poveikį 
lytims, taip pat ir projektų lygmeniu;

Or. en

Pakeitimas 73
Anna Bonfrisco

Nuomonės projektas
5 c dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5c. ragina EIB įsteigti plėtros banką, 
siekiant užtikrinti, kad vystymosi 
finansavimas būtų suderintas su ES 
auditų ekonominės diplomatijos 
prioritetais, kad būtų pasiektas strateginis 
Europos Sąjungos savarankiškumas; 
tikisi, kad Komisija ir valstybės narės 
suteiks privilegiją EIB ir naujajam plėtros 
bankui įgyvendinti vystymosi finansavimo 
programas;

Or. en

Pakeitimas 74
David Cormand
Verts/ALE frakcijos vardu
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

Nuomonės projektas
5 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5c. pažymi, kad EIB patvirtino keletą 
šimtų milijonų eurų vertės paskolų 5G 
tinklams diegti Europos valstybėse 
narėse; vis dėlto apgailestauja, kad, prieš 
patvirtinant šias paskolas, nebuvo atliktas 
išsamus tyrimas dėl šios technologijos 
diegimo poveikio aplinkai ir sveikatai;

Or. en

Pakeitimas 75
Martin Hojsík, Olivier Chastel, Mauri Pekkarinen, Nils Torvalds

Nuomonės projektas
5 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas
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5c. ragina EIB toliau stiprinti savo 
socialinių standartų ir Lyčių lygybės ir 
moterų ekonominio įgalėjimo strategijos 
įgyvendinimą ir atitinkamai skirti 
reikiamus išteklius;

Or. en

Pakeitimas 76
Martin Hojsík, Vlad Gheorghe, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

Nuomonės projektas
5 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5d. ragina EIB vykdyti institucijų 
keitimąsi nuomonėmis dėl jo indėlio 
kovojant su visuotiniais uždaviniais ir 
siekiant bendrų tikslų, įskaitant darnaus 
vystymosi tikslus, ir įvertinti padarytą 
pažangą, susijusią su 2020 m. liepos 10 d. 
Rezoliucija dėl EIB finansinės veiklos. 
2019 m. metinė ataskaita;

Or. en

Pakeitimas 77
Eero Heinäluoma

Nuomonės projektas
5 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5d. pakartoja prašymą sistemingai 
skelbti visų EIB valdymo organų posėdžių 
turinį ir prašo užtikrinti didesnį 
skaidrumą, susijusį su valdymo komiteto 
susitikimais, įskaitant susitikimų 
darbotvarkes ir išorės susitikimus bei jų 
rezultatus;

Or. en
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Pakeitimas 78
Eero Heinäluoma

Nuomonės projektas
5 e dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5e. ragina nustatyti naują plataus 
užmojo standartą finansų tarpininkams, 
apibrėžiant konkrečius tarpininkų 
atrankos kriterijus, vadovaujantis 
mokesčių, skaidrumo, aplinkos ir 
socialiniais standartais;

Or. en

Pakeitimas 79
Eero Heinäluoma

Nuomonės projektas
5 f dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5f. pažymi, kad koronaviruso 
pandemija padarė neigiamą įtaką vaikų 
švietimui ir gerovei visame pasaulyje, nes 
dėl izoliavimo priemonių milijonai vaikų 
neturi galimybės mokytis ir dėl to kyla 
regreso ir galimų visą gyvenimą 
išliekančių padarinių pavojus; palankiai 
vertina ES investicijas į švietimą, nes 
investicijos į švietimą padeda panaikinti 
skurdą, didinti ekonomikos augimą ir 
didinti lyčių lygybę; ragina EIB didinti 
investicijas į švietimą, siekiant padėti 
sumažinti didelį koronaviruso krizės 
poveikį viso pasaulio švietimo sistemoms;

Or. en

Pakeitimas 80
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Eero Heinäluoma

Nuomonės projektas
5 g dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5g. tai, kad MVĮ ir vidutinės 
kapitalizacijos įmonės negali gauti 
finansavimo, visų pirma inovacijų srityje, 
tebėra struktūrinis rinkos trūkumas; 
ragina EIB didinti bendradarbiavimą su 
finansų tarpininkais ir nacionaliniais 
plėtros bankais ir institucijomis, kad būtų 
pasiekta daugybė MVĮ ir vidutinės 
kapitalizacijos įmonių; ragina EIB teikti 
pirmenybę projektams, kuriais kuriamos 
tvarios darbo vietos ir mažinama 
nelygybė, taip pat augimo kapitalui, kad 
MVĮ galėtų padidinti savo operacijų 
mastą;

Or. en

Pakeitimas 81
Eero Heinäluoma

Nuomonės projektas
5 h dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5h. pažymi, kad EIB atliks svarbų 
vaidmenį Europai atsigaunant nuo 
koronaviruso pandemijos; ragina EIB 
pasirengti atlikti svarbų konsultacinį 
vaidmenį, susijusį su investicijomis į 
teisingą pertvarką klimato srityje ir 
skaitmeninę pertvarką, MVĮ, sanglaudą ir 
ekonomikos gaivinimą; ragina EIB kuo 
labiau padidinti investicijas, kad būtų 
sumažintas ilgalaikis neigiamas 
pandemijos poveikis;

Or. en
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Pakeitimas 82
Eero Heinäluoma

Nuomonės projektas
5 i dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5i. tikisi, kad 2021 m. EIB atliks 
skaidrumo politikos peržiūrą; ragina EIB 
didinti iniciatyvumą laiku skelbiant 
išsamią informaciją apie savo 
finansavimo veiklą, nes didėjant 
atsakomybei, turi didėti atskaitomybė, taip 
pat ir Europos Parlamento atžvilgiu; 
primena, kad skaidrumas – vienas iš 
demokratijos kertinių akmenų;

Or. en

Pakeitimas 83
Eero Heinäluoma

Nuomonės projektas
5 j dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5j. palankiai vertina didesnes EIB 
investicijas į sveikatos priežiūros sektorių, 
įskaitant koronaviruso vakcinai kurti 
skirtas MTTP ir inovacijas; vis dėlto 
pabrėžia, kad EIB veikla neturėtų būti 
prisidedama prie aktyvesnio sveikatos 
priežiūros paslaugų privatizavimo;

Or. en

Pakeitimas 84
Eero Heinäluoma

Nuomonės projektas
5 k dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5k. ragina EIB taikyti griežtesnius 
mokesčių skaidrumo standartus, kuriais 
remiantis tiesioginės ir netiesioginės 
paskolos visų pirma būtų teikiamos 
gavėjams, skelbiantiems mokesčių ir 
apskaitos duomenis kiekvienoje šalyje ir 
besidalijantiems tikrosios nuosavybės 
duomenimis apie gavėjus ir finansų 
tarpininkus, kurie dalyvauja finansavimo 
operacijose;

Or. en

Pakeitimas 85
Eero Heinäluoma

Nuomonės projektas
5 l dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5l. ragina EIB stiprinti 
bendradarbiavimą su OLAF, Audito 
Rūmais ir Europos prokuratūra; 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;

Or. en

Pakeitimas 86
Eero Heinäluoma

Nuomonės projektas
5 m dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5m. pažymi, kad EIB vis dar atlieka 
savo kovos su sukčiavimu politikos 
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peržiūrą ir ragina EIB nedelsiant priimti 
atnaujintą politiką; ragina EIB didinti 
išsamaus patikrinimo įsipareigojimus 
pagal ES kovos su pinigų plovimu teisės 
aktus ir užtikrinti visapusišką reguliavimo 
sistemą, kuri leistų EIB veiksmingai 
užkirsti kelią neteisėtai veiklai ir užtikrinti 
tinkamą sankcijų už ES teisės aktų 
nesilaikymą skyrimo tvarką; ragina EIB 
stiprinti politikoje dalyvaujančių asmenų 
patikrinimus.

Or. en


