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POBUDE

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da v 
svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, kako pomembne so dejavnosti Evropske investicijske banke (EIB) za 
povečanje sedanje ravni naložb v EU, ki je nižja od preteklih povprečij in ne zadostuje 
za izpolnitev ciljev EU na področju trajnosti, gospodarstva, sociale in ustvarjanja 
delovnih mest ter za doseganje regionalne kohezije, inovacij in konkurenčnosti na ravni 
EU in za financiranje na lokalni ravni, ki vključuje občine, ki izpolnjujejo potrebe 
državljanov; odločno spodbuja EIB, naj si še naprej prizadeva za nadaljnje podpiranje 
naložb za bolj trajnostno in konkurenčno evropsko gospodarstvo;

2. poziva Komisijo, naj posebej pozorno zagotavlja, da bodo fiskalna pravila EU podprla 
prihodnja prizadevanja za povečanje ravni javnih naložb v EU, kar bo EIB omogočilo, 
da poveča njihov učinek; poudarja, da ima javni sektor pomembno vlogo pri 
uresničevanju naložbenih ciljev, ki jih je napovedala nova Komisija, in sicer da bo v 
naslednjem desetletju sprostila bilijon EUR sredstev za naložbe v prehod na zeleno 
gospodarstvo;

3. poudarja, da bi EIB morala, če bo želela te cilje uresničiti, sprejeti večje tveganje, zlasti 
v sektorjih in regijah, ki privabljajo manj naložb, če je takšno posojanje v skladu z 
merili za upravičenost in ob upoštevanju, da EIB želi ohraniti splošno bonitetno oceno 
AAA in obenem povečati lastniško financiranje ter razvijati strokovno znanje na 
področju inovativnih instrumentov financiranja;

4. poziva k splošnemu povečanju kapitalizacije EIB, da bi omogočili več dolgoročnih 
posojil in inovativnih instrumentov pri financiranju projektov, ki ponujajo velike 
možnosti za trajnost, socialne koristi in inovacije, vključno s projekti za ustvarjanje 
trajnostnih delovnih mest in zmanjšanje neenakosti; poudarja, da je pomemben dejavnik 
dodatnosti, ki ga ima EIB pri naložbah v EU, in sodelovanje z več partnerji; poudarja 
tudi, da ena od dodatnih vrednosti financiranja EIB zajema tudi tehnično svetovanje in 
krepitev zmogljivosti, da projekti postanejo pripravljeni na naložbe in se zagotovi čim 
večje geografsko ravnovesje;

5. je seznanjen z rezultati poročila o naložbah EIB za leto 2019/2020 v zvezi z malimi in 
srednjimi podjetji in finančnimi sredstvi s srednje veliko tržno kapitalizacijo; meni, da 
mora podpora tem podjetjem ter podjetjem s srednje veliko tržno kapitalizacijo ostati 
temeljni cilj EIB, ter poziva k večjim prizadevanjem in večjim poudarkom na 
financiranju malih in srednjih podjetij, da bi zmanjšali vrzel v njihovem financiranju; v 
zvezi s tem pozdravlja sklop za mala in srednja podjetja v skladu InvestEU; poudarja, 
da se je treba osredotočiti na dolgoročno financiranje, in sicer s podpiranjem projektov, 
ki jih sicer ne bi bilo mogoče financirati drugače, zlasti za inovativna zagonska podjetja 
ter mala in srednja podjetja; vendar poudarja, da dejavnosti financiranja EIB niso 
nadomestilo za vzdržne fiskalne politike v državah članicah; poziva EIB, naj poveča 
naložbe v prodorne inovacije, zlasti za zeleno tranzicijo, da bi podprla evropska 
podjetja;

6. pozdravlja zavezo predsednice Komisije, da bodo deli EIB preoblikovani v podnebno 
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banko, ter načela evropskega zelenega dogovora in sklep sveta direktorjev EIB, da bo 
delež financiranja EIB za podnebne ukrepe in okoljsko trajnost do leta 2025 povečal na 
vsaj 50 % in vse dejavnosti financiranja EIB do konca leta 2020 uskladil s cilji 
Pariškega sporazuma;

7. poziva EIB, naj poveča financiranje za obravnavanje tehnološkega prehoda, podpre 
razvoj znanj in spretnosti, prilagojenih trenutnim in prihodnjim potrebam trga dela, 
nadalje spodbuja naložbe v digitalna znanja in spretnosti zaposlenih in podjetnikov, 
digitalno infrastrukturo in gradnjo zmogljivosti za digitalizacijo, zagotovi sredstva za 
dolgoročne raziskave in inovacije ter mala in srednja podjetja, podpira socialno 
gospodarstvo ter krepi socialno in ozemeljsko kohezijo, in sicer z odpravo sedanjih 
naložbenih vrzeli na področju javnih stanovanj in infrastrukture;

8. poziva Komisijo, naj čim prej predloži nov ambiciozen evropski načrt za trajnostne 
naložbe in naj EIB v celoti podpira pri njenih ciljih glede trajnosti;

9. poziva EIB, naj prevzame ključno vlogo pri trajnostnem financiranju v Evropi in zunaj 
nje ter ohrani ključno vlogo pri vzpostavitvi mehanizmov financiranja EU za tretje 
države, zlasti države v razvoju;

10. priznava, da morajo Evropska unija in države članice več vlagati v boj proti podnebnim 
spremembam, digitalno revolucijo in javne storitve; zato pozdravlja odločitev, ki jo je 
sprejel svet direktorjev EIB, da do konca leta 2021 ukine finančno podporo za večino 
projektov na področju fosilnih goriv in da uskladi ves svoj portfelj, vključno z 
dejavnostmi Evropskega investicijskega sklada, in posojilno politiko s cilji iz Pariškega 
sporazuma;

11. poziva EIB, naj si prizadeva, da se bodo podjetja, ki želijo prejeti njeno podporo, 
zavezala razogljičenju; poziva EIB, naj okvir EU za taksonomijo (ko bo uradno sprejet) 
uporablja kot referenčno merilo za svoje podnebne in okoljske naložbe; poziva EIB, naj 
razvije zanesljivo metodologijo, na podlagi katere bo njeno financiranje mogoče meriti, 
objavljati in uskladiti s Pariškim sporazumom;

12. je seznanjen z različnimi gospodarskimi razmerami in zmogljivostmi držav članic ter 
poudarja, kako pomembno je zagotoviti pravičen prehod za pomoč najbolj prizadetim 
regijam in državam pri prilagajanju na neizogibne spremembe, tako da nihče ne bo 
zapostavljen; poudarja, da je treba proaktivno podpirati področja, kjer so delovna mesta 
trenutno odvisna od industrijskih panog z visokimi emisijami, z znatnimi naložbami v 
usposabljanje in alternativne gospodarske priložnosti za zagotavljanje kakovostnih 
delovnih mest, s čimer se zagotovi nemoten prehod; meni, da bo pri tem bistvenega 
pomena doslednost in usklajenost z drugimi finančnimi instrumenti EU;

13. poudarja, da količinski cilj Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI) glede 
pritegnitve 500 milijard EUR dodatnih zasebnih in javnih naložb ne bi smel biti glavni 
dejavnik uspeha EFSI pri prihodnjih naložbenih strategijah in da bi morali biti merljivi 
cilji glede trajnosti, dodatnosti, geografskega kritja in socialnega učinka ravno tako 
pomembni;

14. poziva EIB, naj v skladu z ustreznimi uredbami EU za projekte, ki znatno prispevajo k 
ciljem EU na področju trajnosti in socialnih vprašanj, poveča delež financiranja iz 
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Evropskega sklada za strateške naložbe in programa InvestEU; poziva Komisijo, naj 
zagotovi, da bodo metodologije za preverjanje trajnosti InvestEU v celoti skladne s cilji 
EU glede trajnosti in da bodo merila za ocenjevanje socialnih projektov upoštevala 
načela evropskega stebra socialnih pravic; v zvezi s tem poudarja pomen izvajanja 
predhodnih in naknadnih ocen trajnosti, konkurenčnosti ter gospodarskih, socialnih in 
okoljskih učinkov projektov; 

15. poziva EIB, naj s svojimi posojilnimi dejavnostmi prednostno podpira doseganje ciljev 
Organizacije Združenih narodov za trajnostni razvoj;

16. poziva skupino EIB, naj zagotovi visoko raven preglednosti in odgovornosti v zvezi s 
svojimi gospodarskimi dejavnostmi, uporabo jamstva proračuna EU, dodatnostjo 
dejavnosti EIB in morebitnimi načrti za ustanovitev „hčerinske banke“ za razvoj v 
okviru EIB;

17. ugotavlja, da politika preglednosti skupine EIB temelji na domnevi razkritja; poziva 
EIB, naj na splošno okrepi svoja prizadevanja na področju komuniciranja in prek svojih 
pisarn za stike v državah članicah še naprej obvešča in spodbuja instrumente za 
nacionalne in lokalne javne ter zasebne akterje; poudarja pomen ustreznega 
posvetovanja z lokalnimi skupnostmi in državljani pred in med izvajanjem projektov ter 
potrebo po ustreznih mehanizmih za posvetovanje z različnimi deležniki, kot so 
strokovnjaki za podnebje, sindikati, akterji civilne družbe, predstavniki podjetij, mala in 
srednja podjetja ter akademski krogi;

18. poziva skupino EIB, naj izboljša svojo odgovornost glede teh vprašanj, in predlaga 
zamisel o četrtletnem dialogu z ustreznimi odbori Parlamenta, da bi zagotovili udeležbo 
v naložbeni strategiji EIB in ustrezen nadzor; poudarja pomen večjega nadzora 
Parlamenta nad odločitvami sveta direktorjev EIB in opozarja na možnost, da bi imel 
Parlament na sejah odbora status opazovalca, da se zagotovi boljša izmenjava 
informacij; zahteva, naj Komisija poveča preglednost v odnosu do Parlamenta, kar 
zadeva stališča v upravnem odboru EIB; poziva EIB in Parlament, naj skleneta 
memorandum o soglasju za boljši dostop do dokumentov EIB in podatkov v zvezi s 
strateškimi usmeritvami in politikami financiranja v prihodnosti, da bi EIB prevzela 
večjo odgovornost.

19. poudarja, da bi bilo treba povečati pravice Računskega sodišča do revizije EIB, ki bi 
morala zajemati vse dejavnosti EIB, revizije pa bi morale vključevati stroškovno 
učinkovitost investicijskih prizadevanj EIB in dodatnost njenih projektov ter bi jih bilo 
treba objaviti; poziva EIB, naj v prihodnje okrepi sodelovanje z Evropskim uradom za 
boj proti goljufijam (OLAF) in Evropskim javnim tožilstvom ter pristojnim organom 
poroča o vseh primerih morebitnih goljufij; meni, da bi moralo Evropsko javno tožilstvo 
v prihodnosti imeti pooblastilo za pregon kriminalnih dejavnosti v zvezi s sredstvi EIB 
v državah članicah EU, ki so članice Evropskega javnega tožilstva;

20. pozdravlja novo politiko skupine EIB o nekooperativnih jurisdikcijah in dobrem 
davčnem upravljanju, ki je bila sprejeta leta 2019, vendar opozarja, da je izjemno 
pomembno okrepiti to politiko ob upoštevanju novih in obstoječih načinov za 
izogibanje davkom, kot so uporaba hibridnih neskladij, preferencialna obravnava pravic 
intelektualne lastnine ali uporaba jurisdikcij z nizko oziroma ničelno obdavčitvijo za 
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preusmerjanje dobičkov; poziva druge evropske finančne institucije, naj uporabljajo 
enako raven standardov; poziva EIB, naj v okviru svoje davčne skrbnosti v celoti 
uporabi zbirko orodij proti izogibanju davkom za projekte z upoštevanjem tveganja in 
po potrebi uporabi zahteve za premestitev; pozdravlja člen 155(3) finančne uredbe iz 
leta 2018, ki se uporablja za splošni proračun Unije ter določa, da se proračunska 
jamstva pogojujejo z razkritjem informacij o dejanskem lastništvu in objavo podatkov iz 
poročil po posameznih državah; je seznanjen s spremenjenim okvirom skupine EIB za 
preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma ter poziva EIB, naj posodobi 
svojo politiko ob upoštevanju pete direktive o preprečevanju pranja denarja, ki je začela 
veljati januarja 2020, in sodeluje z ustreznimi organi, da bi zagotovila ustrezne sankcije 
za kršitve zakonodaje in stroge standarde za finančne posrednike;

21. ugotavlja, da Listina EU o temeljnih pravicah zavezuje EIB in da so načela človekovih 
pravic vključena v postopke in standarde potrebne skrbnosti, vključno z javno 
dostopnimi predhodnimi ocenami; poziva EIB, naj zagotovi popolno delovanje 
mehanizma za pritožbe, da bi odkrili in odpravili morebitne kršitve človekovih pravic v 
projektih, povezanih z EIB; poziva EIB, naj zagotovi vključitev zaščitnih ukrepov za 
človekove pravice v prihodnjo revizijo svojih socialnih in okoljskih standardov, 
predvideno v letu 2020;

22. ugotavlja, da politika EIB za boj proti goljufijam vključuje neodvisni urad, ki preiskuje 
domnevne goljufije, o katerih se poroča interno ali zunaj EIB; poziva EIB, naj razmisli 
o posodobitvi svoje politike, da bi izboljšala okvir za boj proti goljufijam in zagotovila 
ustrezna sredstva, zlasti ker ima EIB pomembno vlogo pri izvajanju politik EU, kot sta 
InvestEU in evropski zeleni dogovor; ugotavlja, da so sankcije in pravna sredstva že 
predvideni v okviru politike EIB na področju boja proti goljufijam, saj je na primer 
mogoče začasno ustaviti izplačila, zahtevati povračilo ter prekiniti ali preklicati 
projekte; poziva EIB, naj začasno ustavi izplačila v primeru hudih napak pri upravljanju 
in/ali korupcije;

23. pozdravlja, da je bil 26. septembra 2019 podpisan memorandum o soglasju med EIB in 
japonsko agencijo za mednarodno sodelovanje ki bo omogočil nadaljnje sofinanciranje 
in sovlaganje v državah v razvoju; to sodelovanje krepi pomembno strateško partnerstvo 
med EIB in agencijo pri podpori projektov v tretjih državah, ki obravnavajo globalna 
vprašanja;

24. podpira zavezo EIB v okviru tretje strategije za raznolikost in vključevanje za obdobje 
2018–2021, da bi povečali število žensk na višjih položajih na 50 % do leta 2021; 
poziva EIB, naj zagotovi, da bo v naslednjih dvanajstih mesecih uresničen cilj glede 
pridobitve potrdila o ekonomskih dividendah za enakost spolov;

25. poziva EIB, naj še naprej sodeluje s podobno mislečimi partnerji pri reševanju 
svetovnih vprašanj;

26. poziva k večji finančni podpori za lokalne vire energije, da bi odpravili veliko odvisnost 
Evrope od zunanjih virov energije in zagotovili oskrbo;

27. poziva EIB, naj sodeluje z manjšimi akterji na trgu in zadrugami v skupnostih, da bi 
konsolidirali projekte manjšega obsega na področju obnovljivih virov energije in tako 
omogočili, da izpolnjujejo pogoje za financiranje EIB.
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