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PASIŪLYMAI

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

1. pabrėžia Europos investicijų banko (EIB), kaip Sąjungos banko, veiklos svarbą siekiant 
padidinti dabartinį investicijų lygį ES, kuris nesiekia istorinių vidurkių ir yra 
nepakankamas, kad būtų įgyvendinti ES tvarumo, ekonominiai, socialiniai ir darbo vietų 
kūrimo užmojai, ir realizuoti regioninę sanglaudą, inovacijas ir konkurencingumą ES 
lygmeniu, taip pat teikti finansavimą vietos lygmeniu, įskaitant savivaldybes, kurios 
reaguoja į piliečių poreikius; labai skatina EIB ir toliau stengtis remti investicijas, 
siekiant tvaresnės ir konkurencingesnės Europos ekonomikos;

2. ragina Komisiją ypatingą dėmesį skirti tam, kad būtų užtikrinta, jog ES fiskalinėmis 
taisyklėmis būtų remiamos būsimos pastangos didinti viešųjų investicijų lygį ES, o tai 
leistų EIB pasinaudoti šiomis didesnėmis viešosiomis investicijomis kaip svertu; 
pabrėžia, kad svarbus viešojo sektoriaus vaidmuo įgyvendinant naujosios kadencijos 
Komisijos paskelbtus investicijų tikslus, pvz., per kitą dešimtmetį 1 trln. EUR skirti 
investicijoms į žaliąjį perėjimą finansuoti;

3. pabrėžia, kad ES užmojams įgyvendinti, EIB gali tekti ne tik didinti nuosavą kapitalą ir 
plėsti žinias inovatyvių finansavimo priemonių srityje, bet ir prisiimti daugiau rizikos, 
ypač tuose sektoriuose ir regionuose, kurie pritraukia mažiau investicijų, su sąlyga, kad 
toks skolinimas atitinka EIB tinkamumo kriterijus, ir atsižvelgiant į EIB bendro AAA 
reitingo išsaugojimą;

4. ragina apskritai padidinti EIB kapitalizaciją, kad būtų sudarytos sąlygos teikti daugiau 
ilgalaikių paskolų ir naudoti inovatyvias priemones finansuojant projektus, turinčius 
didelį potencialą tvarumo, socialinėje ir inovacijų srityse, įskaitant projektus, kuriais 
kuriamos tvarios darbo vietos ir mažinama nelygybė; pabrėžia, jog svarbu, kad EIB 
atliktų papildomumo veiksnio vaidmenį vykdant investicijas visoje ES, taip pat 
atkreipia dėmesį į bendradarbiavimo su daugeliu partnerių svarbą; be to, pažymi, kad 
EIB finansavimo pridėtinė vertė taip pat yra teikti technines konsultacijas ir stiprinti 
pajėgumus, siekiant padėti projektams tapti pasirengusiais investicijoms ir užtikrinti kuo 
didesnę geografinę pusiausvyrą;

5. atkreipia dėmesį į 2019/2020 m. EIB investicijų ataskaitos rezultatus, susijusius su MVĮ 
ir vidutinės kapitalizacijos įmonių finansavimu; mano, kad MVĮ ir vidutinės 
kapitalizacijos įmonių rėmimas turi likti pagrindiniu EIB tikslu ir primygtinai ragina 
dėti daugiau pastangų ir daugiau dėmesio skirti MVĮ finansavimui, siekiant sumažinti 
tokių įmonių finansavimo trūkumą; šiuo požiūriu palankiai vertina fondo „InvestEU“ 
MVĮ liniją; pabrėžia, kad reikia sutelkti dėmesį į ilgalaikį finansavimą, visų pirma 
remiant projektus, kurie kitu atveju nebūtų finansuojami, ypač novatoriškoms 
pradedančiosioms įmonėms ir MVĮ; tačiau pabrėžia, kad EIB finansine veikla 
nepakeičiamos tvarios fiskalinės politikos priemonės valstybėse narėse; ragina EIB 
didinti investicijas į proveržio inovacijas, ypač į perėjimą prie žaliosios ekonomikos, 
siekiant remti Europos įmones;

6. teigiamai vertina išrinktosios Komisijos pirmininkės įsipareigojimus tam tikrus EIB 
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skyrius reformuoti į klimato banką, taip pat ES žaliojo kurso principus ir EIB direktorių 
valdybos sprendimą aplinkosauginio tvarumo bei klimato politikos finansavimui skirtą 
EIB dalį iki 2025 m. padidinti bent iki 50 proc., o visą EIB finansavimo veiklą iki 
2020 m. pabaigos suderinti su Paryžiaus susitarime nustatytais tikslais;

7. ragina EIB padidinti finansavimą, kad būtų galima spręsti technologijų pertvarkos 
keliamus klausimus, remti prie dabartinių ir būsimų darbo rinkos poreikių pritaikytų 
įgūdžių ugdymą, toliau skatinti investicijas į darbuotojų ir verslininkų skaitmeninius 
įgūdžius, skaitmeninę infrastruktūrą ir skaitmeninimo pajėgumų stiprinimą, skirti lėšų 
ilgalaikiams moksliniams tyrimams ir inovacijoms bei MVĮ, remti socialinę ekonomiką 
ir didinti socialinę ir teritorinę sanglaudą, visų pirma užpildant dabartines investicijų į 
viešąjį būstą ir infrastruktūrą spragas;

8. atkreipia dėmesį į Komisijos naują Europos tvarių investicijų planą ir ragina Komisiją 
visapusiškai remti EIB jo tvarumo siekiuose;

9. ragina EIB atlikti pagrindinį vaidmenį užtikrinant tvarų finansavimą Europoje ir už jos 
ribų ir išlaikyti pagrindinį vaidmenį kuriant ES finansavimo mechanizmus trečiosioms 
šalims, ypač besivystančioms šalims;

10. pripažįsta, kad Europos Sąjunga ir valstybės narės turi daugiau investuoti į kovą su 
klimato kaita, skaitmeninę revoliuciją ir viešąsias paslaugas; todėl palankiai vertina EIB 
direktorių valdybos priimtą sprendimą iki 2021 m. pabaigos nutraukti daugumos 
iškastinio kuro projektų finansavimą ir visą savo portfelį, įskaitant su EIF susijusias 
operacijas, o taip pat skolinimo politiką suderinti su Paryžiaus susitarime numatytais 
tikslais;

11. ragina EIB siekti, kad įmonių įsipareigojimai mažinti priklausomybę nuo iškastino kuro 
būtų EIB finansavimo gavimo sąlyga ir teikti konsultacijas, kaip įmonėse galima 
mažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro; ragina EIB pradėti taikyti ES taksonomijos 
sistemą, kai tik ji bus oficialiai patvirtinta, ir vadovautis ja kaip standartu investuojant į 
klimato ir aplinkos apsaugos sritis; ragina EIB sukurti patikimą metodiką, kurią taikant 
būtų galima įvertinti, parodyti ir užtikrinti, kad EIB vykdomos finansinės operacijos 
suderintos su Paryžiaus klimato susitarime numatytais tikslais;

12. atkreipia dėmesį į skirtingą valstybių narių ekonominę padėtį ir pajėgumus ir pabrėžia, 
kad svarbu užtikrinti teisingą perėjimą siekiant padėti labiausiai nukentėjusiems 
regionams ir šalims prisitaikyti prie neišvengiamų pokyčių, kad niekas nebūtų paliktas 
nuošalyje; pabrėžia, kad reikia aktyviai remti sritis, kuriose darbo vietos šiuo metu 
priklauso nuo daug teršalų išmetančių pramonės šakų, daug investuojant į mokymą ir 
alternatyvias ekonomines galimybes, siekiant užtikrinti kokybiškas darbo vietas, taip 
užtikrinant sklandų perėjimą; mano, kad šiuo požiūriu labai svarbu užtikrinti 
nuoseklumą ir koordinavimą su kitomis ES finansavimo priemonėmis;

13. pabrėžia, kad pagrindinis Europos strateginių investicijų fondo (ESIF) numatytas 
kiekybinis tikslas iš papildomų privačiųjų ir viešųjų investicijų surinkti 500 mlrd. EUR 
neturėtų būti pagrindinis ESIF sėkmės variklis, ir kad išmatuojami tikslai, susiję su 
tvarumu, papildomumu ir socialiniu poveikiu turėtų būti bent vienodai svarbūs 
būsimose investicijų strategijose;
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14. ragina EIB padidinti iš ESIF ir „InvestEU“ programos skiriamo finansavimo dalį tiems 
projektams, kurie reikšmingai prisideda prie ES tvarumo ir socialinių tikslų 
įgyvendinimo, pagal atitinkamus ES reglamentus; ragina Komisiją užtikrinti, kad 
vykdant „InvestEU“ programą taikoma tvarumą užtikrinanti metodika visiškai atitiktų 
ES tvarumo tikslus ir kad nustatant socialinių projektų vertinimo kriterijus būtų 
atsižvelgiama į Europos socialinių teisių ramsčio principus; atsižvelgdamas į tai, 
pabrėžia, kad svarbu atlikti projektų tvarumo, konkurencingumo ir ekonominio poveikio 
bei poveikio aplinkai išankstinius ir baigiamuosius vertinimus; 

15. ragina EIB, vykdant skolinimo veiklą, pirmenybę teikti tiems projektams, kuriais 
remiamas Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų vykdymas;

16. ragina EIB grupę užtikrinti didesnį skaidrumą ir atskaitomybę apie savo ekonomines 
operacijas, naudojimąsi ES biudžeto garantija, EIB operacijų papildomumą ir galimus 
būsimus planus įsteigti EIB patronuojamąją įmonę;

17. pažymi, kad EIB grupės skaidrumo politika grindžiama informacijos atskleidimo 
prielaida; ragina EIB apskritai dėti daugiau pastangų komunikacijos srityje, visų pirma 
per savo ryšių palaikymo tarnybas valstybėse narėse toliau teikti informaciją 
nacionaliniams ir vietos viešiesiems ir privatiesiems subjektams apie savo priemones ir 
jas skatinti; pabrėžia, kad svarbu tinkamai konsultuotis su vietos bendruomenėmis ir 
piliečiais prieš įgyvendinant projektus ir jų įgyvendinimo metu ir kad reikia turėti 
tinkamus mechanizmus konsultuotis su įvairiais suinteresuotaisiais subjektais, pvz., 
klimato srities ekspertais, profesinėmis sąjungomis, pilietinės visuomenės veikėjais, 
verslo atstovais, MVĮ ir akademine bendruomene;

18. ragina EIB grupę pagerinti savo atskaitomybę šiais klausimais ir siūlo pradėti ketvirtinį 
dialogą su atitinkamais Parlamento komitetais, kad būtų užtikrintas dalyvavimas EIB 
investicijų strategijoje ir tinkama priežiūra; pabrėžia, kad svarbu, jog Parlamentas 
vykdytų griežtesnę EIB direktorių valdybos sprendimų priežiūrą, ir atkreipia dėmesį į 
galimybę suteikti Parlamentui stebėtojo statusą valdybos posėdžiuose siekiant užtikrinti 
geresnį dalijimąsi informacija; reikalauja, kad Komisija padidintų savo pozicijų, kurių ji 
laikosi EIB direktorių valdyboje, skaidrumą Parlamento atžvilgiu; ragina EIB ir 
Parlamentą sudaryti susitarimo memorandumą, kad būtų pagerinta prieiga prie EIB 
dokumentų ir duomenų, susijusių su ateities strategine orientacija ir finansavimo 
politika, turint tikslą sustiprinti Banko atskaitomybę;

19. pabrėžia, kad Audito Rūmų teisės atlikti EIB auditą turėtų būti sustiprintos ir apimti 
visas EIB operacijas ir kad auditas turėtų apimti EIB investicijų išlaidų efektyvumą ir jo 
projektų papildomumą ir turėtų būti viešai skelbiamas; ragina EIB ateityje glaudžiau 
bendradarbiauti su OLAF ir Europos prokuratūra ir pranešti kompetentingoms 
institucijoms apie visus galimo sukčiavimo atvejus; 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;

20. palankiai vertina 2019 m. patvirtintą naują EIB grupės politiką dėl 
nebendradarbiaujančių jurisdikciją turinčių subjektų ir gero mokesčių srities valdymo, 
tačiau primena, kad itin svarbu stiprinti šią politiką atsižvelgiant į naujus ir esamus 
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mokesčių vengimo būdus, pvz., pasinaudojimo šalių mokestinės tvarkos neatitikimais 
schemas, lengvatinį intelektinės nuosavybės teisių režimą arba naudojimąsi mažą ar 
nulinį tarifą taikančiomis jurisdikcijomis siekiant paskirstyti savo pelną; ragina kitas 
Europos finansų įstaigas taikyti to paties lygio standartus; ragina EIB vykdant išsamų 
mokesčių tikrinimą visapusiškai pasinaudoti savo kovos su mokesčių vengimu 
priemonių rinkiniu ypač rizikingiems projektams ir prireikus taikyti perkėlimo 
reikalavimus; palankiai vertina Sąjungos bendrajam biudžetui taikomo 2018 m. 
Finansinio reglamento 155 straipsnio 3 dalį, pagal kurią biudžeto garantijos teikiamos 
tik tuo atveju, jei atskleidžiama informacija apie tikruosius savininkus ir skelbiami 
duomenys pagal šalis; atkreipia dėmesį į persvarstytą EIB grupės kovos su pinigų 
plovimu ir teroristų finansavimu sistemą ir ragina EIB atnaujinti savo politiką 
atsižvelgiant į Penktąją kovos su pinigų plovimu direktyvą, kuri įsigaliojo 2020 m. 
sausio mėn., ir bendradarbiauti su atitinkamomis valdžios institucijomis siekiant 
užtikrinti tinkamas sankcijas už teisės aktų pažeidimus ir taikyti griežtus standartus 
finansų tarpininkams;

21. pažymi, kad EIB privalo laikytis ES pagrindinių teisių chartijos ir kad žmogaus teisių 
principai yra įtraukti į jo išsamaus patikrinimo procedūras ir standartus, įskaitant viešai 
prieinamus ex ante vertinimus; ragina EIB užtikrinti, kad jo skundų nagrinėjimo 
mechanizmas visapusiškai veiktų siekiant nustatyti galimus žmogaus teisių pažeidimus 
su EIB susijusiuose projektuose ir juos pašalinti; ragina EIB užtikrinti, kad į būsimą jo 
socialinių ir aplinkos apsaugos standartų peržiūrą, numatytą 2020 m., būtų įtrauktos 
žmogaus teisių apsaugos priemonės;

22. pažymi, kad EIB turi kovos su sukčiavimu politiką ir nepriklausomą tarnybą, kuri tiria 
įtarimus sukčiavimu, apie kurį pranešta viduje arba išorėje; ragina EIB apsvarstyti 
galimybę atnaujinti savo politiką siekiant pagerinti savo kovos su sukčiavimu sistemą ir 
užtikrinti pakankamus išteklius, ypač atsižvelgiant į svarbų EIB vaidmenį įgyvendinant 
ES politiką, pvz., programą „InvestEU“ ir Europos žaliąjį kursą; pažymi, kad sankcijos 
ir teisių gynimo priemonės jau numatytos EIB kovos su sukčiavimu politikoje, pagal 
kurias, pavyzdžiui, galima sustabdyti mokėjimus, siekti išlaidų kompensavimo ir 
sustabdyti arba nutraukti projektus; ragina EIB sustabdyti išmokų mokėjimą rimtais 
netinkamo valdymo ir (arba) korupcijos atvejais;

23. palankiai vertina tai, kad 2019 m. rugsėjo 26 d. EIB ir Japonijos tarptautinio 
bendradarbiavimo agentūra (JTBA) pasirašė susitarimo memorandumą, kuriuo bus 
sudaromos sąlygos tolesniam bendram finansavimui ir bendroms investicijoms 
besivystančiose šalyse; šiuo bendradarbiavimu sustiprinama svarbi EIB ir JTBA 
strateginė partnerystė, remiant projektus trečiosiose šalyse, kuriais sprendžiamos 
pasaulinės problemos;

24. pritaria EIB įsipareigojimui pagal trečiąją Įvairovės ir įtraukties strategiją, kuri apima 
2018–2021 m. laikotarpį, iki 2021 m. vyresniųjų pareigūnių moterų skaičių padidinti iki 
50 proc.; ragina EIB užtikrinti, kad per ateinančius 12 mėnesių jis pasieks savo tikslą 
gauti Ekonominių dividendų už lyčių lygybę sertifikatą (EDGE);

25. ragina EIB ir toliau bendradarbiauti su vienodai mąstančiais partneriais, sprendžiant 
pasaulines problemas;
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26. ragina didinti finansinę paramą vietos energijos šaltiniams, siekiant panaikinti didelę 
Europos priklausomybę nuo išorinių energijos šaltinių ir užtikrinti tiekimą;

27. skatina EIB bendradarbiauti su mažais rinkos dalyviais ir bendruomenių kooperatyvais, 
kad konsoliduotų mažus atsinaujinančių energijos šaltinių projektus, ir taip sudarytų 
jiems sąlygas atitikti reikalavimus, būtinus finansavimui iš EIB gauti.
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