
 

RR\1172731CS.docx  PE630.640v02-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

Evropský parlament 
2014-2019  

 

Dokument ze zasedání 
 

A8-0476/2018 

19.12.2018 

* 
ZPRÁVA 

o návrhu rozhodnutí Rady o změně statutu Evropské investiční banky  

(13166/2018 – C8-0464/2018 – 2018/0811(CNS)) 

Výbor pro ústavní záležitosti 

Zpravodajka: Danuta Maria Hübner 

(Zjednodušený postup – čl. 50 odst. 1 jednacího řádu) 



 

PE630.640v02-00 2/9 RR\1172731CS.docx 

CS 

 

PR_CNS_LegAct_app 

 

 

Vysvětlivky 

 * Postup konzultace 

 *** Postup souhlasu 

 ***I Řádný legislativní postup (první čtení) 

 ***II Řádný legislativní postup (druhé čtení) 

 ***III Řádný legislativní postup (třetí čtení) 

 

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.) 

 

 

 

 

 

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu 

Pozměňovacích návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích 
 

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 

označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 

kurzivou v pravém sloupci. 

 

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 

příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 

týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 

mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 

existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká.  

 

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu 

 

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 

označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 

text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne. 

Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 

příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění. 
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

o návrhu rozhodnutí Rady o změně statutu Evropské investiční banky (13166/2018 – C8-

0464/2018 – 2018/0811(CNS)) 

(Zvláštní legislativní postup – konzultace) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na návrh Evropské investiční banky určený Radě ohledně změny statutu 

Evropské investiční banky (13166/2018), 

– s ohledem na článek 308 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada 

konzultovala s Evropským parlamentem (C8-0464/2018), 

– s ohledem na článek 78c jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti a stanovisko Rozpočtového výboru 

(A8-0476/2018), 

1. návrh schvaluje; 

2. vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění 

schváleného Parlamentem; 

3. vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně 

změnit znění schválené Parlamentem; 

4. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, Evropské 

investiční bance a vnitrostátním parlamentům.  
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ 

Dne 15. října 2018 předložila EIB Radě žádost o změnu čl. 4, 7, 9 a 11 svého statutu. 

 

Tento případ se řídí postupem stanoveným v článku 308 SFEU, podle něhož „Rada může 

na žádost Evropské investiční banky a po konzultaci s Evropským parlamentem a Komisí [....] 

jednomyslně zvláštním legislativním postupem změnit statut banky“. 

 

Cílem zamýšlených změn, které navrhuje EIB, je přizpůsobit statut banky nové situaci 

vytvořené vystoupením Spojeného království z Evropské unie. 

 

Návrh odráží budoucí odchod Spojeného království ve statutu EIB tím, že snižuje počet členů 

správní rady o jednoho, z dvaceti devíti na dvacet osm, přičemž Spojené království bude 

vyňato ze seznamu akcionářů EIB a objem kapitálu EIB se sníží o částku ve výši podílu 

Spojeného království. Tato automatická úprava představuje okamžité řešení nové situace 

vzniklé odchodem Spojeného království, přičemž souběžně probíhají diskuse o nahrazení 

podílu Spojeného království a budoucím zvýšení kapitálu EIB, což bude vyžadovat 

rozhodnutí Rady guvernérů Evropské investiční banky.  

 

Navrhované změny statutu by rovněž zvýšily počet zastupujících členů správní rady EIB. 

V současné době existuje devatenáct zastupujících členů, z nichž někteří jsou jmenováni 

společně skupinami členských států. EIB navrhuje zvýšit počet zastupujících členů, aby se 

jejich počet rovnal alespoň počtu členských států, přičemž velké členské státy jmenují dva 

zastupující členy. Tato změna má zajistit dostatečný počet zastupujících členů, aby členové 

správní rady mohli být v případě nepřítomnosti účinněji nahrazeni. 

 

Kromě výše uvedeného EIB navrhuje rozšířit hlasování kvalifikovanou většinou ve správní 

radě a Radě guvernérů na tři oblasti: rozhodnutí o operačním plánu EIB, jmenování členů 

řídícího výboru a schválení jednacího řádu.  

Rozhodnutí Rady guvernérů vyžadují většinu členů představujících alespoň 50 % upsaného 

kapitálu a ve správní radě většinu nejméně jedné třetiny jejích členů s hlasovacím právem, 

kteří představují alespoň 50 % upsaného kapitálu.  

Kvalifikovaná většina bude vyžadovat ve všech třech oblastech, tj. rozhodování o operačním 

plánu EIB, jmenování členů řídícího výboru a schválení jednacího řádu, 18 hlasů pro a 68 % 

upsaného kapitálu. Tato vyšší prahová hodnota je určena k vyvážení větší důležitosti velkých 

členských států, jež bude způsobena odchodem Spojeného království. 

 

Zpravodajka vítá návrh EIB, který umožní, aby řízení EIB bylo přizpůsobeno vystoupení 

Spojeného království z Unie a aby se zvýšila jeho účinnost a účelnost.  

 

Očekává rychlé dosažení dohody o změnách statutu EIB v Radě, aby úpravy mohly vstoupit 

v platnost včas v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie. 
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11.12.2018 

STANOVISKO ROZPOČTOVÉHO VÝBORU 

pro Výbor pro ústavní záležitosti 

k návrhu rozhodnutí Rady o změně statutu Evropské investiční banky 

(13166/2018 – C8-0464/2018 – 2018/0811(CNS)) 

Zpravodajka: Eider Gardiazabal Rubial 

 

 

 

(Zjednodušený postup – čl. 50 odst. 1 a 3 jednacího řádu) 

 

 

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

Dne 15. října 2018 předložila EIB Radě žádost o změnu čl. 4, 7, 9 a 11 svého statutu. 

 

Tento případ se řídí postupem stanoveným v článku 308 SFEU, podle něhož „Rada může 

na žádost Evropské investiční banky a po konzultaci s Evropským parlamentem a Komisí [....]  

jednomyslně zvláštním legislativním postupem změnit statut banky“. 

 

Cílem zamýšlených změn, které navrhuje EIB, je přizpůsobit statut banky nové situaci 

vytvořené vystoupením Spojeného království z Evropské unie. 

 

Návrh odráží budoucí odchod Spojeného království ve statutu EIB, mimo jiné snížením 

kapitálu EIB o částku podílu Spojeného království. Tato automatická úprava představuje 

okamžité řešení nové situace vzniklé odchodem Spojeného království. Rozpočtový výbor 

konstatuje, že probíhají diskuse o budoucím zvýšení kapitálu EIB, což bude vyžadovat 

rozhodnutí Rady guvernérů EIB, aby byla zachována schopnost EIB dosáhnout svých 

politických cílů. 

 

****** 

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro ústavní záležitosti jako příslušný výbor, aby navrhl 

schválení návrhu Rady. 
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POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO 

Název Změna statutu EIB 

Referenční údaje 13166/2018 – C8-0464/2018 – 2018/0811(CNS) 

Věcně příslušný výbor 

       Datum oznámení na zasedání 

AFCO 

12.11.2018 
   

Výbor, který vypracoval stanovisko 

       Datum oznámení na zasedání 

BUDG 

12.11.2018 

Zpravodaj(ka) 

       Datum jmenování 

Eider Gardiazabal Rubial 

21.11.2018 

Zjednodušený postup - datum 

rozhodnutí 

21.11.2018 

Datum přijetí 10.12.2018    
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POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU 

Název Změna statutu EIB 

Referenční údaje 13166/2018 – C8-0464/2018 – 2018/0811(CNS) 

Datum konzultace s EP 25.10.2018    

Věcně příslušný výbor 

       Datum oznámení na zasedání 

AFCO 

12.11.2018 
   

Výbory požádané o stanovisko 

       Datum oznámení na zasedání 

BUDG 

12.11.2018 

ECON 

12.11.2018 
  

Nezaujetí stanoviska 

       Datum rozhodnutí 

ECON 

21.11.2018 
   

Zpravodajové 

       Datum jmenování 

Danuta Maria 

Hübner 

12.11.2018 

   

Zjednodušený postup - datum 

rozhodnutí 

12.11.2018 

Datum přijetí 6.12.2018    

Datum předložení 19.12.2018 

 


