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PASIŪLYMAI

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

1. atkreipia dėmesį į Europos investicijų banko (EIB) veiklos svarbą didinant dabartinį 
investicijų lygį ES, kuris šiuo metu yra žemesnis nei ankstesniais laikotarpiais ir nėra 
pakankamas įgyvendinant ES tvarumo, socialinius ir inovacijų siekius; pabrėžia, kad 
EIB siekiant savo tikslų gali tekti ne tik didinti nuosavą kapitalą ir plėsti žinias 
inovatyvių finansavimo priemonių srityje, bet ir prisiimti daugiau rizikos; ragina 
užtikrinti pakankamą EIB kapitalizaciją, kad būtų sudarytos sąlygos naudoti inovatyvias 
priemones  finansuojant projektus, turinčius didelį potencialą tvarumo, socialinėje ir 
inovacijų srityse;

2. teigiamai vertina išrinktojo Komisijos pirmininkės įsipareigojimus tam tikrus EIB 
skyrius reformuoti į klimato banką, o aplinkosauginio tvarumo bei klimato politikos 
finansavimui skirtą EIB dalį iki 2025 m. padidinti bent iki 50 proc.; be to, visą EIB 
finansavimo veiklą iki 2020 m. pabaigos suderinti su Paryžiaus susitarime numatytais 
tikslais; ragina Komisiją kuo greičiau parengti naują plataus užmojo Europos tvarių 
investicijų planą (įskaitant papildomus finansinius įsipareigojimus) ir visapusiškai remti 
EIB jam siekiant su tvarumu susijusių tikslų;

3. pabrėžia, kad siekdamas tapti klimato banku EIB turėtų visiškai nutraukti iškastinio 
kuro projektų finansavimą iki 2020 m. pabaigos ir visą savo veiklą, įskaitant su EIF 
susijusias operacijas, suderinti su Paryžiaus susitarime numatytais tikslais; ragina EIB 
nustatyti įmonėms, siekiančioms gauti paramą iš EIB, priklausomybės nuo iškastinio 
kuro sumažinimo sąlygą; 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;

4. pabrėžia, kad pagrindinis Europos strateginių investicijų fondo (ESIF) numatytas 
kiekybinis tikslas iš papildomų privačiųjų ir viešųjų investicijų surinkti 500 mlrd. EUR 
turėtų būti pakeistas išmatuojamais tvarumo ir socialinio poveikio būsimose investicijų 
strategijose tikslais; ragina EIB padidinti asignavimų dalį tiems iš ESIF ir „InvestEU“ 
programos finansuojamiems projektams, kurie reikšmingai prisideda prie ES tvarumo ir 
socialinių tikslų įgyvendinimo; ragina Komisiją užtikrinti, kad vykdant „InvestEU“ 
programą taikoma tvarumą užtikrinanti metodika visiškai atitiktų ES (numatytus) 
tvarumo tikslus;

5. ragina EIB grupę padidinti skaidrumą ir teikti informaciją apie savo ekonomines 
operacijas, naudojimąsi ES biudžeto garantija, EIB operacijų papildomumą ir galimus 
būsimus planus įsteigti EIB patronuojamąją įmonę, taip pat pagerinti atskaitomybę šiais 
klausimais; 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.


