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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o finanční činnosti Evropské investiční banky – výroční zpráva za rok 2019
(2019/2126(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na články 15, 126, 175, 177, 208, 209, 271, 308 a 309 Smlouvy o fungování 
Evropské unie (SFEU) a na její protokol č. 5 o statutu Evropské investiční banky (EIB),

– s ohledem na operační plán skupiny EIB na rok 2019 zveřejněný na internetových 
stránkách EIB,

– s ohledem na zprávu o činnosti EIB za rok 2018 nazvanou „Využitý potenciál“,

– s ohledem na finanční zprávu EIB za rok 2018 a na její statistickou zprávu za tentýž 
rok,

– s ohledem na zprávu EIB nazvanou „Operace EIB uvnitř Evropské unie – výroční 
zpráva za rok 2018“ (EIB operations inside the European Union – Annual report 2018) 
zveřejněnou v roce 2019,

– s ohledem na zprávu EIB nazvanou „Operace EIB mimo Evropskou Unii – financování 
s globálním dopadem – výroční zpráva za rok 2018“ (The EIB outside the European 
Union – Financing with global impact – Annual report 2018) věnovanou operacím EIB 
mimo Evropskou unii a zveřejněnou v roce 2019,

– s ohledem na zprávu EIB s názvem „Evropské centrum pro investiční poradenství“ 
European Investment Advisory Hub) vydanou v roce 2019,

– s ohledem na novou strategii v oblasti klimatu a novou politiku úvěrů v oblasti 
energetiky, kterou EIB přijala v listopadu 2019,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2396 ze dne 13. 
prosince 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 1316/2013 a (EU) 2015/1017, pokud 
jde o prodloužení doby trvání Evropského fondu pro strategické investice, jakož i 
zavedení technických zlepšení daného fondu a Evropského centra pro investiční 
poradenství1,

– s ohledem na Iniciativu EIB na posílení odolnosti ekonomiky,

– s ohledem na souhlas EIB s ratifikací Pařížské dohody ze strany Evropské unie ze dne 
7. října 2016,

– s ohledem na Agendu OSN pro udržitelný rozvoj 2030 a na cíle udržitelného rozvoje,

– s ohledem na úvodní projev kandidátky na předsedkyni Evropské komise Ursuly von 
der Leyenové pronesený dne 16. července 2019 na plenárním zasedání Parlamentu ve 
Štrasburku,

– s ohledem na projev předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové pronesený 

1Úř. věst. L 345, 27.12. 2017, s. 34.
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dne 11. prosince 2019 na plenárním zasedání Parlamentu v Bruselu, 

– s ohledem na článek 3 Smlouvy o Evropské unii,

– s ohledem na článek 54 jednacího řádu,

– s ohledem na stanovisko Hospodářského a měnového výboru,

– s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A9-0000/2019),

A. vzhledem k  článku 309 SFEU a k judikatuře Soudního dvora Evropské unie, podle 
nichž musí EIB přispívat k plnění cílů Unie, a vzhledem k článku 18 statutu EIB, podle 
nějž musí banka využívat své prostředky racionálně a v zájmu Unie; vzhledem k tomu, 
že to zahrnuje Pařížskou dohodu o klimatu a závazky Unie v oblasti ochrany životního 
prostředí uvedené v článcích 11 a 191 SFEU;

B. vzhledem k tomu, že hlavní ratingové agentury hodnotí závazky EIB známkou AAA, 
mimo jiné proto, že patří členským státům a že přistupuje obezřetně k rizikům;

C. vzhledem k tomu, že skupina EIB by si měla zachovat svůj vysoký stupeň solventnosti i 
solidní a kvalitní portfolio aktiv;

D. vzhledem k tomu, že jako největší multilaterální dlužník a věřitel na světě je EIB 
přirozeným partnerem Unie, pokud jde o provádění finančních nástrojů;

E. vzhledem k tomu, že Komise odhaduje výši investic nezbytných k dosažení cílů Unie 
do roku 2030 na 1 115 miliard EUR ročně2;

Obecné poradenství

1. bere na vědomí, že v roce 2018 investovala EIB 64 miliard EUR do 854 projektů;

2. znovu zdůrazňuje, že je nezbytné snížit nerovnosti v zeměpisném rozdělení 
financování z EIB, vzhledem k tomu, že v roce 2018 bylo 57 % investic poskytnuto 
šesti členským státům; vyzývá ke spravedlivému a transparentnímu zeměpisnému 
rozložení projektů a investic, a to se zvláštním důrazem na méně rozvinuté regiony; 

3. žádá EIB, aby podstatně posílila mechanismus technické podpory a finančního 
poradenství místním a regionálním orgánům během fáze předcházející schválení 
projektů, s cílem usnadnit dostupnost a umožnit účast všem členských státům;

4. považuje za základní deset norem stanovených v sociální a environmentální příručce 
EIB, jež představují předpoklad pro jakoukoli účast na jejích úvěrech;

Směrem ke Klimatické bance

5. vítá rozhodnutí, jež přijala dne 14. listopadu 2019 správní rada EIB, aby sladila 
politiku EIB s cílem dosáhnout oteplení nejvýše o 1,5°C ve srovnání s 
předindustriálními úrovněmi;

6. požaduje, aby byl Evropský investiční fond (EIF) plně začleněn do všech opatření EIB 
týkajících se klimatu; vyzývá EIF, aby udělila co největší prioritu potřebám inovací 
pro přechod ke klimaticky neutrální Evropě;

2 Evropská komise, SWD(2016) 405 final/2 , 6.12.2016, tabulka 22 (scénář EUCO30, zdroj: model PRIMES).
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7. vítá skutečnost, že v roce 2018 poskytla EIB 29 % svých úvěrů na ochranu klimatu;

8. požaduje, aby byl v roce 2020 zaveden podrobný pracovní plán, směřující k dosažení 
celkového cíle poskytovat do roku 2025 na ochranu klimatu 50 % úvěrů, i záruky pro 
to, že zbývající úvěry budou klimaticky neutrální, a to na základě transparentního a 
otevřeného procesu konzultace s veřejností;

9. vyzývá k posílení kritérií způsobilosti u opatření v oblasti klimatu, aby se zabránilo 
riziku, že investice nepovedou k významnému snížení emisí skleníkových plynů, 
zejména pokud jde o bioenergetiku, plyn s nízkým obsahem uhlíku, zachycovaní a 
ukládání uhlíku nebo kompenzační programy; domnívá se, že by se všech operací EIB 
mělo týkat obecné ustanovení o zabránění jakýmkoli škodám a že by mělo být 
začleněno do jejího prohlášení o normách v oblasti životního prostředí a sociálních 
normách, jež by mělo být v roce 2020 přezkoumáno a sladěno s cílem omezit změnu 
klimatu na oteplení o nejvýše 1,5℃;

10. považuje za znepokojivé, že mezi dvacítkou největších úvěrových projektů v oblasti 
energetiky v roce 2017 pouze šest zařadilo uhlíkovou stopu do své složky 
s environmentálními a sociálními údaji;

11. vítá novou metodiku EIB v oblasti posuzování uhlíkové stopy a žádá, aby byla 
systematicky prováděna, přičemž je třeba věnovat zvláštní pozornost emisím 
spojeným s marginální poptávkou a nepřímým emisím (tzv. emisím třetího typu);  
žádá, aby bylo prováděno komplexní hodnocení projektů, a nejen prostá ekonomická 
analýza životního cyklu emisí těchto projektů;

12. zastává názor, že by EIB měla požadovat od svých klientů působících jako 
prostředníci, aby zveřejňovali svoji expozici fosilní palivům, a že by měla na silně 
exponované prostředníky uplatňovat omezení; doufá, že do konce roku 2020 budou 
mít všichni prostředníci plán dekarbonizace, který je nezbytný pro to, aby mohlo 
pokračovat jejich financování;

13. zastává názor, že by financování EIB mělo být podřízeno vědeckým cílům a 
ambiciózním závazkům, aby mohla postupně přestávat poskytovat podporu klientům, 
jejichž činnost vede k významným emisím skleníkových plynů, v souladu s 
osvědčenými postupy komerčního bankovního sektoru3;

14. vítá novou úvěrovou politiku EIB v oblasti energetiky a příklad, který představuje pro 
ostatní banky; vyjadřuje politování nad tím, že až do konce roku 2021 budou 
uplatňovány výjimky pro schvalování projektů v oblasti sítí zemního plynu a že 
zůstane zachována podpora projektům plynárenských sítí určených pro dopravu plynu 
s nízkým obsahem uhlíku; požaduje, aby byl počátkem roku 2022 proveden 
střednědobý přezkum této politiky, jehož cílem by bylo odstranit nedostatky v oblasti 
plynařských infrastruktur a který by byl v souladu s evropskou taxonomií udržitelného 
financování a se Zelenou dohodou pro Evropu a byl slučitelný se zavedením nových 
vhodných vnějších činností v Unii;

15. trvá na tom, aby EIB urychleně a úplně zavedla zásadu energetické účinnosti do všech 
svých úvěrů v oblasti energetiky a zohlednila přitom dopady energetické účinnosti na 

3Banka Crédit Agricole se zavázala nepodporovat nadále podniky rozvíjející nebo hodlající rozvíjet činnosti v 
oblasti uhlí. Politika nulové tolerance banky Crédit Agricole se vztahuje na všechny podniky, které rozvíjejí 
nebo hodlají rozvíjet činnosti v oblasti uhlí, těžby uhlí pro výrobu elektřiny z uhlí, přes obchodování s uhlím a 
jeho dopravu.
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budoucí poptávku a její příspěvek k energetické bezpečnosti;

16. žádá EIB, aby z přezkumu své dopravní politiky učinila zásadní prioritu; požaduje 
novou politiku financování dopravy směřující k dekarbonizaci dopravního odvětví 
Unie do roku 2050;

17. požaduje, aby byly zavedeny striktní politiky v průmyslových odvětvích s velkou 
uhlíkovou náročností, v nichž EIB působí, jako je výroba cementu, petrochemie nebo 
ocelářství, s cílem postupně zastavit všechny neekologické úvěry, sjednotit všechny 
úvěry v tomto odvětví a klást přitom důraz na prosazování oběhového hospodářství;

18. připomíná EIB, že klíčovým prvkem přizpůsobení se změně klimatu je ochrana 
biologické rozmanitosti a že obnova ekosystémů je jediná osvědčená technologie 
vytvářející záporné emise; žádá EIB, aby usilovala o ukončení financování projektů 
přispívajících ke ztrátě a k úbytku biologické rozmanitosti a narušování ekosystémů a 
aby podstatně navýšila své financování pro dosažení cílů Unie v této oblasti, zejména 
cíle nulového čistého odlesňování a cíle ochrany moří a pobřeží;

19. vítá hlavní směry pro hydroelektrickou energii přijaté v roce 20184 a žádá, aby byly 
požadavky transparentnosti rozšířeny na všechny projekty v oblasti infrastruktury;

Malé a střední podniky (MSP) a společnosti se střední tržní kapitalizací

20. vítá, že EIB významně finančně podporuje malé a střední podniky prostřednictvím 
investic o celkové výši 23,27 miliardy EUR, což má pozitivní dopad na 374 000 
společností, které zaměstnávají 5 milionů zaměstnanců;

21. domnívá se, že vzhledem ke klíčové úloze malých a středních podniků by EIB měla 
posílit své administrativní a poradenské kapacity, aby poskytla malým a středním 
podnikům informace a technickou podporu pro usnadnění jejich přístupu k 
financování;

22. zdůrazňuje, že aby EIB mohla uskutečnit své ambice, bude možná muset přijmout 
vyšší rizika a zároveň navýšit vlastní prostředky a získat zkušenosti v oblasti 
inovativních finančních nástrojů; požaduje, aby EIB disponovala vhodnými zdroji 
včetně vhodné kapitalizace, jež jí umožní používat inovativní nástroje při financování 
projektů, které mohou znamenat významné trvalé sociální a inovativní přínosy;

Vnější úvěrový mandát (MSP)

23. vybízí EIB, jež mezi vícestrannými věřiteli zaujímá první místo na světě, aby si 
zachovala svoji prvořadou úlohu v budoucích systémech financování, jež Unie 
poskytne třetím zemím; odmítá nedávné iniciativy vybízející EIB, aby byla aktivnější 
v oblastech obrany a bezpečnosti i při řízení migrace a kontrole hranic;

24. bere na vědomí, že přibližně 40 % operací MSP probíhá přes finanční prostředníky;

25. bere na vědomí hodnotící zprávu EIB z července 2017 o zprostředkovaných úvěrech v 
zemích AKT (oblast afrických, karibských a pacifických zemí)5; je znepokojen tím, že 
zjevně chybí kontrola prostředků spravovaných finančními prostředníky a že je 

4 EIB, Environmentální, klimatické a sociální hlavní směry při rozvoji hydroelektrické energie, říjen 2019.
5 EIB, „Hodnocení činnosti v oblasti úvěrů zprostředkované od EIB v rámci investičního nástroje v zemích 
AKT“, červenec 2017.
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obtížné sledovat přínosy těchto úvěrů; zdůrazňuje zejména, že mezi roky 2015 a 2018 
nebylo 30 % zprostředkovaných úvěrů označeno6;

26. naléhavě žádá EIB, aby přijala globální a soudržnou strategii v oblasti lidských práv, 
jež by se týkala zejména rizik postihů vůči obhájcům těchto práv; doporučuje, aby tato 
strategie zahrnovala systematické hodnocení rizik v oblasti lidských práv, včetně 
posouzení ex ante, a trvalé sledování na místě; žádá EIB, aby do svých smluv zařadila 
klauzule umožňující pozastavit vyplácení prostředků v případě závažného porušování 
lidských práv nebo environmentálních a sociálních norem;

27. doporučuje EIB, aby zajistila nábor specialistů na otázku lidských práv, s cílem lépe 
porozumět místním situacím a mít možnost kontrolovat všechny případy porušování 
těchto práv;

Řízení a transparentnost 

28. připomíná, že se stejné zásady odpovědnosti a transparentnosti musí vztahovat na 
všechny orgány Unie7;

29. vítá, že, jak bylo doporučováno v posledních zprávách Parlamentu, jsou ze schůzí 
správní rady nyní vydávána veřejná shrnutí; zdůrazňuje, že je nezbytné systematicky 
zveřejňovat obsah schůzí všech řídících orgánů EIB;

30. žádá EIB, aby zveřejňovala všechny informace týkající se přímých úvěrů, jež 
schvaluje správní rada, včetně toho, že pro každý projekt zveřejní stanovisko Komise 
a členského státu, v němž se projekt má uskutečnit;

31. vyzývá EIB, aby v roce 2020 přezkoumala svoji politiku transparentnosti, aby bylo 
zajištěno ve vhodný okamžik zveřejnění co největšího počtu informací o jejích 
finančních činnostech a aby bylo možné ověřit, že dodržuje své závazky v oblasti 
klimatu a životního prostředí;

32. žádá, aby EIB zajistila co nejvyšší míru bezúhonnosti svých finančních prostředníků a 
aby se na jejich úvěry vztahovaly stejné požadavky na transparentnost jako na ostatní 
typy úvěrů; žádá EIB, aby nadále nespolupracovala s finančními zprostředkovateli, 
s nimiž se pojí negativní zkušenost, pokud jde o transparentnost, podvody, korupci, 
organizovaný zločin a praní peněz;

33. vyzývá k přezkumu regulačního rámce pro závazky EIB, pokud jde o povinnost řádné 
péče, který by měl zejména posílit smluvní ustanovení s jejími klienty;

34. očekává od EIB, že upraví své vnitřní politiky tak, aby zohledňovaly nový právní 
rámec zavedený pro boj nejen s daňovými podvody, ale rovněž s vyhýbáním se 
daňovým povinnostem; vybízí EIB, aby spolupracovala s Evropským úřadem pro boj 
proti podvodům (OLAF) a s vnitrostátními orgány s cílem bránit podvodům a praní 
peněz a aby si byla vědoma toho, že se o činnosti EIB proaktivně zajímá Úřad 
evropského veřejného žalobce;

6 Zpráva s názvem „Ukryjte tyto kostlivce, aby nebyli vidět: 3 veřejné finanční instituce prověřované Pařížskou 
dohodou “ (Cachez ces fossiles que l’on ne saurait voir:

3 institutions financières publiques à l’épreuve de l’Accord de Paris), Les Amis de la Terre France, Oxfam 
France et Réseau Action Climat-France, červenec 2019.
7 Jak připomenul Účetní dvůr v roce 2018.
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35. vítá, že skupina EIB přijala revidovanou politiku ve vztahu k nedostatečně 
regulovaným, netransparentním a nespolupracujícím jurisdikcím8; zdůrazňuje, že je 
důležité zajistit dobrou kvalitu informací o konečných příjemcích, a vyzývá EIB, aby 
zveřejnila na svých internetových stránkách skutečné vlastnictví svých klientů;

36. bere na vědomí přezkum politiky a postupů v rámci mechanismu EIB pro vyřizování 
stížností; vyzývá EIB, aby dbala na nezávislost a účinnost tohoto mechanismu;

37. žádá, aby byl Evropský účetní dvůr plně oprávněn kontrolovat všechny operace EIB a 
aby vypracovával výroční zprávu o výsledcích jejích vnějších úvěrových činností; 

38. žádá, aby byla uzavřena interinstitucionální dohoda mezi EIB a Parlamentem s cílem 
zlepšit přístup k dokumentům a údajům EIB;

39. naléhavě vyzývá k posílení pravomocí Evropského parlamentu, pokud jde o 
strategickou orientaci a politiku EIB, s cílem zajistit demokratickou kontrolu investic;

40. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

8 EIB, „Politika skupiny EIB vůči nedostatečně regulovaným, netransparentním a nespolupracujícím jurisdikcím 
a řádná správa daní“, březen 2019.


