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IEROSINĀJUMI

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas un monetāro komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

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;

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;

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;

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;

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.


