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IEROSINĀJUMI

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

1. uzsver, ka Eiropas Investīciju bankas (EIB) kā Savienības bankas darbībām ir liela 
nozīme, lai palielinātu pašreizējo investīciju apjomu Eiropas Savienībā, kas ir zemāks 
par vēsturiskajiem vidējiem rādītājiem un nav pietiekams, lai sasniegtu ES vērienīgos 
mērķus ilgtspējas, ekonomikas, sociālajā un darbvietu radīšanas jomā un lai nodrošinātu 
reģionālo kohēziju, inovāciju un konkurētspēju ES līmenī, kā arī finansējumu vietējā 
līmenī, tostarp to, ka pašvaldības apmierina iedzīvotāju vajadzības; neatlaidīgi mudina 
EIB arī turpmāk veicināt investīcijas, kuru mērķis ir uzlabot Eiropas ekonomikas 
ilgtspēju un konkurētspēju;

2. aicina Komisiju īpašu uzmanību veltīt tam, lai nodrošinātu, ka ar ES fiskālajiem 
noteikumiem nākotnē tiek atbalstīti centieni palielināt publisko investīciju līmeni ES, 
tādējādi dodot iespēju EIB izmantot šīs palielinātās publiskās investīcijas, lai no tām 
gūtu maksimālu atdevi; uzsver publiskā sektora svarīgo lomu jaunās Komisijas paziņoto 
investēšanas mērķu — it īpaši nākamajā desmitgadē 1 triljonu EUR finansējuma atvēlēt 
investīcijām pārejā uz zaļo ekonomiku — īstenošanā;

3. uzsver — lai sasniegtu šos vērienīgos ES mērķus, EIB līdztekus pašu kapitāla 
palielināšanai un specializēto zināšanu pilnveidošanai inovatīvu finansēšanas 
instrumentu jomā var būt nepieciešams uzņemties vairāk riska ar nosacījumu, ka šāda 
aizdošana atbilst EIB atbilstības kritērijiem, un ņemot vērā nepieciešamību saglabāt EIB 
vispārējo AAA reitingu;

4. prasa vispārēji palielināt EIB kapitalizāciju, lai varētu izsniegt vairāk ilgtermiņa 
aizdevumu un izmantot inovatīvus instrumentus tādu projektu finansēšanai, kuriem 
piemīt būtisks potenciāls nodrošināt ieguvumus ilgtspējas, sociālajā un inovācijas jomā, 
tostarp tādu projektu finansēšanai, kas veicina darbvietu radīšanu un nevienlīdzības 
mazināšanu; uzsver, ka liela nozīme ir papildināmības faktoram, kas EIB būtu 
jānodrošina attiecībā uz investīcijām visā ES, un sadarbībai ar daudzajiem partneriem; 
turklāt norāda, ka EIB nodrošinātā finansējuma pievienotā vērtība izpaužas arī kā 
tehnisko konsultāciju sniegšana un spēju veidošana, lai palīdzētu projektus padarīt 
gatavus investīciju saņemšanai un nodrošinātu pēc iespējas labāku ģeogrāfisko 
līdzsvaru;

5. pieņem zināšanai EIB 2019./2020. gada ziņojumā par investīcijām iekļauto informāciju 
par MVU un vidēji liela kapitāla uzņēmumu finansēšanu; uzskata, ka MVU un vidēji 
liela kapitāla uzņēmumu atbalstīšanai arī turpmāk jābūt vienam no EIB pamatmērķim, 
un mudina pastiprinātus centienus un lielāku uzmanību veltīt MVU finansēšanai, lai 
samazinātu šiem uzņēmumiem nepieciešamā finansējuma iztrūkumu; šajā sakarā 
atzinīgi vērtē MVU politikas sadaļu fondā InvestEU; uzsver nepieciešamību 
koncentrēties uz ilgtermiņa finansēšanu, it īpaši, atbalstot tādus projektus, kuri citādi 
netiktu finansēti, un it īpaši projektus, kas paredzēti inovatīviem jaunuzņēmumiem un 
MVU; tomēr uzsver, ka EIB finansēšanas darbības dalībvalstīs nevar aizstāt ilgtspējīgu 
fiskālo politiku; lai atbalstītu Eiropas uzņēmumus, aicina EIB palielināt investīcijas 
radikālā inovācijā — it īpaši tādā, kas paredzēta pārejai uz zaļo ekonomiku;
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6. atzinīgi vērtē Komisijas priekšsēdētājas apņemšanos atsevišķas EIB nodaļas pārvērst 
par klimata banku, kā arī Eiropas zaļā kursa principus un EIB Direktoru padomes 
lēmumu līdz 2025. gadam palielināt klimata pasākumiem un vides ilgtspējai paredzēto 
EIB finansējuma daļu vismaz līdz 50 % un līdz 2020. gada beigām visas EIB 
finansēšanas darbības saskaņot ar Parīzes nolīguma mērķiem;

7. aicina EIB palielināt finansējumu, lai varētu īstenot tehnoloģisko pāreju, atbalstīt 
pašreizējā un nākotnes darba tirgus vajadzībām pielāgotu prasmju attīstīšanu, vēl vairāk 
veicināt investēšanu darba ņēmēju un darba devēju digitālo prasmju pilnveidošanā, 
nodrošināt līdzekļus ilgtermiņa pētniecībai, inovācijai un MVU, atbalstīt sociālo 
ekonomiku un veicināt sociālo un teritoriālo kohēziju, it īpaši, novēršot pašreizējo 
investīciju iztrūkumu valsts mājokļa un infrastruktūras jomā;

8. pieņem zināšanai Komisijas jauno Eiropas ilgtspējīgu investīciju plānu un aicina 
Komisiju pilnībā atbalstīt EIB attiecībā uz tās vērienīgajiem mērķiem ilgtspējas jomā;

9. aicina EIB uzņemties svarīgu lomu ilgtspējīga finansējuma jomā gan Eiropā, gan ārpus 
tās un saglabāt svarīgu lomu trešām valstīm, it īpaši jaunattīstības valstīm, paredzētu ES 
finansēšanas mehānismu izveidē;

10. atzīst, ka Eiropas Savienībai un tās dalībvalstīm būtu vairāk jāinvestē klimata pārmaiņu 
apkarošanā, digitālajā revolūcijā un sabiedriskos pakalpojumos; tādēļ atzinīgi vērtē EIB 
Direktoru padomes pieņemto lēmumu līdz 2021. gada beigām pārtraukt finansiāla 
atbalsta sniegšanu lielākajai daļai fosilā kurināmā projektu un visu savu portfeli, tostarp 
EIF operācijas, saskaņot ar Parīzes nolīguma mērķiem;

11. aicina EIB strādāt pie tā, lai par nosacījumu EIB atbalsta piešķiršanai uzņēmumiem 
tiktu noteikta dekarbonizācijas saistību uzņemšanās, un piedāvāt tiem konsultācijas par 
dekarbonizācijas iespējām; aicina EIB, tiklīdz būs oficiāli pieņemta ES taksonomijas 
sistēma, izmantot to par kritēriju savām investīcijām klimata un vides jomā; aicina EIB 
izstrādāt uzticamu metodiku, ar kuras palīdzību mērīt, atklāt un panākt savu 
finansēšanas operāciju atbilstību Parīzes nolīgumam;

12. norāda uz dalībvalstu atšķirīgo ekonomisko situāciju un spējām un uzsver, ka ir svarīgi 
nodrošināt taisnīgu pāreju, lai visvairāk skartajiem reģioniem un valstīm palīdzētu 
pielāgoties nenovēršamajām pārmaiņām, lai neviens netiktu atstāts novārtā; uzsver 
nepieciešamību proaktīvi atbalstīt jomas, kurās darbvietas pašlaik ir atkarīgas no 
nozarēm ar augstu emisiju līmeni, šajā nolūkā veicot ievērojamas investīcijas apmācībā 
un alternatīvās ekonomiskās iespējās, lai garantētu kvalitatīvas darbvietas un tādējādi 
nodrošinātu vienmērīgu pāreju; uzskata, ka šajā sakarā izšķiroša nozīme būs 
konsekvencei un koordinācijai ar citiem ES finansēšanas instrumentiem;

13. uzsver, ka Eiropas Stratēģisko investīciju fonda (ESIF) kvantitatīvajam pamatmērķim 
mobilizēt papildu privātās un publiskās investīcijas 500 miljardu EUR apjomā 
nevajadzētu būt galvenajam ESIF veiksmes faktoram un ka vismaz par vienlīdz 
svarīgiem turpmākajās investīciju stratēģijās būtu jānosaka izmērāmi mērķi ilgtspējas, 
papildināmības, ģeogrāfiskā pārklājuma un sociālās ietekmes jomā;

14. aicina EIB saskaņā ar attiecīgajām ES regulām palielināt ESIF un InvestEU finansējuma 
īpatsvaru to projektu finansēšanā, kuri būtiski veicina ES mērķu īstenošanu ilgtspējas un 
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sociālajā jomā; aicina Komisiju nodrošināt, ka InvestEU ilgtspējas pārbaudīšanas 
metodikas pilnībā atbilst ES mērķiem ilgtspējas jomā un ka sociālo projektu 
izvērtēšanas kritēriju noteikšanā tiek ņemti vērā Eiropas sociālo tiesību pīlāra principi; 
šajā sakarā uzsver nepieciešamību veikt projektu ietekmes ex-ante un ex-post 
izvērtēšanu no ilgtspējas, konkurētspējas, ekonomikas un sociālā viedokļa; 

15. aicina EIB par prioritāti noteikt ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanas 
atbalstīšanu ar aizdošanas darbību palīdzību;

16. aicina EIB grupu nodrošināt augstāku pārredzamības un pārskatatbildības līmeni 
attiecībā uz savām ekonomiskajām operācijām, ES budžeta garantijas izmantošanu, 
operāciju papildināmību un iespējamiem nākotnes plāniem izveidot EIB filiāli, kas 
nodarbotos ar attīstības jautājumiem;

17. atzīmē, ka EIB grupas pārredzamības politika balstās uz atklāšanas pieņēmumu; aicina 
EIB, izmantojot savus vietējos birojus dalībvalstīs, vispārēji pastiprināt komunikācijas 
centienus un it īpaši turpināt informēt valsts un vietējā līmeņa publiskā un privātā 
sektora dalībniekus par saviem instrumentiem un popularizēt tos; uzsver, ka pirms 
projektu īstenošanas un tās laikā ir svarīgi pienācīgi apspriesties ar vietējām kopienām 
un iedzīvotājiem un ka ir nepieciešami atbilstoši mehānismi, lai apspriestos ar dažādām 
ieinteresētajām personām, tādām kā klimata jomas eksperti, arodbiedrības, pilsoniskās 
sabiedrības un uzņēmumu pārstāvji, MVU un akadēmiskās aprindas;

18. aicina EIB grupu uzlabot pārskatatbildību par minētajiem jautājumiem un ierosina reizi 
ceturksnī rīkot dialogu ar attiecīgajām Parlamenta komitejām, lai nodrošinātu līdzdalību 
EIB investēšanas stratēģijā, kā arī atbilstošu pārraudzību; uzsver, ka ir svarīgi, lai 
Parlamentam būtu plašākas pārbaudes pilnvaras attiecībā uz EIB Direktoru padomes 
lēmumiem, un norāda uz iespēju Parlamentam piešķirt novērotāja statusu Direktoru 
padomes sanāksmēs, lai nodrošinātu labāku informācijas apmaiņu; prasa, lai Komisija 
padarītu Parlamentam pārredzamāku nostāju, ko tā pauž EIB Direktoru padomē; lai 
pastiprinātu EIB pārskatatbildību, prasa noslēgt EIB un Parlamenta saprašanās 
memorandu ar mērķi uzlabot piekļuvi EIB dokumentiem un datiem par nākotnes 
stratēģisko orientāciju un finansēšanas politiku;

19. uzsver, ka būtu jāpastiprina Revīzijas palātas tiesības veikt revīziju EIB, ka šai revīzijai 
būtu jāaptver visi EIB darījumi, jāietver EIB investēšanas centienu izmaksu lietderība 
un tās projektu papildināmība un ka tās rezultāti būtu jāpublisko; aicina EIB nākotnē 
pastiprināt sadarbību ar OLAF un EPPO un ziņot kompetentajām iestādēm par visiem 
iespējamas krāpšanas gadījumiem; uzskata, ka EPPO nākotnē vajadzētu būt pilnvarām 
veikt kriminālvajāšanu par noziedzīgu darbību attiecībā uz EIB līdzekļiem ES 
dalībvalstīs, kuras ir EPPO locekles;

20. atzinīgi vērtē 2019. gadā pieņemto EIB grupas jauno politiku attiecībā uz jurisdikcijām, 
kas nesadarbojas, un labu pārvaldību nodokļu jomā, taču atgādina, ka ir ārkārtīgi svarīgi 
stiprināt šo politiku, ņemot vērā jaunos un pastāvošos nodokļu apiešanas veidus, tādus 
kā hibrīdneatbilstības izmantošana, preferenciāla režīma piemērošana intelektuālā 
īpašuma tiesībām un zemu vai nulles nodokļu likmju jurisdikciju izmantošana peļņas 
novirzīšanai; aicina citas Eiropas finanšu iestādes piemērot tāda paša līmeņa standartus; 
aicina EIB, veicot uzticamības pārbaudi nodokļu jomā, attiecībā uz riska ziņā 
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sensitīviem projektiem pilnībā izmantot savu nodokļu apiešanas novēršanas instrumentu 
kopumu un nepieciešamības gadījumā — pārvietošanas prasības; atzinīgi vērtē 
2018. gada Finanšu regulas, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, 155. panta 
3. punktu, kas budžeta garantijas piešķiršanai par nosacījumu izvirza informācijas par 
faktisko īpašnieku atklāšanu un datu publicēšanu par katru valsti atsevišķi; atzīmē 
pārskatīto EIB grupas satvaru nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma 
finansēšanas novēršanai un aicina EIB atjaunināt savu politiku, ņemot vērā Piekto 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas direktīvu, kas stājās spēkā 
2020. gada janvārī, un sadarboties ar attiecīgajām iestādēm, lai nodrošinātu atbilstošas 
sankcijas par tiesību aktu noteikumu pārkāpšanu un stingrus standartus attiecībā uz 
finanšu starpniekiem;

21. atzīmē, ka EIB ir saistoša ES Pamattiesību harta un ka cilvēktiesību principi ir integrēti 
tās uzticamības pārbaudes procedūrās un standartos, tostarp publiski pieejamos ex ante 
izvērtējumos; aicina EIB nodrošināt, ka tās sūdzību izskatīšanas mehānisms ir pilnībā 
funkcionāls, lai atklātu un novērstu iespējamus cilvēktiesību pārkāpumus projektos, 
kuros ir iesaistīta EIB; aicina EIB nodrošināt, ka nākamajā sociālo un vides standartu 
pārskatīšanā, kas paredzēta 2020. gadā, ir iekļautas cilvēktiesību aizsardzības garantijas;

22. atzīmē, ka Eiropas Investīciju bankai ir sava krāpšanas apkarošanas politika un 
neatkarīgs birojs, kura uzdevums ir izmeklēt gadījumus, kad iekšēji vai ārēji tiek ziņots 
par iespējamas krāpšanas gadījumiem; aicina EIB apsvērt iespēju atjaunināt savu 
politiku, lai uzlabotu krāpšanas apkarošanas satvaru un nodrošinātu atbilstošus resursus, 
it īpaši, ņemot vērā EIB būtisko lomu tādu ES politiku īstenošanā kā InvestEU un 
Eiropas zaļais kurss; norāda, ka EIB krāpšanas apkarošanas politikā jau ir paredzētas 
sankcijas un korektīvi pasākumi un ka tas ļauj, piemēram, apturēt līdzekļu izmaksu, 
pieprasīt atmaksāšanu un apturēt vai atcelt projektu īstenošanu; aicina EIB apturēt 
līdzekļu izmaksu, kad tiek ziņots par sliktu pārvaldību un/vai korupciju;

23. atzinīgi vērtē to, ka EIB un Japānas Starptautiskās sadarbības aģentūra (JICA) 
2019. gada 26. septembrī parakstīja saprašanās memorandu, kas ļaus jaunattīstības 
valstīs vērst plašumā līdzfinansēšanu un līdzinvestēšanu; šī sadarbība pastiprina svarīgo 
stratēģisko partnerību starp EIB un JICA tādu projektu atbalstīšanā trešās valstīs, ar 
kuriem tiek risinātas globālas problēmas;

24. atbalsta trešajā daudzveidības un iekļaušanas stratēģijā laikposmam no 2018. gada līdz 
2021. gadam pausto EIB apņemšanos līdz 2021. gadam sieviešu īpatsvaru vecāko 
amatpersonu kopskaitā palielināt līdz 50 %; aicina EIB nodrošināt, ka nākamajos 
divpadsmit mēnešos tā īstenos izvirzīto mērķi saņemt dzimumu līdztiesības sertifikātu 
(Economic Dividends for Gender Equality (EDGE));

25. aicina EIB globālu problēmu risināšanā turpināt sadarboties ar līdzīgi domājošiem 
partneriem;

26. prasa palielināt finansiālo atbalstu vietējiem enerģijas avotiem, lai izbeigtu Eiropas 
būtisko atkarību no ārējiem enerģijas avotiem un lai nodrošinātu piegādes;

27. aicina EIB sadarboties ar mazajiem tirgus dalībniekiem un kopienu kooperatīviem, lai 
apvienotu mazus atjaunojamās enerģijas projektus un tādējādi ļautu tiem izpildīt 
nosacījumus EIB finansējuma saņemšanai.
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