
PA\1217149LT.docx PE660.133v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

Europos Parlamentas
2019-2024

Biudžeto komitetas

2020/2124(INI)

30.10.2020

NUOMONĖS PROJEKTAS
Biudžeto komiteto

pateiktas Ekonomikos ir pinigų politikos komitetui

dėl 2020 m. metinio pranešimo dėl Europos investicijų banko finansinės 
veiklos
(2020/2124(INI))

Nuomonės referentas: David Cormand



PE660.133v01-00 2/3 PA\1217149LT.docx

LT

PA_NonLeg



PA\1217149LT.docx 3/3 PE660.133v01-00

LT

PASIŪLYMAI

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

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;

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;

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;

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;

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.


