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Grozījums Nr. 1
Angelika Winzig

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. aicina dalībvalstis steidzami 
vienoties par kapitāla palielināšanu gan 
naudā, gan pieprasāma kapitāla veidā; 
prasa uzņemties risku zaļās un digitālās 
inovācijas jomā, lai veicinātu taisnīgo un 
digitālo pārkārtošanos un apturētu balasta 
aktīvu finansēšanu;

1. aicina dalībvalstis steidzami 
vienoties par kapitāla palielināšanu gan 
naudā, gan pieprasāma kapitāla veidā; 
aicina EIB nodrošināt nepieciešamo 
izaugsmes kapitālu, lai MVU varētu 
paplašināt savas darbības; uzsver 
digitalizācijas nozīmi un prasa uzņemties 
risku zaļās un digitālās inovācijas jomā, lai 
veicinātu taisnīgo un digitālo pārkārtošanos 
un apturētu balasta aktīvu finansēšanu; 
tomēr uzsver, ka zaļajām investīcijām ir 
jābūt dzīvotspējīgām un ka EIB ir 
jāsaglabā augsts kredītreitings (AAA); 
atzīmē, ka klimata problēmu nav 
iespējams atrisināt bez nozares atbalsta 
un ka liela mēroga izmaiņas būs 
iespējams panākt tikai tad, ja tiks 
iesaistīta nozare un tiks sniegti 
nepieciešamie stimuli inovatīviem klimata 
risinājumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 2
David Cormand
Verts/ALE grupas vārdā
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL grupas vārdā

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. aicina dalībvalstis steidzami 
vienoties par kapitāla palielināšanu gan 
naudā, gan pieprasāma kapitāla veidā; 
prasa uzņemties risku zaļās un digitālās 
inovācijas jomā, lai veicinātu taisnīgo un 

1. aicina dalībvalstis steidzami 
vienoties par kapitāla palielināšanu gan 
naudā, gan pieprasāma kapitāla veidā; 
atzinīgi vērtē EIB lomu ekonomikas 
atveseļošanā saistībā ar Covid-19 
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digitālo pārkārtošanos un apturētu balasta 
aktīvu finansēšanu;

pandēmijas izraisīto krīzi; šajā sakarā 
sagaida lielāka riska uzņemšanos zaļās un 
digitālās inovācijas jomā, lai veicinātu 
taisnīgo un digitālo pārkārtošanos; 
sagaida, ka EIB nekavējoties apturēs 
balasta aktīvu finansēšanu; lai gan atzīst 
Atveseļošanas un noturības mehānisma 
(ANM) iespējamo izstumšanas ietekmi, 
aicina EIB nodrošināt investīciju 
papildināmību;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Eero Heinäluoma

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. aicina dalībvalstis steidzami 
vienoties par kapitāla palielināšanu gan 
naudā, gan pieprasāma kapitāla veidā; 
prasa uzņemties risku zaļās un digitālās 
inovācijas jomā, lai veicinātu taisnīgo un 
digitālo pārkārtošanos un apturētu balasta 
aktīvu finansēšanu;

1. atzīmē EIB pieaugošo ekonomisko 
lomu, arī saistībā ar ekonomikas 
atveseļošanu pēc koronavīrusa 
pandēmijas radītā satricinājuma; uzskata, 
ka varētu būt nepieciešama EIB darbību 
un aizdošanas politikas turpmāka 
izvērtēšana, lai nodrošinātu EIB veiktās 
finansēšanas papildināmību; ņemot vērā 
minēto izvērtēšanu, aicina dalībvalstis 
steidzami vienoties par kapitāla 
palielināšanu gan naudā, gan pieprasāma 
kapitāla veidā; prasa uzņemties risku zaļās 
un digitālās inovācijas jomā, lai veicinātu 
taisnīgo un digitālo pārkārtošanos un 
apturētu balasta aktīvu finansēšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Anna Bonfrisco

Atzinuma projekts
1. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

1. aicina dalībvalstis steidzami 
vienoties par kapitāla palielināšanu gan 
naudā, gan pieprasāma kapitāla veidā; 
prasa uzņemties risku zaļās un digitālās 
inovācijas jomā, lai veicinātu taisnīgo un 
digitālo pārkārtošanos un apturētu balasta 
aktīvu finansēšanu;

1. aicina dalībvalstis steidzami 
vienoties par kapitāla palielināšanu gan 
naudā, gan pieprasāma kapitāla veidā; 
prasa uzņemties risku zaļās un digitālās 
inovācijas jomā, lai veicinātu taisnīgo un 
digitālo pārkārtošanos un apturētu balasta 
aktīvu finansēšanu; turklāt Eiropas 
Investīciju bankai (EIB) būtu jāpalielina 
atbalsts cīņai pret bezdarbu Covid-19 
krīzes visvairāk skartajos reģionos; 
turklāt tai būtu jāatbalsta valsts pārvaldes 
projekti lauku apvidu digitalizācijas un 
valsts veselības aizsardzības sistēmas 
jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Vlad Gheorghe

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. aicina dalībvalstis steidzami 
vienoties par kapitāla palielināšanu gan 
naudā, gan pieprasāma kapitāla veidā; 
prasa uzņemties risku zaļās un digitālās 
inovācijas jomā, lai veicinātu taisnīgo un 
digitālo pārkārtošanos un apturētu balasta 
aktīvu finansēšanu;

1. aicina dalībvalstis steidzami 
vienoties par kapitāla palielināšanu gan 
naudā, gan pieprasāma kapitāla veidā; 
prasa uzņemties risku zaļās un digitālās 
inovācijas jomā, lai veicinātu taisnīgo un 
digitālo pārkārtošanos un apturētu balasta 
aktīvu finansēšanu; uzsver, ka prioritāte 
būtu jāpiešķir projektiem, kuru tiešais 
mērķis ir ekonomikas un sociālā 
atveseļošana pēc Covid-19 pandēmijas 
izraisītās krīzes;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Hélène Laporte, Anna Bonfrisco, Valentino Grant

Atzinuma projekts
1. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

1. aicina dalībvalstis steidzami 
vienoties par kapitāla palielināšanu gan 
naudā, gan pieprasāma kapitāla veidā; 
prasa uzņemties risku zaļās un digitālās 
inovācijas jomā, lai veicinātu taisnīgo un 
digitālo pārkārtošanos un apturētu 
balasta aktīvu finansēšanu;

1. aicina dalībvalstis vienoties — ja 
konkrētajos apstākļos tas ir pamatoti — 
par kapitāla palielināšanu gan naudā, gan 
pieprasāma kapitāla veidā; prasa īpašu 
uzmanību veltīt zaļās un digitālās 
inovācijas jomai;

Or. fr

Grozījums Nr. 7
Martin Hojsík, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, Mauri Pekkarinen, Nils Torvalds

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. aicina dalībvalstis steidzami 
vienoties par kapitāla palielināšanu gan 
naudā, gan pieprasāma kapitāla veidā; 
prasa uzņemties risku zaļās un digitālās 
inovācijas jomā, lai veicinātu taisnīgo un 
digitālo pārkārtošanos un apturētu balasta 
aktīvu finansēšanu;

1. aicina dalībvalstis steidzami 
vienoties par kapitāla palielināšanu gan 
naudā, gan pieprasāma kapitāla veidā; 
prasa izmantot plašas investēšanas pieeju 
zaļās un digitālās inovācijas jomā, lai 
veicinātu taisnīgo un digitālo pārkārtošanos 
un novērstu balasta aktīvu finansēšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Nicolae Ştefănuță

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a atgādina nepieciešamību padarīt 
līdzsvarotāku EIB veiktās finansēšanas 
ģeogrāfisko sadalījumu; prasa EIB 
pievērsties sistēmiskiem trūkumiem, kas 
atsevišķiem reģioniem vai valstīm neļauj 
pilnībā izmantot tās nodrošinātā 
finansējuma sniegtās iespējas, cita starpā 
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pastiprinot centienus paplašināt 
aizdošanas darbības, sniedzot tehnisko 
palīdzību un konsultatīvo atbalstu, it īpaši 
reģionos ar zemu investēšanas kapacitāti, 
kuri pandēmijas izraisītās krīzes laikā 
neguva būtisku labumu no atkāpes no 
valsts atbalsta noteikumiem valsts 
finansiālās kapacitātes trūkuma dēļ, un 
konsultējot par projektu izstrādi, lai 
veicinātu iekļaujošu izaugsmi un 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
konverģenci un kohēziju un ņemtu vērā 
EIB finansējuma uz pieprasījumu balstīto 
raksturu;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Luis Garicano, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a prasa Eiropas Investīciju bankas 
grupai pastiprināt centienus, lai atbalstītu 
ekonomikas atveseļošanu pēc pandēmijas; 
pauž bažas par Eiropas garantiju fonda 
līdzekļu zemo izmantošanas līmeni — 
25 miljardi EUR — un kā iemeslu tam 
min grupas riska profilu; tādēļ ierosina, 
lai Komisija un privātais sektors veiktu 
kapitāla ieplūdināšanu Eiropas 
Investīciju fondā nolūkā "atšķaidīt" EIB 
kontrolpaketi, tādējādi fondam dodot 
iespēju atbalstīt Eiropas ekonomiku, 
palielinot tā vēlmi uzņemties risku; 
uzsver, ka šis priekšlikums ļautu fondam 
vairāk investēt problemātiskos aktīvos, 
piemēram, balstoties uz tā iepriekšējo 
pieredzi finanšu garantiju jomā un 
darbojoties kā pandēmijas skartiem 
uzņēmumiem paredzētai aktīvu 
aizsardzības shēmai;

Or. en
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Grozījums Nr. 10
David Cormand
Verts/ALE grupas vārdā
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL grupas vārdā

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a atzinīgi vērtē pieaugošo EIB 
atbalstu veselības aizsardzības nozarei un 
uzsver nepieciešamību stiprināt publiskās 
veselības aizsardzības sistēmas un 
neveicināt to privatizāciju; atzinīgi vērtē 
EIB atbalstīto ieguldījumu cīņā pret 
Covid-19 pandēmiju, kurš pašlaik tiek 
lēsts 770 miljonu EUR apmērā, un tās 
aktīvo iesaistīšanos ārstēšanas līdzekļu un 
vakcīnu izstrādes finansēšanā; tomēr 
uzsver pārredzamības absolūto 
nepieciešamību šajā jautājumā un prasa 
EIB pilnībā atklāt jau noslēgtos un 
gaidāmos līgumus ar farmācijas 
uzņēmumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Bogdan Rzońca

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a atzinīgi vērtē EIB atbildes reakciju 
uz Covid-19 un tās centienus nodrošināt 
ātru finansējuma piešķiršanu, neradot 
papildu birokrātiju; atzīst, ka tas ir īpaši 
svarīgi MVU finansēšanai; atzinīgi vērtē 
to, ka EIB piedāvā tehnisko palīdzību 
projektu sagatavošanā un īstenošanā, lai 
uzlabotu valsts un reģionālo partneru, 
tādu kā vadošās iestādes, valsts attīstību 
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veicinošas bankas un pilsētas, veiktspēju; 
atzinīgi vērtē arī to, ka EIB palielina 
atbalstu veselības aprūpes nozarei;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL grupas vārdā

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver, ka Covid-19 krīze ir vēl 
vairāk palielinājusi jau tā būtiskās 
atšķirības Eiropas Savienībā, tās 
dalībvalstīs un reģionos; aicina EIB 
pastiprināt centienus, lai panāktu 
taisnīgu, iekļaujošu un ilgtspējīgu 
teritoriālo attīstību visos reģionos, 
tādējādi veicinot sociālo, ekonomisko un 
teritoriālo konverģenci un kohēziju;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Angelika Winzig

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a atzinīgi vērtē EIB reaģēšanu uz 
Covid-19 krīzi, izveidojot spēcīgu Eiropas 
garantiju fondu gandrīz 25 miljardu EUR 
apmērā, lai krīzes laikā bez liekas 
birokrātijas mobilizētu līdz 
200 miljardiem EUR uzņēmumu un it 
īpaši MVU atbalstam;

Or. en
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Grozījums Nr. 14
Martin Hojsík, Vlad Gheorghe, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Mauri Pekkarinen, 
Nils Torvalds

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a atzinīgi vērtē EIB grupas 
vērienīgumu reaģēšanā uz Covid-19 krīzi 
ar mērķi panākt vispārēju ekonomikas 
atveseļošanu, radīt darbvietas, sniegt 
atbalstu neaizsargātiem MVU un investēt 
veselības aprūpes nozarē un pētniecībā;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Bogdan Rzońca

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b atgādina, ka EIB ir svarīgi 
saglabāt augstu kredītreitingu (AAA), lai 
nodrošinātu visizdevīgākos finanšu 
nosacījumus kapitāla tirgos, kurus tā pēc 
tam varētu nodot tālāk saviem klientiem;

Or. en

Grozījums Nr. 16
David Cormand
Verts/ALE grupas vārdā
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL grupas vārdā

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atkārtoti norāda, ka visām Eiropas 2. atkārtoti norāda, ka visām Eiropas 
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Investīciju bankas (EIB) grupas finanšu 
plūsmām būtu jāatbilst mērķim vēlākais 
līdz 2050. gadam panākt emisiju neto 
nulles līmeni un Savienības jaunajam 
klimata mērķim attiecībā uz 2030. gadu; ar 
nepacietību gaida, kad 2020. gadā tiks 
pieņemts vērienīgs Klimata bankas 
ceļvedis 2021.–2025. gadam, kuram ir 
jāietver sīki izstrādāts stratēģisks un 
darbības satvars ar būtiskiem pavērsiena 
punktiem un ēnu oglekļa cenu vismaz 100 
EUR par tonnu līdz 2025. gadam; prasa, 
lai visiem finanšu starpniekiem un 
korporatīvajiem klientiem līdz 2021. gada 
beigām būtu dekarbonizācijas plāns;

Investīciju bankas (EIB) grupas finanšu 
plūsmām būtu jāatbilst mērķim vēlākais 
līdz 2050. gadam panākt emisiju neto 
nulles līmeni un Savienības jaunajam 
klimata mērķim attiecībā uz 2030. gadu; 
atzinīgi vērtē Klimata bankas ceļveža 
2021.–2025. gadam (KBC) pieņemšanu 
2020. gada 13. novembrī un it īpaši ēnu 
oglekļa cenas noteikšanas mehānisma 
iekļaušanu; tomēr uzsver, ka ar šo ceļvedi 
vien nepietiks, lai EIB darbības būtu 
saskaņotas ar Parīzes nolīguma mērķiem; 
aicina EIB saīsināt pārejas periodu, 
atļaujot projektus, kas nav saskaņoti ar 
Parīzes nolīgumu, apstiprināt tikai līdz 
2021. gada beigām; prasa, lai visiem EIB 
grupas finanšu starpniekiem un 
korporatīvajiem klientiem līdz 2021. gada 
beigām būtu dekarbonizācijas plāns; 
sagaida holistiskāku iesaistīšanos 
uzņēmumu līmenī un turpmākas prasības 
attiecībā uz uzņēmumu atbilstību ES 
mērķiem klimata jomā; brīdina EIB no 
iespējamiem dubultstandartiem attiecībā 
uz minētā ceļveža īstenošanu Eiropas 
Savienībā un ārpus tās un aicina EIB 
visiem saviem aizdevumiem piemērot 
vienāda līmeņa vērienīgumu klimata 
jomā1a;  ar nepacietību gaida KBC 
īstenošanas dokumentu, lai pastiprinātu 
EIB vērienīgos mērķus;
_________________
1a EIB grupas ceļvedis 2021.–2025. 
gadam, 2020. gada novembris, 4.61. 
punkts.

Or. en

Grozījums Nr. 17
Hélène Laporte, Valentino Grant, Anna Bonfrisco

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atkārtoti norāda, ka visām Eiropas 2. prasa, lai visiem finanšu 
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Investīciju bankas (EIB) grupas finanšu 
plūsmām būtu jāatbilst mērķim vēlākais 
līdz 2050. gadam panākt emisiju neto 
nulles līmeni un Savienības jaunajam 
klimata mērķim attiecībā uz 2030. gadu; 
ar nepacietību gaida, kad 2020. gadā tiks 
pieņemts vērienīgs Klimata bankas 
ceļvedis 2021.–2025. gadam, kuram ir 
jāietver sīki izstrādāts stratēģisks un 
darbības satvars ar būtiskiem pavērsiena 
punktiem un ēnu oglekļa cenu vismaz 100 
EUR par tonnu līdz 2025. gadam; prasa, 
lai visiem finanšu starpniekiem un 
korporatīvajiem klientiem līdz 2021. gada 
beigām būtu dekarbonizācijas plāns;

starpniekiem un korporatīvajiem klientiem 
līdz 2021. gada beigām būtu 
dekarbonizācijas plāns;

Or. fr

Grozījums Nr. 18
Angelika Winzig

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atkārtoti norāda, ka visām Eiropas 
Investīciju bankas (EIB) grupas finanšu 
plūsmām būtu jāatbilst mērķim vēlākais 
līdz 2050. gadam panākt emisiju neto 
nulles līmeni un Savienības jaunajam 
klimata mērķim attiecībā uz 2030. gadu; ar 
nepacietību gaida, kad 2020. gadā tiks 
pieņemts vērienīgs Klimata bankas 
ceļvedis 2021.–2025. gadam, kuram ir 
jāietver sīki izstrādāts stratēģisks un 
darbības satvars ar būtiskiem pavērsiena 
punktiem un ēnu oglekļa cenu vismaz 100 
EUR par tonnu līdz 2025. gadam; prasa, 
lai visiem finanšu starpniekiem un 
korporatīvajiem klientiem līdz 2021. gada 
beigām būtu dekarbonizācijas plāns;

2. atkārtoti norāda, ka visām Eiropas 
Investīciju bankas (EIB) grupas finanšu 
plūsmām būtu jāatbilst mērķim vēlākais 
līdz 2050. gadam panākt emisiju neto 
nulles līmeni un Savienības jaunajam 
klimata mērķim attiecībā uz 2030. gadu; 
atzinīgi vērtē vērienīgā Klimata bankas 
ceļveža 2021.–2025. gadam (KBC) 
pieņemšanu, kas EIB padara par pirmo 
daudzpusējo attīstības banku, kuras 
darbības līdz 2020. gada beigām paredzēts 
saskaņot ar Parīzes nolīgumu, un kas 
nosaka to, kā EIB grupa saskaņos visas 
savas darbības ar Parīzes nolīguma 
mērķiem un principiem atbilstoši ES 
mērķim līdz 2050. gadam panākt 
oglekļneitralitāti; prasa izpētīt iespējas, kā 
visiem finanšu starpniekiem un 
korporatīvajiem klientiem līdz 2025. 
gada1a beigām ieviest dekarbonizācijas 
plānu, un uzsver, ka šādas jaunas 
prasības nedrīkst kavēt finansējuma 
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pieejamību MVU;

_________________
1a Lai nodrošinātu atbilstību iepriekšējam 
EP ziņojumam par EIB (2019/212& INI), 
gads būtu labojams uz 2025.

Or. en

Grozījums Nr. 19
Eero Heinäluoma

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atkārtoti norāda, ka visām Eiropas 
Investīciju bankas (EIB) grupas finanšu 
plūsmām būtu jāatbilst mērķim vēlākais 
līdz 2050. gadam panākt emisiju neto 
nulles līmeni un Savienības jaunajam 
klimata mērķim attiecībā uz 2030. gadu; ar 
nepacietību gaida, kad 2020. gadā tiks 
pieņemts vērienīgs Klimata bankas 
ceļvedis 2021.–2025. gadam, kuram ir 
jāietver sīki izstrādāts stratēģisks un 
darbības satvars ar būtiskiem pavērsiena 
punktiem un ēnu oglekļa cenu vismaz 100 
EUR par tonnu līdz 2025. gadam; prasa, lai 
visiem finanšu starpniekiem un 
korporatīvajiem klientiem līdz 2021. gada 
beigām būtu dekarbonizācijas plāns;

2. atkārtoti norāda, ka visām Eiropas 
Investīciju bankas (EIB) grupas finanšu 
plūsmām būtu jāatbilst mērķim vēlākais 
līdz 2050. gadam panākt emisiju neto 
nulles līmeni un Savienības jaunajam 
klimata mērķim attiecībā uz 2030. gadu; 
atzinīgi vērtē vērienīga Klimata bankas 
ceļveža 2021.–2025. gadam (KBC) 
pieņemšanu, kurā īpaša uzmanība veltīta 
tam, lai nodrošinātu, ka minētā 
pārkārtošanās ir zaļa un sociāli taisnīga, 
kura mērķis ir panākt, ka EIB investē 
projektos, kas vienlaikus atbalsta minēto 
pārkārtošanos un veicina 
sociālekonomisko attīstību, un kuram ir 
jāietver sīki izstrādāts stratēģisks un 
darbības satvars ar būtiskiem pavērsiena 
punktiem un ēnu oglekļa cenu vismaz 100 
EUR par tonnu līdz 2025. gadam; prasa, lai 
visiem finanšu starpniekiem un 
korporatīvajiem klientiem līdz 2025. gada 
beigām būtu dekarbonizācijas plāns;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Martin Hojsík, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță

Atzinuma projekts
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2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atkārtoti norāda, ka visām Eiropas 
Investīciju bankas (EIB) grupas finanšu 
plūsmām būtu jāatbilst mērķim vēlākais 
līdz 2050. gadam panākt emisiju neto 
nulles līmeni un Savienības jaunajam 
klimata mērķim attiecībā uz 2030. gadu; ar 
nepacietību gaida, kad 2020. gadā tiks 
pieņemts vērienīgs Klimata bankas 
ceļvedis 2021.–2025. gadam, kuram ir 
jāietver sīki izstrādāts stratēģisks un 
darbības satvars ar būtiskiem pavērsiena 
punktiem un ēnu oglekļa cenu vismaz 100 
EUR par tonnu līdz 2025. gadam; prasa, 
lai visiem finanšu starpniekiem un 
korporatīvajiem klientiem līdz 2021. gada 
beigām būtu dekarbonizācijas plāns;

2. atkārtoti norāda, ka visām Eiropas 
Investīciju bankas (EIB) grupas finanšu 
plūsmām pilnībā būtu jāatbilst mērķim 
vēlākais līdz 2050. gadam panākt emisiju 
neto nulles līmeni un Savienības jaunajam 
klimata mērķim attiecībā uz 2030. gadu; 
atzinīgi vērtē vērienīgā Klimata bankas 
ceļveža 2021.–2025. gadam (KBC) 
pieņemšanu, kurš no jauna apstiprina 
EIB stabilo apņemšanos visas savas 
operācijas saskaņot ar Parīzes nolīguma 
mērķiem, kurš ietver stratēģisku un 
darbības satvaru ar būtiskiem pavērsiena 
punktiem un kurā ierosinātā ēnu oglekļa 
cena ir 80 EUR par tonnu 2020. gadā, 
250 EUR par tonnu 2030. gadā un līdz 800 
EUR par tonnu 2050. gadā; aicina EIB 
pieprasīt, lai visiem finanšu starpniekiem 
un korporatīvajiem klientiem pēc iespējas 
drīzāk un vēlākais līdz 2025. gada beigām 
būtu ieviests dekarbonizācijas plāns;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Bogdan Rzońca

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atkārtoti norāda, ka visām Eiropas 
Investīciju bankas (EIB) grupas finanšu 
plūsmām būtu jāatbilst mērķim vēlākais 
līdz 2050. gadam panākt emisiju neto 
nulles līmeni un Savienības jaunajam 
klimata mērķim attiecībā uz 2030. gadu; ar 
nepacietību gaida, kad 2020. gadā tiks 
pieņemts vērienīgs Klimata bankas 
ceļvedis 2021.–2025. gadam, kuram ir 
jāietver sīki izstrādāts stratēģisks un 
darbības satvars ar būtiskiem pavērsiena 
punktiem un ēnu oglekļa cenu vismaz 100 

2. atkārtoti norāda, ka visām Eiropas 
Investīciju bankas (EIB) grupas finanšu 
plūsmām būtu jāatbilst mērķim vēlākais 
līdz 2050. gadam panākt emisiju neto 
nulles līmeni un Savienības jaunajam 
klimata mērķim attiecībā uz 2030. gadu; 
atzinīgi vērtē vērienīga Klimata bankas 
ceļveža 2021.–2025. gadam (KBC) 
pieņemšanu, kurš ietver sīki izstrādātu 
stratēģisku un darbības satvaru ar 
būtiskiem pavērsiena punktiem;
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EUR par tonnu līdz 2025. gadam; prasa, 
lai visiem finanšu starpniekiem un 
korporatīvajiem klientiem līdz 2021. gada 
beigām būtu dekarbonizācijas plāns;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Anna Bonfrisco

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atkārtoti norāda, ka visām Eiropas 
Investīciju bankas (EIB) grupas finanšu 
plūsmām būtu jāatbilst mērķim vēlākais 
līdz 2050. gadam panākt emisiju neto 
nulles līmeni un Savienības jaunajam 
klimata mērķim attiecībā uz 2030. gadu; ar 
nepacietību gaida, kad 2020. gadā tiks 
pieņemts vērienīgs Klimata bankas 
ceļvedis 2021.–2025. gadam, kuram ir 
jāietver sīki izstrādāts stratēģisks un 
darbības satvars ar būtiskiem pavērsiena 
punktiem un ēnu oglekļa cenu vismaz 100 
EUR par tonnu līdz 2025. gadam; prasa, 
lai visiem finanšu starpniekiem un 
korporatīvajiem klientiem līdz 2021. gada 
beigām būtu dekarbonizācijas plāns;

2. atkārtoti norāda, ka visām Eiropas 
Investīciju bankas (EIB) grupas finanšu 
plūsmām būtu jāatbilst mērķim vēlākais 
līdz 2050. gadam panākt emisiju neto 
nulles līmeni un Savienības jaunajam 
klimata mērķim attiecībā uz 2030. gadu; 
atzinīgi vērtē vērienīga Klimata bankas 
ceļveža 2021.–2025. gadam (KBC) 
pieņemšanu 2020. gadā; prasa, lai visiem 
finanšu starpniekiem un korporatīvajiem 
klientiem līdz 2021. gada beigām būtu 
dekarbonizācijas plāns;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Vlad Gheorghe

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atkārtoti norāda, ka visām Eiropas 
Investīciju bankas (EIB) grupas finanšu 
plūsmām būtu jāatbilst mērķim vēlākais 
līdz 2050. gadam panākt emisiju neto 

2. atkārtoti norāda, ka visām Eiropas 
Investīciju bankas (EIB) grupas finanšu 
plūsmām būtu jāatbilst mērķim vēlākais 
līdz 2050. gadam panākt emisiju neto 
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nulles līmeni un Savienības jaunajam 
klimata mērķim attiecībā uz 2030. gadu; ar 
nepacietību gaida, kad 2020. gadā tiks 
pieņemts vērienīgs Klimata bankas 
ceļvedis 2021.–2025. gadam, kuram ir 
jāietver sīki izstrādāts stratēģisks un 
darbības satvars ar būtiskiem pavērsiena 
punktiem un ēnu oglekļa cenu vismaz 100 
EUR par tonnu līdz 2025. gadam; prasa, 
lai visiem finanšu starpniekiem un 
korporatīvajiem klientiem līdz 2021. gada 
beigām būtu dekarbonizācijas plāns;

nulles līmeni un Savienības jaunajam 
klimata mērķim attiecībā uz 2030. gadu; ar 
nepacietību gaida, kad 2020. gadā tiks 
pieņemts vērienīgs Klimata bankas 
ceļvedis 2021.–2025. gadam, kuram ir 
jāietver sīki izstrādāts stratēģisks un 
darbības satvars ar būtiskiem pavērsiena 
punktiem un ēnu oglekļa cenu vismaz 
100 EUR par tonnu līdz 2025. gadam; 
aicina EIB ar konsultāciju centra 
palīdzību sniegt tehnisko un ekspertu 
palīdzību finanšu starpniekiem un 
korporatīvajiem klientiem, lai tie līdz 2021. 
gada beigām varētu 
ieviest dekarbonizācijas plānu;

Or. en

Grozījums Nr. 24
David Cormand
Verts/ALE grupas vārdā
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL grupas vārdā

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a atzinīgi vērtē Klimata bankas 
ceļvedī EIB pausto apņemšanos 
koncentrēt atbalstu uz ilgtspējīgu 
audzēšanas un piensaimniecības nozari 
un it īpaši pievērsties dzīvnieku labturībai; 
ierosina EIB atturēties no investīcijām, 
kas atvieglo rūpnieciskās 
lauksaimniecības stimulēšanu, vēršot 
plašumā lopkopību, un kas tieši vai netieši 
izraisa atmežošanu un zemes degradāciju; 
aicina EIB skaidri izslēgt tādas prakses 
finansēšanu kā turēšana 
daudznodalījumu būros, liels iemītnieku 
blīvums, astes amputēšana, kuiļu parastā 
kastrācija un kažokādu ražošana;

Or. en
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Grozījums Nr. 25
Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen, Nils Torvalds

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a atzinīgi vērtē EIB apņemšanos 
sagatavot gada progresa ziņojumus, lai 
savām pārvaldes struktūrām nodrošinātu 
jaunāko informāciju par KBC īstenošanu; 
uzskata, ka šie progresa ziņojumi būtu 
jāpublicē savlaicīgi un ka tiem vajadzētu 
būt viegli pieejamiem; turklāt prasa 
neapstiprināt tādus izvērtēšanas procesā 
esošus projektus, kuri varētu neatbilst 
Parīzes nolīgumam;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Anna Bonfrisco

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a aicina EIB steidzami sākt sarunas 
ar Komisiju un dalībvalstīm par to, kā 
visefektīvāk izmantot tās rīcībā esošās 
tehniskās un finanšu zināšanas, lai ātri 
īstenotu Atveseļošanas un noturības 
mehānismu un instrumentu "Next 
Generation EU";

Or. en

Grozījums Nr. 27
Hélène Laporte

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

2.a iebilst pret pašreizējo situāciju, kad 
aptuveni 10 % finansēšanas operāciju tiek 
īstenotas ārpus ES, kuru pamatā ir 
nepārredzamas vienošanās ar attīstības 
bankām, it īpaši Āfrikā;

Or. fr

Grozījums Nr. 28
Martin Hojsík, Vlad Gheorghe, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Mauri Pekkarinen, 
Nils Torvalds

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b sagaida, ka EIB grupa ar savām 
jaunajām operācijām atbalstīs mērķus, 
kas izklāstīti ES Ilgtspēju sekmējošajā 
ķimikāliju stratēģijā — kuras pamatā ir 
inovācijas veicināšana, lai iegūtu 
konceptuāli drošas un ilgtspējīgas 
ķimikālijas, materiālus un produktus —, 
uz netoksisku materiālu aprites cikliem 
balstītajā aprites ekonomikas rīcības 
plānā un gaidāmajā gaisa, ūdens un 
augsnes nulles piesārņojuma rīcības 
plānā;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Martin Hojsík, Vlad Gheorghe, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Mauri Pekkarinen, 
Nils Torvalds

Atzinuma projekts
2.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.c atzinīgi vērtē EIB atbalstu 
atjaunojamo enerģijas avotu, tostarp 
ģeotermālās enerģijas avotu, attīstībai un 
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izmantošanas paplašināšanai; tomēr 
prasa atturēties no atbalsta sniegšanas 
projektiem, kas saistīti ar paaugstinātu 
risku nodarīt kaitējumu videi un 
bioloģiskās daudzveidības ziņā bagātām 
teritorijām, un uzlabot informācijas 
atklāšanu par tās atbalstītajiem 
projektiem, kā arī šo projektu pienācīgu 
izvērtēšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 30
Martin Hojsík, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Mauri Pekkarinen, Nils Torvalds

Atzinuma projekts
2.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.d mudina EIB ar savām operācijām 
atvieglot Eiropas zaļajā kursā, stratēģijā 
"No lauka līdz galdam" un Bioloģiskās 
daudzveidības stratēģijā laikposmam līdz 
2030. gadam noteikto mērķu īstenošanu;  
aicina EIB un dalībvalstis ievērot 
piesardzības principu, piemērot 
nepieciešamos aizsardzības pasākumus un 
atbalstīt darbības, kas nodrošina 
pārkārtošanos uz ilgtspējīgu 
lauksaimniecību un dabas resursu 
apsaimniekošanu, ņemot vērā planētas 
iespēju robežas;

Or. en

Grozījums Nr. 31
Martin Hojsík, Vlad Gheorghe, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță

Atzinuma projekts
2.e punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.e atzīst sarežģītos uzdevumus un 
progresu, kas sasniegts Dabas kapitāla 
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finansēšanas mehānisma īstenošanā; 
aicina EIB apsvērt iespēju šī mehānisma 
ietvaros paredzēt dotācijas komponentu 
tam, lai atbalstītu vietējo projektu 
sākotnējo vēršanu plašumā un lai 
atvieglotu ienākumu radīšanu; uzskata, 
ka minētā mehānisma izvērtēšana būtu 
jāiekļauj plašākās EIB pārdomās par to, 
kā atbalstīt ekosistēmu un bioloģiskās 
daudzveidības atjaunošanu Eiropas 
Savienībā;

Or. en

Grozījums Nr. 32
David Cormand
Verts/ALE grupas vārdā
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL grupas vārdā

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. sagaida, ka EIB ievēros Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 191. pantu un 
apturēs līdzekļu izmaksu, un attiecīgā 
gadījumā atcels finansējumu, ja būs 
pierādījumi par negatīvu ietekmi vai 
nopietns risks, ka tāda varētu būt; sagaida, 
ka EIB veiks rūpīgu uzraudzību, pilnībā 
ņemot vērā attiecīgo pušu un ieinteresēto 
personu paustās bažas, it īpaši par 
cilvēktiesību pārkāpumiem;

3. sagaida, ka EIB ievēros Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 191. pantu, 
piemērojot piesardzības principu, un 
apturēs līdzekļu izmaksu, un attiecīgā 
gadījumā atcels finansējumu, ja būs 
pierādījumi par negatīvu ietekmi uz 
klimatu un/vai vidi, un/vai vietējām 
kopienām vai nopietns risks, ka šāda 
ietekme varētu būt; prasa apturēt 
finansēšanu, ja vietējās iestādes ir 
ziņojušas par iespējamiem attiecīgo 
tiesību aktu pārkāpumiem, vismaz līdz 
brīdim, kad tiks pabeigta izmeklēšana un 
tiesvedība valsts līmenī; sagaida, ka tiks 
paredzēts cilvēktiesību ievērošanas 
pienācīgas pārbaudes pienākums attiecībā 
uz visiem projektiem, lai novērstu jebkādu 
ļaunprātīgu izmantošanu, negodīgu 
atsavināšanu vai vardarbību pret 
vietējiem iedzīvotājiem, un prasa EIB 
nekavējoties un stingri rīkoties, tiklīdz, 
piemēram, cilvēktiesību un vides aktīvisti 
vai trauksmes cēlēji to informē par klienta 
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vai faktiskā īpašnieka iesaistīšanos pret 
cilvēktiesību un vides aizstāvjiem vērstā 
atriebībā, un atsaukt finansēšanu, ja šāda 
iesaistīšanās ir pierādīta; atgādina, ka 
Komisija ir lūgusi EIB sniegt vairāk 
informācijas par to, kā praksē tiek 
piemēroti līguma punkti, kas ļauj EIB 
apturēt vai atsaukt finansēšanu1a, un 
sagaida, ka Parlamentam būs pilnīga 
piekļuve šai informācijai; sagaida, ka EIB 
veiks rūpīgu uzraudzību, pilnībā ņemot 
vērā attiecīgo pušu un ieinteresēto personu 
paustās bažas, it īpaši par cilvēktiesību 
pārkāpumiem; prasa, lai EIB nekavējoties 
un stingri rīkotos, tiklīdz tā tiek informēta 
par klienta vai faktiskā īpašnieka 
iesaistīšanos pret cilvēktiesību vai vides 
aizstāvjiem vērstā atriebībā;
_________________
1a Eiropas Parlamenta un Padomes 
2014. gada 16. aprīļa Lēmuma 
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, 
izvērtējuma kopsavilkums 
(SWD(2019)0333 final, 2019. gada 13. 
septembris).

Or. en

Grozījums Nr. 33
Bogdan Rzońca

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. sagaida, ka EIB ievēros Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 191. pantu un 
apturēs līdzekļu izmaksu, un attiecīgā 
gadījumā atcels finansējumu, ja būs 
pierādījumi par negatīvu ietekmi vai 
nopietns risks, ka tāda varētu būt; sagaida, 
ka EIB veiks rūpīgu uzraudzību, pilnībā 

3. sagaida, ka EIB ievēros Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 191. pantu un, 
ievērojot attiecīgos EIB finanšu līgumu 
noteikumus, apturēs līdzekļu izmaksu, un 
attiecīgā gadījumā atcels finansējumu, ja 
būs pierādījumi par negatīvu ietekmi vai 
nopietns risks, ka tāda varētu būt; sagaida, 
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ņemot vērā attiecīgo pušu un ieinteresēto 
personu paustās bažas, it īpaši par 
cilvēktiesību pārkāpumiem;

ka EIB veiks rūpīgu uzraudzību, pilnībā 
ņemot vērā attiecīgo pušu un ieinteresēto 
personu paustās bažas, it īpaši par 
cilvēktiesību pārkāpumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 34
Hélène Laporte

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. sagaida, ka EIB ievēros Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 191. pantu un 
apturēs līdzekļu izmaksu, un attiecīgā 
gadījumā atcels finansējumu, ja būs 
pierādījumi par negatīvu ietekmi vai 
nopietns risks, ka tāda varētu būt; sagaida, 
ka EIB veiks rūpīgu uzraudzību, pilnībā 
ņemot vērā attiecīgo pušu un ieinteresēto 
personu paustās bažas, it īpaši par 
cilvēktiesību pārkāpumiem;

3. sagaida, ka EIB ievēros Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 191. pantu un 
apturēs līdzekļu izmaksu, un attiecīgā 
gadījumā atcels finansējumu, ja būs 
pierādījumi par negatīvu ietekmi vai 
nopietns risks, ka tāda varētu būt; sagaida, 
ka EIB veiks rūpīgu uzraudzību, pilnībā 
ņemot vērā attiecīgo pušu un ieinteresēto 
personu paustās bažas;

Or. fr

Grozījums Nr. 35
Mircea-Gheorghe Hava

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. sagaida, ka EIB ievēros Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 191. pantu un 
apturēs līdzekļu izmaksu, un attiecīgā 
gadījumā atcels finansējumu, ja būs 
pierādījumi par negatīvu ietekmi vai 
nopietns risks, ka tāda varētu būt; sagaida, 
ka EIB veiks rūpīgu uzraudzību, pilnībā 
ņemot vērā attiecīgo pušu un ieinteresēto 
personu paustās bažas, it īpaši par 
cilvēktiesību pārkāpumiem;

3. sagaida, ka EIB ievēros Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 191. pantu un 
apturēs līdzekļu izmaksu, un attiecīgā 
gadījumā atcels finansējumu, ja būs 
pierādījumi par negatīvu ietekmi vai 
nopietns risks, ka tāda varētu būt; sagaida, 
ka EIB veiks rūpīgu uzraudzību, pilnībā 
ņemot vērā attiecīgo pušu un ieinteresēto 
personu paustās bažas, it īpaši par 
cilvēktiesību pārkāpumiem un tiesiskuma 
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neievērošanu;

Or. ro

Grozījums Nr. 36
Martin Hojsík, Vlad Gheorghe, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Mauri Pekkarinen, 
Nils Torvalds

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. sagaida, ka EIB ievēros Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 191. pantu un 
apturēs līdzekļu izmaksu, un attiecīgā 
gadījumā atcels finansējumu, ja būs 
pierādījumi par negatīvu ietekmi vai 
nopietns risks, ka tāda varētu būt; sagaida, 
ka EIB veiks rūpīgu uzraudzību, pilnībā 
ņemot vērā attiecīgo pušu un ieinteresēto 
personu paustās bažas, it īpaši par 
cilvēktiesību pārkāpumiem;

3. sagaida, ka EIB ievēros Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 11. un 191. 
pantu un apturēs līdzekļu izmaksu, un 
attiecīgā gadījumā atcels finansējumu, ja 
būs pierādījumi par negatīvu ietekmi vai 
nopietns risks, ka tāda varētu būt; sagaida, 
ka EIB veiks rūpīgu uzraudzību, pilnībā 
ņemot vērā attiecīgo pušu un ieinteresēto 
personu paustās bažas, it īpaši par 
cilvēktiesību pārkāpumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 37
Angelika Winzig

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. sagaida, ka EIB ievēros Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 191. pantu un 
apturēs līdzekļu izmaksu, un attiecīgā 
gadījumā atcels finansējumu, ja būs 
pierādījumi par negatīvu ietekmi vai 
nopietns risks, ka tāda varētu būt; sagaida, 
ka EIB veiks rūpīgu uzraudzību, pilnībā 
ņemot vērā attiecīgo pušu un ieinteresēto 
personu paustās bažas, it īpaši par 
cilvēktiesību pārkāpumiem;

3. sagaida, ka EIB ievēros Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 191. pantu un, 
ja iespējams, finansēšanas juridisko 
noteikumu ietvaros, apturēs līdzekļu 
izmaksu, un attiecīgā gadījumā atcels 
finansējumu, ja būs pierādījumi par 
negatīvu ietekmi vai nopietns risks, ka tāda 
varētu būt; sagaida, ka EIB raudzīsies, lai 
tiktu aizsargātas cilvēktiesības, kā noteikts 
tās vides un sociālajā satvarā;

Or. en
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Grozījums Nr. 38
David Cormand
Verts/ALE grupas vārdā
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL grupas vārdā

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a sagaida, ka EIB veiks ietekmes uz 
cilvēktiesībām izvērtēšanu projektu 
līmenī, kā arī pastāvīgi uzraudzīs projektu 
īstenošanu uz vietas; šajā sakarā aicina 
EIB aktīvi sadarboties ar vietējām 
kopienām un attiecīgi informēt tās par to 
tiesībām, īpašu uzmanību pievēršot tam, 
lai tiktu nodrošināta brīva, iepriekšēja un 
uz informāciju balstīta piekrišana, tostarp 
to piekļuve sūdzību izskatīšanas 
mehānismam;

Or. en

Grozījums Nr. 39
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL grupas vārdā

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver MVU kā Eiropas 
ekonomikas pamata svarīgo lomu, jo tie ir 
gandrīz 99 % no visiem uzņēmumiem un 
nodrošina aptuveni trīs ceturtdaļas no 
visām darbvietām, vienlaikus būdami 
galvenie inovācijas virzītāji;  norāda, ka 
MVU ir smagi skārusi Covid-19 krīze; 
aicina EIB vēl vairāk palielināt atbalstu 
MVU;

Or. en
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Grozījums Nr. 40
Hélène Laporte, Anna Bonfrisco, Valentino Grant

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. sagaida, ka Klimata bankas 
ceļvedis un EIB pārskatītā aizdošanas 
politika transporta nozarē nebūs zemāka 
par ES taksonomijas standartiem; prasa 
nepiešķirt jaunus aizdevumus, kas kavē 
transporta dekarbonizāciju, un it īpaši 
jaunu finansējumu lidostu 
paplašināšanai, autoceļu kapacitātes 
palielināšanai, ostu paplašināšanai 
Eiropā un saistītajai infrastruktūrai vai 
sašķidrinātas dabasgāzes pārvadāšanai;

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 41
David Cormand
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. sagaida, ka Klimata bankas 
ceļvedis un EIB pārskatītā aizdošanas 
politika transporta nozarē nebūs zemāka 
par ES taksonomijas standartiem; prasa 
nepiešķirt jaunus aizdevumus, kas kavē 
transporta dekarbonizāciju, un it īpaši 
jaunu finansējumu lidostu paplašināšanai, 
autoceļu kapacitātes palielināšanai, ostu 
paplašināšanai Eiropā un saistītajai 
infrastruktūrai vai sašķidrinātas dabasgāzes 
pārvadāšanai;

4. sagaida, ka EIB pārskatītā 
aizdošanas politika transporta nozarē tiks 
pilnībā saskaņota ar Parīzes nolīguma 
mērķiem un papildinās nesen pieņemto 
KBC; prasa nepiešķirt jaunus aizdevumus, 
kas kavē transporta dekarbonizāciju, un it 
īpaši jaunu finansējumu lidostu 
paplašināšanai, autoceļu kapacitātes 
palielināšanai, ostu paplašināšanai Eiropā 
un saistītajai infrastruktūrai vai 
sašķidrinātas dabasgāzes pārvadāšanai; 
norāda, ka EIB nevajadzētu finansēt 
īpašo ekonomisko zonu paplašināšanu un 
izveidi; uzskata, ka lielāks finansējums 
būtu jāparedz mazoglekļa transportam, 
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sevišķi velotransportam un 
sabiedriskajam transportam, it īpaši, lai 
apkalpotu kopienas un apvidus, kuros šie 
pakalpojumi netiek nodrošināti 
pietiekamā līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 42
Erik Bergkvist

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. sagaida, ka Klimata bankas ceļvedis 
un EIB pārskatītā aizdošanas politika 
transporta nozarē nebūs zemāka par ES 
taksonomijas standartiem; prasa nepiešķirt 
jaunus aizdevumus, kas kavē transporta 
dekarbonizāciju, un it īpaši jaunu 
finansējumu lidostu paplašināšanai, 
autoceļu kapacitātes palielināšanai, ostu 
paplašināšanai Eiropā un saistītajai 
infrastruktūrai vai sašķidrinātas 
dabasgāzes pārvadāšanai;

4. sagaida, ka Klimata bankas ceļvedis 
un EIB pārskatītā aizdošanas politika 
transporta nozarē nebūs zemāka par ES 
taksonomijas standartiem; prasa nepiešķirt 
jaunus aizdevumus, kas kavē transporta 
dekarbonizāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 43
Bogdan Rzońca

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. sagaida, ka Klimata bankas ceļvedis 
un EIB pārskatītā aizdošanas politika 
transporta nozarē nebūs zemāka par ES 
taksonomijas standartiem; prasa nepiešķirt 
jaunus aizdevumus, kas kavē transporta 
dekarbonizāciju, un it īpaši jaunu 
finansējumu lidostu paplašināšanai, 
autoceļu kapacitātes palielināšanai, ostu 

4. sagaida, ka Klimata bankas ceļvedis 
un EIB pārskatītā aizdošanas politika tiks 
saskaņoti ar ES standartiem; prasa, lai 
EIB ņemtu vērā Komisijas 
stratēģiju viedai un ilgtspējīgai mobilitātei 
un citus attiecīgos ES transporta politikas 
plānus;
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paplašināšanai Eiropā un saistītajai 
infrastruktūrai vai sašķidrinātas 
dabasgāzes pārvadāšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 44
Mircea-Gheorghe Hava

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. sagaida, ka Klimata bankas ceļvedis 
un EIB pārskatītā aizdošanas politika 
transporta nozarē nebūs zemāka par ES 
taksonomijas standartiem; prasa nepiešķirt 
jaunus aizdevumus, kas kavē transporta 
dekarbonizāciju, un it īpaši jaunu 
finansējumu lidostu paplašināšanai, 
autoceļu kapacitātes palielināšanai, ostu 
paplašināšanai Eiropā un saistītajai 
infrastruktūrai vai sašķidrinātas dabasgāzes 
pārvadāšanai;

4. sagaida, ka Klimata bankas ceļvedis 
un EIB pārskatītā aizdošanas politika 
transporta nozarē nebūs zemāka par ES 
taksonomijas standartiem; prasa nepiešķirt 
jaunus aizdevumus, kas kavē transporta 
dekarbonizāciju, un it īpaši samazināt 
finansējumu lidostu paplašināšanai, 
autoceļu kapacitātes palielināšanai, ostu 
paplašināšanai Eiropā un saistītajai 
infrastruktūrai vai sašķidrinātas dabasgāzes 
pārvadāšanai, vienlaikus pielāgojot šāda 
veida investīcijām piemērojamās 
dekarbonizācijas prasības;

Or. ro

Grozījums Nr. 45
Martin Hojsík, Vlad Gheorghe, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Mauri Pekkarinen, 
Nils Torvalds

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. sagaida, ka Klimata bankas 
ceļvedis un EIB pārskatītā aizdošanas 
politika transporta nozarē nebūs zemāka 
par ES taksonomijas standartiem; prasa 
nepiešķirt jaunus aizdevumus, kas kavē 
transporta dekarbonizāciju, un it īpaši 
jaunu finansējumu lidostu 

4. uzskata, ka KBC un EIB 
pārskatītās aizdošanas politikas standarti 
transporta nozarē nedrīkst būt zemāki par 
tehnisko ekspertu grupas ilgtspējīga 
finansējuma jautājumos1a ieteikumiem un 
ka to īstenošanā ir jāpiemēro princips 
"nekaitēt"; prasa nepiešķirt jaunus 
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paplašināšanai, autoceļu kapacitātes 
palielināšanai, ostu paplašināšanai 
Eiropā un saistītajai infrastruktūrai vai 
sašķidrinātas dabasgāzes pārvadāšanai;

aizdevumus, kas kavē transporta 
dekarbonizāciju vai pārkārtošanos uz 
ilgtspējīgu, izmaksu ziņā pieņemamu un 
bezoglekļa mobilitāti; uzsver 
nepieciešamību nodrošināt mobilitātes 
jomā EIB veikto darbību pilnīgu 
saskaņošanu ar ES mērķiem klimata 
jomā;

_________________
1a 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/bu
siness_economy_euro/banking_and_finan
ce/documents/200715-sustainable-
finance-teg-statement-resilience-
recovery_en.pdf.

Or. en

Grozījums Nr. 46
Anna Bonfrisco

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. sagaida, ka Klimata bankas ceļvedis 
un EIB pārskatītā aizdošanas politika 
transporta nozarē nebūs zemāka par ES 
taksonomijas standartiem; prasa nepiešķirt 
jaunus aizdevumus, kas kavē transporta 
dekarbonizāciju, un it īpaši jaunu 
finansējumu lidostu paplašināšanai, 
autoceļu kapacitātes palielināšanai, ostu 
paplašināšanai Eiropā un saistītajai 
infrastruktūrai vai sašķidrinātas 
dabasgāzes pārvadāšanai;

4. sagaida, ka Klimata bankas ceļvedis 
un EIB pārskatītā aizdošanas politika 
transporta nozarē nebūs zemāka par ES 
taksonomijas standartiem; prasa nepiešķirt 
jaunus aizdevumus, kas kavē transporta 
dekarbonizāciju, un it īpaši jaunu 
finansējumu lidostu infrastruktūras 
paplašināšanai vai sašķidrinātas dabasgāzes 
pārvadāšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 47
Angelika Winzig

Atzinuma projekts
4. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

4. sagaida, ka Klimata bankas 
ceļvedis un EIB pārskatītā aizdošanas 
politika transporta nozarē nebūs zemāka 
par ES taksonomijas standartiem; prasa 
nepiešķirt jaunus aizdevumus, kas kavē 
transporta dekarbonizāciju, un it īpaši 
jaunu finansējumu lidostu 
paplašināšanai, autoceļu kapacitātes 
palielināšanai, ostu paplašināšanai 
Eiropā un saistītajai infrastruktūrai vai 
sašķidrinātas dabasgāzes pārvadāšanai;

4. sagaida, ka KBC un EIB pārskatītā 
aizdošanas politika transporta nozarē tiks 
saskaņota ar ES taksonomijas standartiem; 
sagaida, ka EIB, reaģējot uz jauno 
Eiropas zaļo kursu, saskaņos savas 
transporta jomā veiktās darbības ar 
Klimata bankas ceļvedi, 
gaidāmo Komisijas stratēģiju ilgtspējīgai 
un viedai mobilitātei un citām ES 
transporta politikas jomām;

Or. en

Grozījums Nr. 48
Vlad Gheorghe

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. sagaida, ka Klimata bankas ceļvedis 
un EIB pārskatītā aizdošanas politika 
transporta nozarē nebūs zemāka par ES 
taksonomijas standartiem; prasa nepiešķirt 
jaunus aizdevumus, kas kavē transporta 
dekarbonizāciju, un it īpaši jaunu 
finansējumu lidostu paplašināšanai, 
autoceļu kapacitātes palielināšanai, ostu 
paplašināšanai Eiropā un saistītajai 
infrastruktūrai vai sašķidrinātas dabasgāzes 
pārvadāšanai;

4. sagaida, ka, īstenojot Klimata 
bankas ceļvedi un EIB 
pārskatīto aizdošanas politiku transporta 
nozarē, tiks ievērots princips "nenodari 
būtisku kaitējumu"; prasa nepiešķirt 
jaunus aizdevumus, kas kavē transporta 
dekarbonizāciju, un it īpaši jaunu 
finansējumu lidostu paplašināšanai, 
autoceļu kapacitātes palielināšanai, ostu 
paplašināšanai Eiropā un saistītajai 
infrastruktūrai vai sašķidrinātas dabasgāzes 
pārvadāšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 49
Eero Heinäluoma

Atzinuma projekts
4. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

4. sagaida, ka Klimata bankas ceļvedis 
un EIB pārskatītā aizdošanas politika 
transporta nozarē nebūs zemāka par ES 
taksonomijas standartiem; prasa nepiešķirt 
jaunus aizdevumus, kas kavē transporta 
dekarbonizāciju, un it īpaši jaunu 
finansējumu lidostu paplašināšanai, 
autoceļu kapacitātes palielināšanai, ostu 
paplašināšanai Eiropā un saistītajai 
infrastruktūrai vai sašķidrinātas 
dabasgāzes pārvadāšanai;

4. sagaida, ka Klimata bankas ceļvedis 
un EIB pārskatītā aizdošanas politika 
transporta nozarē nebūs zemāka par ES 
taksonomijas standartiem; aicina EIB 
saskaņot aizdošanas politiku ar Eiropas 
Komisijas stratēģiju ilgtspējīgai un viedai 
mobilitātei un ar citām attiecīgajām ES 
transporta politikas jomām; aicina EIB 
jaunās aizdošanas politikas transporta 
nozarē sagatavošanā iesaistīt ieinteresētās 
personas un Eiropas Parlamentu;

Or. en

Grozījums Nr. 50
Vlad Gheorghe

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a aicina EIB savas aizdošanas 
politikas ietvaros īpašu uzmanību veltīt 
sabiedriskā transporta attīstības un 
modernizācijas finansēšanai; uzsver 
nepieciešamību finansēt ilgtspējīgu 
mobilitāti un ilgtspējīgus pilsētplānošanas 
projektus — tostarp, izmantojot publiskā 
sektora aizdevumu mehānismu, — 
apgabalos, kurus īpaši skar satiksmes 
sastrēgumi un nepietiekami attīstīts ceļu 
tīkls;

Or. en

Grozījums Nr. 51
Martin Hojsík, Vlad Gheorghe, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Mauri Pekkarinen

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums
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4.a atzīst, ka liela nozīme ir 
tehniskajai palīdzībai, kas var atvieglot 
investīciju līdzsvarotu ģeogrāfisko 
plānošanu un ES līdzekļu optimālu 
apguvi; uzskata, ka pašreizējais 
ikgadējais mērķis, proti, ka aizdevumiem 
kohēzijas veicināšanai jāsasniedz 30 % no 
visām jaunajām operācijām, var būt 
stabils līdzeklis, kā palielināt investīcijas, 
kas veicina ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju;

Or. en

Grozījums Nr. 52
Hélène Laporte, Anna Bonfrisco, Valentino Grant

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzskata, ka saskaņā ar EIB 
pašreizējo nostāju attiecībā uz jaunu ceļu 
būvniecību būtu jāveic ekonomisks tests, 
kas ietvertu paaugstinātu oglekļa cenu, lai 
varētu pilnībā ņemt vērā ar to saistīto 
eksternalitāti vides jomā;

Or. fr

Grozījums Nr. 53
Martin Hojsík, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b uzskata, ka EIB jaunajai 
pārredzamības politikai būtu jānodrošina, 
ka savlaicīgi un sistemātiski tiek publicēts 
visu EIB pārvaldības struktūru 
sanāksmju saturs; īpaši prasa nodrošināt 
lielāku pārredzamību attiecībā uz EIB 
Vadības komitejas sanāksmēm un to 
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iznākumu, publicēt EIB Direktoru 
padomes sanāksmju protokolus uzreiz pēc 
attiecīgās sanāksmes un iekļaut tādu 
informāciju, kas labāk atspoguļo šajās 
sanāksmēs notikušās diskusijas; turklāt 
uzsver, ka liela nozīme ir tādas 
informācijas publicēšanai, kura attiecas 
uz aizdevumiem, ko apstiprina Vadības 
komiteja, tostarp šīs komitejas un 
dalībvalsts, kurā projekts tiek īstenots, 
atzinuma publicēšanai par katru projektu, 
kā arī attiecīgā gadījumā trīs pīlāru 
izvērtējuma, rezultātu mērījumu lapu 
un/vai ESIF finansēto projektu 
īstenošanas rezultātu publicēšanai līdz ar 
SEG oglekļa pēdas izvērtējuma, iekšējās 
peļņas normas un finanšu peļņas normas 
aprēķinu un vispārējās ietekmes uz vidi 
un sociālās ietekmes veidlapas 
publicēšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 54
Vlad Gheorghe

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b uzsver nepieciešamību panākt 
ekonomikas līdzsvaru starp ES austrumu 
un rietumu dalībvalstīm, it īpaši, 
investējot ilgtermiņa projektos 
dalībvalstīs, uz kurām attiecas kohēzijas 
politikas, lai tādējādi paātrinātu to 
attīstības un izaugsmes faktoru 
uzlabošanu un līdz ar to mazinātu 
ekonomiskās attīstības atšķirības starp 
valstīm;

Or. en

Grozījums Nr. 55
Martin Hojsík, Vlad Gheorghe, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds
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Atzinuma projekts
4.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.c mudina EIB savu jauno 
pārredzamības politiku izstrādāt tā, lai 
uzlabotu pārredzamību un piekļuvi 
informācijai par līgumu un apakšlīgumu 
slēgšanas kārtību, iekšējās izmeklēšanas 
rezultātiem un darbību un programmu 
atlasi, uzraudzību un izvērtēšanu; aicina 
EIB publicēt uzraudzības ziņojumus un 
projektu virzītāju ziņojumus tūlīt pēc to 
saņemšanas;

Or. en

Grozījums Nr. 56
David Cormand
Verts/ALE grupas vārdā
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL grupas vārdā

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzinīgi vērtē EIB vides un sociālo 
standartu pārskatīšanu un prasa rīkot plašu 
un iekļaujošu sabiedrisku apspriešanu; 
sagaida, ka visos projektos tiks iekļauti 
vispusīgāki dzimumu līdztiesības un 
cilvēktiesību aspekti un pienācīgas 
pārbaudes pienākumi; prasa EIB pirms visu 
projektu apstiprināšanas publicēt “pazīsti 
savu klientu” (Know Your Customer) 
pārbaudes rezultātus.

5. atzinīgi vērtē EIB vides un sociālo 
standartu pārskatīšanu un prasa rīkot plašu 
un iekļaujošu sabiedrisku apspriešanu; 
sagaida, ka visos projektos tiks iekļauti 
vispusīgāki dzimumu līdztiesības un 
cilvēktiesību aspekti un pienācīgas 
pārbaudes pienākumi attiecībā uz visiem 
projektiem; atzinīgi vērtē progresu, kas 
panākts EIB dzimumu līdztiesības 
stratēģijas īstenošanā, un ar nepacietību 
gaida vērienīgu gaidāmo ES Dzimumu 
līdztiesības rīcības plānu II (2021–2024); 
ierosina kā piemēru izmantot Apvienotās 
Karalistes attīstības finansēšanas 
institūcijas "CDC Group" dzimumu 
līdztiesības stratēģiju un rīkkopu; aicina 
EIB vākt datus dalījumā pēc dzimuma, lai 
izvērtētu dzimumu līdztiesības trūkumu 
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aizdošanā un risinātu šo problēmu; 
mudina EIB izvērtēt projektu ietekmi uz 
dzimumu līdztiesību uz vietas, veikt 
projektu ietekmes uz dzimumu līdztiesību 
izvērtēšanu un šajā nolūkā sadarboties ar 
neatkarīgiem ekspertiem; ierosina, lai 
integrēta pieeja dzimumu līdztiesībai 
kļūtu par pastāvīgu punktu EIB Direktoru 
padomes darba kārtībā; prasa EIB piešķirt 
vairāk cilvēkresursu darbam ar 
cilvēktiesību un dzimumu līdztiesības 
jautājumiem; prasa iekļaut Eiropas 
Investīciju banku ES direktīvas par 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas 
apkarošanu darbības jomā un it īpaši 
pirms katra projekta apstiprināšanas 
publicēt “pazīsti savu klientu” (Know Your 
Customer) pārbaudes rezultātus; uzsver 
neatkarīgas revīzijas nozīmi, lai atklātu 
jebkādus trūkumus nelikumīgi iegūtu 
līdzekļu legalizācijas novēršanas 
standartu piemērošanā, un prasa 
nodrošināt lielāku pārredzamību un it 
īpaši publiskot visus lēmumus, kas 
pieņemti, lai novērstu šādus trūkumus; 
prasa, lai Eiropas Revīzijas palātai tiktu 
piešķirtas pilnas revīzijas pilnvaras.

Or. en

Grozījums Nr. 57
Hélène Laporte

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzinīgi vērtē EIB vides un sociālo 
standartu pārskatīšanu un prasa rīkot 
plašu un iekļaujošu sabiedrisku 
apspriešanu; sagaida, ka visos projektos 
tiks iekļauti vispusīgāki dzimumu 
līdztiesības un cilvēktiesību aspekti un 
pienācīgas pārbaudes pienākumi; prasa 
EIB pirms visu projektu apstiprināšanas 
publicēt “pazīsti savu klientu” (Know Your 

5. prasa EIB pirms visu projektu 
apstiprināšanas publicēt “pazīsti savu 
klientu” (Know Your Customer) pārbaudes 
rezultātus.
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Customer) pārbaudes rezultātus.

Or. fr

Grozījums Nr. 58
Bogdan Rzońca

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzinīgi vērtē EIB vides un sociālo 
standartu pārskatīšanu un prasa rīkot plašu 
un iekļaujošu sabiedrisku apspriešanu; 
sagaida, ka visos projektos tiks iekļauti 
vispusīgāki dzimumu līdztiesības un 
cilvēktiesību aspekti un pienācīgas 
pārbaudes pienākumi; prasa EIB pirms 
visu projektu apstiprināšanas publicēt 
“pazīsti savu klientu” (Know Your 
Customer) pārbaudes rezultātus.

5. atzinīgi vērtē EIB vides un sociālo 
standartu pārskatīšanu un prasa rīkot plašu 
un iekļaujošu sabiedrisku apspriešanu;

Or. en

Grozījums Nr. 59
Vlad Gheorghe

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzinīgi vērtē EIB vides un sociālo 
standartu pārskatīšanu un prasa rīkot plašu 
un iekļaujošu sabiedrisku apspriešanu; 
sagaida, ka visos projektos tiks iekļauti 
vispusīgāki dzimumu līdztiesības un 
cilvēktiesību aspekti un pienācīgas 
pārbaudes pienākumi; prasa EIB pirms visu 
projektu apstiprināšanas publicēt “pazīsti 
savu klientu” (Know Your Customer) 
pārbaudes rezultātus.

5. atzinīgi vērtē EIB vides un sociālo 
standartu pārskatīšanu un prasa rīkot plašu 
un iekļaujošu sabiedrisku apspriešanu; 
sagaida, ka visos projektos tiks iekļauti 
vispusīgāki dzimumu līdztiesības un 
cilvēktiesību aspekti un pienācīgas 
pārbaudes pienākumi; prasa EIB pirms visu 
projektu apstiprināšanas publicēt “pazīsti 
savu klientu” (Know Your Customer) 
pārbaudes rezultātus; aicina EIB publicēt 
visus apstiprinātos un noraidītos 
projektus, minot apstiprināšanas vai 
noraidīšanas iemeslu;



PE662.077v01-00 36/49 AM\1220508LV.docx

LV

Or. en

Grozījums Nr. 60
Anna Bonfrisco

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzinīgi vērtē EIB vides un sociālo 
standartu pārskatīšanu un prasa rīkot plašu 
un iekļaujošu sabiedrisku apspriešanu; 
sagaida, ka visos projektos tiks iekļauti 
vispusīgāki dzimumu līdztiesības un 
cilvēktiesību aspekti un pienācīgas 
pārbaudes pienākumi; prasa EIB pirms visu 
projektu apstiprināšanas publicēt “pazīsti 
savu klientu” (Know Your Customer) 
pārbaudes rezultātus.

5. atzinīgi vērtē EIB vides un sociālo 
standartu pārskatīšanu un prasa rīkot plašu 
un iekļaujošu sabiedrisku apspriešanu; 
sagaida, ka visos projektos tiks iekļauti 
vispusīgāki dzimumu līdztiesības un 
cilvēktiesību aspekti un pienācīgas 
pārbaudes pienākumi; sagaida, ka 
uzņēmēji sniegs atbalstu jauniešu un 
sieviešu virzītiem projektiem; prasa EIB 
pirms visu projektu apstiprināšanas 
publicēt “pazīsti savu klientu” (Know Your 
Customer) pārbaudes rezultātus.

Or. en

Grozījums Nr. 61
Martin Hojsík, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Mauri Pekkarinen, Nils Torvalds

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzinīgi vērtē EIB vides un sociālo 
standartu pārskatīšanu un prasa rīkot plašu 
un iekļaujošu sabiedrisku apspriešanu; 
sagaida, ka visos projektos tiks iekļauti 
vispusīgāki dzimumu līdztiesības un 
cilvēktiesību aspekti un pienācīgas 
pārbaudes pienākumi; prasa EIB pirms visu 
projektu apstiprināšanas publicēt “pazīsti 
savu klientu” (Know Your Customer) 
pārbaudes rezultātus.

5. atzinīgi vērtē EIB vides un sociālo 
standartu pārskatīšanu un prasa rīkot plašu 
un iekļaujošu sabiedrisku apspriešanu; 
sagaida, ka visos projektos tiks iekļauti 
pārliecinoši pierādījumi par piesārņojuma 
novēršanu un bioloģiskās daudzveidības 
veicināšanu, vispusīgāki dzimumu 
līdztiesības un cilvēktiesību aspekti un 
pienācīgas pārbaudes pienākumi; prasa 
EIB pirms visu projektu apstiprināšanas 
publicēt “pazīsti savu klientu” (Know Your 
Customer) pārbaudes rezultātus.
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Or. en

Grozījums Nr. 62
Angelika Winzig

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzinīgi vērtē EIB vides un sociālo 
standartu pārskatīšanu un prasa rīkot plašu 
un iekļaujošu sabiedrisku apspriešanu; 
sagaida, ka visos projektos tiks iekļauti 
vispusīgāki dzimumu līdztiesības un 
cilvēktiesību aspekti un pienācīgas 
pārbaudes pienākumi; prasa EIB pirms 
visu projektu apstiprināšanas publicēt 
“pazīsti savu klientu” (Know Your 
Customer) pārbaudes rezultātus.

5. atzinīgi vērtē EIB vides un sociālo 
standartu pārskatīšanu un atzīst, ka EIB 
sistemātiski ziņo par ekonomisko, sociālo 
un vidisko ietekmi un sniedz vidiskās un 
sociālās ietekmes pārbaudes ex ante, kā 
arī ex post izvērtējumu.

Or. en

Grozījums Nr. 63
Martin Hojsík, Vlad Gheorghe, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Mauri Pekkarinen, 
Nils Torvalds

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzskata, ka EIB būtu jānodrošina 
pēc iespējas augstāks savu finanšu 
starpnieku integritātes līmenis un ka to 
aizdevumiem būtu jāpiemēro tādas pašas 
pārredzamības prasības kā citiem 
aizdevumu veidiem; aicina EIB regulāri 
publicēt piešķiršanas sarakstu ar 
finanšu starpniekoperāciju galīgajiem 
labuma guvējiem; aicina EIB grozīt EIB 
līguma paraugnoteikumus par vides 
jautājumiem un atbilstoši — līgumus ar 
finanšu starpniekiem, lai tiktu skaidri 
noteikts, kāda ar vidi saistīta informācija 
finanšu starpniekiem jāvāc un jāiesniedz 
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EIB publicēšanai; aicina EIB pārtraukt 
sadarbību ar finanšu starpniekiem, kuru 
iepriekšējo darbību aptumšo 
pārredzamības trūkums, krāpšana, 
korupcija, organizētā noziedzība, 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija, 
cilvēktiesību pārkāpumi vai vides 
aizsardzības noteikumu neievērošana; 
uzsver, ka šādām jaunām prasībām 
nevajadzētu ierobežot finansējuma 
pieejamību MVU;

Or. en

Grozījums Nr. 64
Eero Heinäluoma

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver, ka koronavīrusa pandēmija 
ir pamatīgs satricinājums ES un pasaules 
ekonomikai, ar smagu ekonomisko un 
sociālo ietekmi; uzsver, ka MVU ir 
Eiropas ekonomikas pamats, taču daudzi 
MVU saskaras ar nepieredzētām 
problēmām, it īpaši ar pandēmijas 
izraisīto likviditātes problēmu; šajā sakarā 
atzinīgi vērtē EIB aizsardzības 
mehānismu ― ES galvojuma fondu 
25 miljardu EUR apmērā, kura mērķis ir 
ar finanšu starpnieku palīdzību darīt 
pieejamu lielāku finansējumu maziem un 
vidējiem uzņēmumiem un uzņēmumiem 
ar vidēji lielu kapitālu; atbalsta arī 
Eiropas Parlamenta un Padomes panākto 
vienošanos par InvestEU instrumentu, 
kurā īpaša daļa paredzēta MVU, kā arī 
iekļauti horizontāli noteikumi, kas ļauj 
sniegt ar kapitālu saistītu atbalstu; aicina 
EIB un iesaistītās dalībvalstis prioritāti 
piešķirt politikām, kas veicina darbvietu 
radīšanu un saglabāšanu, un uzraudzīt 
un mērīt minēto līdzekļu ietekmi, lai 
nodrošinātu reālu iznākumu.
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Or. en

Grozījums Nr. 65
David Cormand
Verts/ALE grupas vārdā
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL grupas vārdā

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver, ka 2019. gadā 12,5 % EIB 
aizdevumu attiecās uz projektiem ārpus 
ES un ka tie bija aptuveni trešā daļa no 
kopējā ES iestāžu sniegtās oficiālās 
attīstības palīdzības apjoma; atgādina 
Komisijas paziņojumu, ka Eiropas 
Investīciju bankai savu ārējo aizdevumu 
pilnvaru ietvaros veiktās darbības būtu 
labāk jāsaskaņo ar ES politikām1a.
_________________
1a Eiropas Parlamenta un Padomes 
2014. gada 16. aprīļa Lēmuma 
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, 
izvērtējuma kopsavilkums 
(SWD(2019)0333 final, 2019. gada 13. 
septembris).

Or. en

Grozījums Nr. 66
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL grupas vārdā

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums
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5.a prasa pastiprināt Parlamenta 
pārraudzību, lai uzlabotu EIB 
pārskatatbildību un tās politiku un 
investīciju demokrātisko kontroli, tostarp 
iespējas iesniegt EIB jautājumus, uz 
kuriem jāatbild rakstiski, kā tas jau 
paredzēts attiecībā uz ECB;

Or. en

Grozījums Nr. 67
Anna Bonfrisco

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a sagaida, ka EIB turpinās atbalstīt 
Eiropas MVU, arī ņemot vērā riskus, kas 
saistīti ar divējādo ― zaļo un digitālo ― 
pārkārtošanos; 

Or. en

Grozījums Nr. 68
David Cormand
Verts/ALE grupas vārdā
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL grupas vārdā

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b atgādina, ka EIB līdzekļi ir 
publiski līdzekļi un ka tiem vienmēr 
vajadzētu būt pakļautiem publiskai 
kontrolei un pārskatatbildībai; pauž 
nožēlu par pārredzamības trūkumu 
attiecībā uz to, kā Eiropas uzņēmums 
"Volkswagen" izmantojis EIB 
aizdevumus, kā Eiropas Ombuds uzsvēris 
2019. gada 28. novembra Lēmumā, kurā 
norādīts, ka vadošs Eiropas uzņēmums 
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nepareizi izlietojis publiskos līdzekļus un 
nepareizi atspoguļojis to izmantošanas 
mērķi1a; aicina EIB piemērot stingrāku 
kontroli un uzticamības pārbaudi, lai 
turpmāk izvairītos no līdzīgiem 
gadījumiem, un konkrētāk ― atklāt 
jebkādu būtisku informāciju, kas saistīta 
ar nopietniem publisko līdzekļu 
nepareizas izmantošana gadījumiem.
_________________
1a Lēmums lietā 805/2018/MIG par 
Eiropas Investīciju bankas atteikumu 
piešķirt publisku piekļuvi dokumentiem 
par aizdevumu "Volkswagen", 2019. gada 
28. novembris.

Or. en

Grozījums Nr. 69
Eero Heinäluoma

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b atzinīgi vērtē dzimumu līdzsvara 
uzlabošanos EIB: 2019. gadā augsta 
ranga amatpersonas amatu un vadošu 
amatu ieņemošu sieviešu īpatsvars bija 
palielinājies attiecīgi līdz 33 % un 30 %; 
atzinīgi vērtē EIB 2021. gadam izvirzīto 
mērķi — vēl vairāk palielināt minētos 
amatus ieņemošu sieviešu īpatsvaru; 
aicina EIB arī turpmāk savā organizācijā 
veicināt visu veidu daudzveidību un 
iekļaušanu un noteikt vērienīgus mērķus.

Or. en

Grozījums Nr. 70
Martin Hojsík, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Mauri Pekkarinen, Nils Torvalds

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

5.b atzīst ES Ombuda veiktās 
izmeklēšanas pievienoto vērtību, jo tās 
rezultātā iespējams panākt efektīvāku un 
pārredzamāku pārvaldību; šajā sakarā 
aicina EIB savlaicīgi īstenot ES Ombuda 
ieteikumus;

Or. en

Grozījums Nr. 71
Anna Bonfrisco

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b sagaida, ka EIB grupa turpinās 
diversifikācijas centienus, lai izveidotu 
Eiropas finanšu ekosistēmu, kas spēj 
atbalstīt inovatīvus uzņēmumus arī valstīs 
ar mazāk attīstītu kapitāla tirgu;

Or. en

Grozījums Nr. 72
Eero Heinäluoma

Atzinuma projekts
5.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.c aicina EIB īstenot savus mērķus 
sociālo standartu jomā un savu dzimumu 
līdztiesības un sieviešu ekonomisko 
iespēju palielināšanas stratēģiju un 
piešķirt nepieciešamos iekšējos resursus, 
tostarp cilvēkresursus, lai nodrošinātu tās 
pilnīgu īstenošanu; prasa atjaunināt 
informāciju par dzimumu līdztiesības 
stratēģijas īstenošanu; prasa ietekmi uz 
dzimumu līdztiesību ņemt vērā arī 
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projektu līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 73
Anna Bonfrisco

Atzinuma projekts
5.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.c aicina EIB izveidot attīstības 
banku, lai nodrošinātu attīstības 
finansēšanas saskaņotību ar ES revīzijas 
ekonomisko diplomātijas 
prioritātēm nolūkā panākt Eiropas 
Savienības stratēģisko autonomiju; 
sagaida, ka Komisija un dalībvalstis 
attīstības finansēšanas programmu 
īstenošanā priekšroku dos EIB un 
jaunajai attīstības bankai.

Or. en

Grozījums Nr. 74
David Cormand
Verts/ALE grupas vārdā
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL grupas vārdā

Atzinuma projekts
5.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.c atzīmē, ka EIB ir apstiprinājusi 
vairākus aizdevumus simtiem miljonu 
euro vērtībā 5G tīklu ieviešanai ES 
dalībvalstīs; tomēr pauž nožēlu, ka pirms 
minētās apstiprināšanas netika veikts 
visaptverošs pētījums par šīs tehnoloģijas 
ieviešanas ietekmi uz vidi un veselību.

Or. en
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Grozījums Nr. 75
Martin Hojsík, Olivier Chastel, Mauri Pekkarinen, Nils Torvalds

Atzinuma projekts
5.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.c aicina EIB vēl vairāk pastiprināt 
savu sociālo standartu un sieviešu 
ekonomisko iespēju 
palielināšanas stratēģijas īstenošanu un 
atbilstoši piešķirt nepieciešamos iekšējos 
resursus;

Or. en

Grozījums Nr. 76
Martin Hojsík, Vlad Gheorghe, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

Atzinuma projekts
5.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.d aicina EIB noturēt iestāžu 
viedokļu apmaiņu par tās ieguldījumu 
globālu problēmu risināšanā un kopīgu 
mērķu, tostarp ilgtspējīgas attīstības 
mērķu, īstenošanā un izvērtēt progresu, 
kas panākts attiecībā uz 2020. gada 10. 
jūlijā pieņemto rezolūciju par 2019. gada 
ziņojumu par Eiropas Investīciju bankas 
finansiālajām darbībām.

Or. en

Grozījums Nr. 77
Eero Heinäluoma

Atzinuma projekts
5.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums
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5.d atkārtoti prasa sistemātiski 
publicēt visu EIB pārvaldības struktūru 
sanāksmju saturu un prasa nodrošināt 
lielāku pārredzamību attiecībā uz Vadības 
komitejas sanāksmēm, tostarp sanāksmju 
darba kārtību un ārējām sanāksmēm, un 
to iznākumu.

Or. en

Grozījums Nr. 78
Eero Heinäluoma

Atzinuma projekts
5.e punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.e aicina ieviest jaunu vērienīgu 
standartu attiecībā uz finanšu 
starpniekiem, kurš paredzētu konkrētus 
kritērijus starpnieku atlasei, ievērojot 
stingrus nodokļu, pārredzamības, vides un 
sociālos standartus.

Or. en

Grozījums Nr. 79
Eero Heinäluoma

Atzinuma projekts
5.f punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.f atzīmē, ka koronavīrusa 
pandēmijai ir bijusi milzīga negatīva 
ietekme uz bērnu izglītību un labbūtību 
visā pasaulē, ka ierobežošanas pasākumu 
dēļ miljoniem bērnu joprojām nav 
pieejama izglītība un ka tāpēc viņi ir 
pakļauti regresa riskam un var ciest no tā 
visu mūžu; atzinīgi vērtē EIB investīcijas 
izglītībā, jo investēšana izglītībā palīdz 
izskaust nabadzību, veicināt ekonomikas 
izaugsmi un uzlabot dzimumu līdztiesību; 
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aicina EIB palielināt investīcijas izglītībā, 
lai palīdzētu mazināt koronavīrusa 
pandēmijas krīzes smago ietekmi uz 
izglītības sistēmām visā pasaulē.

Or. en

Grozījums Nr. 80
Eero Heinäluoma

Atzinuma projekts
5.g punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.g uzskata, ka finansējuma 
nepieejamība MVU un uzņēmumiem ar 
vidēji lielu kapitālu, it īpaši inovācijas 
jomā, joprojām ir strukturāls tirgus 
darbības traucējums; aicina EIB uzlabot 
sadarbību ar finanšu starpniekiem un 
valsts attīstību veicinošām bankām, lai 
panāktu plašu MVU un vidēji liela 
kapitāla uzņēmumu klāstu; aicina EIB 
prioritāti piešķirt projektiem, kas rada 
ilgtspējīgas darbvietas un mazina 
nevienlīdzību, kā arī nodrošina izaugsmes 
kapitālu, lai MVU varētu paplašināt savu 
darbību.

Or. en

Grozījums Nr. 81
Eero Heinäluoma

Atzinuma projekts
5.h punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.h atzīmē, ka EIB būs svarīga loma 
Eiropas atlabšanā pēc koronavīrusa 
pandēmijas; aicina EIB būt gatavai 
uzņemties svarīgu konsultatīvo lomu 
attiecībā uz investēšanu taisnīgas 
klimatiskās un digitālās pārkārtošanās 
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īstenošanā, MVU, kohēzijā un 
ekonomikas atveseļošanā; aicina EIB 
maksimāli palielināt investīcijas, 
lai ierobežotu pandēmijas ilgtermiņa 
negatīvo ietekmi.

Or. en

Grozījums Nr. 82
Eero Heinäluoma

Atzinuma projekts
5.i punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.i ar nepacietību gaida EIB pārskatu 
par tās pārredzamības politiku 2021. 
gadā; aicina EIB palielināt proaktivitāti, 
lai savlaicīgi publicētu plašāku 
informāciju par savām finansēšanas 
darbībām, jo līdz ar atbildības 
palielināšanos ir jāpalielina 
pārskatatbildība, arī Eiropas Parlamenta 
priekšā; atgādina, ka pārredzamība ir 
viens no demokrātijas stūrakmeņiem.

Or. en

Grozījums Nr. 83
Eero Heinäluoma

Atzinuma projekts
5.j punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.j atzinīgi vērtē EIB investīciju 
palielināšanu veselības aizsardzības 
nozarē, tostarp pētniecībā un attīstībā un 
inovācijā, lai izstrādātu vakcīnu pret 
koronavīrusu; tomēr uzsver, ka EIB 
darbībām nevajadzētu veicināt veselības 
aprūpes privatizāciju.

Or. en
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Grozījums Nr. 84
Eero Heinäluoma

Atzinuma projekts
5.k punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.k aicina EIB piemērot stingrākus 
nodokļu pārredzamības standartus, proti, 
tiešo un netiešo aizdevumu piešķiršanai 
izvirzīt nosacījumu, ka to saņēmēji 
publicē fiskālos un grāmatvedības datus 
par katru valsti atsevišķi un ka notiek 
apmaiņa ar faktisko īpašumtiesību datiem 
par aizdevumu saņēmējiem un 
finansēšanas operācijās iesaistītajiem 
finanšu starpniekiem;

Or. en

Grozījums Nr. 85
Eero Heinäluoma

Atzinuma projekts
5.l punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.l aicina EIB padziļināt sadarbību ar 
OLAF, Revīzijas palātu un Eiropas 
Prokuratūru (EPPO); uzskata, ka EPPO 
nākotnē vajadzētu būt pilnvarām veikt 
kriminālvajāšanu par noziedzīgu darbību 
attiecībā uz EIB līdzekļiem ES 
dalībvalstīs, kuras ir EPPO locekles;

Or. en

Grozījums Nr. 86
Eero Heinäluoma

Atzinuma projekts
5.m punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

5.m atzīmē, ka EIB joprojām pārskata 
savu krāpšanas apkarošanas politiku, un 
mudina to ātri pieņemt atjaunināto 
politiku;  aicina EIB pastiprināt 
uzticamības pārbaudes pienākumus 
saskaņā ar ES tiesību aktiem nelikumīgi 
iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas 
jomā un nodrošināt pilnīgu tiesisko 
regulējumu, lai EIB varētu efektīvi 
novērst iesaistīšanos nelikumīgās 
darbībās un nodrošināt pienācīgu 
sankciju noteikšanas režīmu, kas tiktu 
piemērots ES tiesību aktu neievērošanas 
gadījumā; aicina EIB pastiprināt 
pārbaudi attiecībā uz politiski redzamām 
personām.

Or. en


