
PR\1192068SK.docx PE643.074v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

Európsky parlament
2019-2024

Výbor pre rozpočet

2019/2126(INI)

17.12.2019

NÁVRH SPRÁVY
o finančnej činnosti Európskej investičnej banky – výročná správa za rok 2019
(2019/2126(INI))

Výbor pre rozpočet

Spravodajca: David Cormand

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko (*):
Bas Eickhout, Výbor pre hospodárske a menové veci

(*) Pridružený výbor – článok 57 rokovacieho poriadku



PE643.074v01-00 2/8 PR\1192068SK.docx

SK

PR_INI

OBSAH

strana

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU .......................................................3



PR\1192068SK.docx 3/8 PE643.074v01-00

SK

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o finančnej činnosti Európskej investičnej banky – výročná správa za rok 2019
(2019/2126(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na články 15, 126, 175, 177, 208, 209, 271, 308 a 309 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie (ZFEÚ) a na Protokol č. 5  o štatúte Európskej investičnej banky (EIB),

– so zreteľom na operačný plán skupiny EIB na rok 2019 uverejnený na webovom sídle 
EIB,

– so zreteľom na správu o činnosti EIB za rok 2018 s názvom Uvoľnený potenciál,

– so zreteľom na finančnú správu a štatistickú správu EIB za rok 2018,

– so zreteľom na správu EIB uverejnenú v roku 2019 s názvom Operácie EIB v rámci 
Európskej únie – výročná správa za rok 2018,

– so zreteľom na správu EIB s názvom EIB mimo Európskej únie: financovanie s 
celosvetovým dosahom – výročná správa za rok 2018, ktorá bola zameraná na operácie 
EIB mimo Európskej únie a uverejnená v roku 2019;

– so zreteľom na správu EIB uverejnenú v roku 2019 s názvom Európske centrum 
investičného poradenstva,

– so zreteľom na novú stratégiu v oblasti klímy a novú úverovú politiku v odvetví 
energetiky, ktoré EIB prijala v novembri 2019,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2396 
z 13. decembra 2017, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 a (EÚ) 2015/1017, 
pokiaľ ide o predĺženie trvania Európskeho fondu pre strategické investície, ako aj o 
zavedenie technických vylepšení pre uvedený fond a pre Európske centrum 
investičného poradenstva1,

– so zreteľom na iniciatívu EIB na posilnenie odolnosti,

– so zreteľom na súhlas EIB s ratifikáciou Parížskej dohody Európskou úniou zo 7. 
októbra 2016,

– so zreteľom na Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj a ciele udržateľného rozvoja OSN,

– so zreteľom na úvodný prejav kandidátky na funkciu predsedníčky Európskej komisie 
Ursuly von der Leyenovej, ktorý predniesla 16. júla 2019 na plenárnej schôdzi 
Parlamentu v Štrasburgu,

– so zreteľom na prejav predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej, ktorý 
predniesla 11. decembra 2019 na plenárnej schôdzi Parlamentu v Bruseli, 

1 Ú. v. EÚ L 345, 27.12.2017, s. 34.
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– so zreteľom na článok 3 Zmluvy o Európskej únii,

– so zreteľom na článok 54 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na stanovisko Výboru pre hospodárske a menové veci,

– so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A9-0000/2019),

A. keďže v článku 309 ZFEÚ a v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie je stanovené, 
že úlohou EIB je prispievať k dosahovaniu cieľov Únie, a keďže podľa článku 18 
štatútu EIB musí banka využívať svoje finančné prostriedky v záujme Únie čo 
najracionálnejšie; keďže to sa týka Parížskej dohody o zmene klímy a záväzkov Únie v 
oblasti ochrany životného prostredia stanovených v článkoch 11 a 191 ZFEÚ;

B. keďže hlavné ratingové agentúry ohodnotili záväzky EIB ratingom AAA okrem iného 
preto, že ju vlastnia členské štáty, a z dôvodu jej konzervatívneho riadenia rizika;

C. keďže skupina EIB by si mala zachovať vysokú úroveň úverovej bonity, ako aj 
vysokokvalitné, spoľahlivé portfólio aktív;

D. keďže EIB, ktorá je najväčším multilaterálnym dlžníkom a veriteľom na svete, je 
prirodzeným partnerom Únie pri vykonávaní finančných nástrojov;

E. keďže Komisia odhaduje, že ročné investície potrebné na dosiahnutie cieľov Únie do 
roku 2030 predstavujú 1 115 miliárd EUR2;

Všeobecné odporúčania

1. konštatuje, že v roku 2018 EIB investovala 64 miliárd EUR do 854 projektov;

2. opäť zdôrazňuje, že treba zmenšiť rozdiely v geografickom rozložení financovania 
EIB, keďže v roku 2018 bolo 57 % finančných prostriedkov pridelených šiestim 
členským štátom; požaduje spravodlivé a transparentné geografické rozloženie 
projektov a investícií s osobitným dôrazom na menej rozvinuté regióny;

3. vyzýva EIB, aby vo fáze, ktorá predchádza schváleniu projektov, značne posilnila 
opatrenia na poskytovanie technickej pomoci a finančnej expertízy miestnym 
a regionálnym orgánom s cieľom zvýšiť dostupnosť a zaistiť účasť všetkých 
členských štátov;

4. domnieva sa, že desať noriem, ktoré sú stanovené v príručke EIB na ochranu 
životného prostredia a pre sociálnu oblasť, má zásadný význam a že sú základným 
predpokladom účasti na jej operáciách poskytovania úverov;

Smerom k banke s väčším zameraním na klímu

5. víta rozhodnutia, ktoré prijalo predstavenstvo EIB 14. novembra 2019 na zosúladenie 
politiky EIB s cieľom maximálneho zvýšenia teploty o 1,5 °C v porovnaní s 
predindustriálnymi úrovňami;

6. žiada, aby bol Európsky investičný fond (EIF) plne začlenený do všetkých opatrení 
EIB v oblasti klímy; vyzýva EIF, aby kládol väčší dôraz na inovácie potrebné na 

2 Európska komisia, SWD(2016) 405 final/2 zo 6.12.2016, tabuľka 22 (scenár EUCO30, 
zdroj: model PRIMES).
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prechod na klimaticky neutrálnu Európu;

7. víta skutočnosť, že EIB v roku 2018  poskytla 29 % svojich úverov na oblasť klímy;

8. žiada, aby sa v roku 2020 na základe otvoreného a transparentného procesu verejných 
konzultácií zaviedol komplexný plán na dosiahnutie celkového cieľa poskytovať do 
roku 2025 na oblasť klímy 50 % jej úverov, ako aj záruky klimatickej neutrálnosti 
zostávajúcich úverov;

9. vyzýva na posilnenie kritérií oprávnenosti opatrení v oblasti klímy s cieľom vyhnúť sa 
riziku, že investície nepovedú k výraznému zníženiu emisií skleníkových plynov, 
najmä pokiaľ ide o bioenergiu, nízkouhlíkové plyny, zachytávanie a ukladanie oxidu 
uhličitého alebo systémy kompenzácie; domnieva sa, že by malo existovať všeobecné 
ustanovenie proti zneužívaniu, o ktoré by sa opierali všetky operácie EIB a ktoré by 
bolo súčasťou jej vyhlásenia o environmentálnych a sociálnych normách, ktoré sa v 
roku 2020 musí prehodnotiť a zosúladiť s cieľom maximálneho zvýšenia teploty o 
1,5 °C;

10. považuje za znepokojujúce, že uhlíková stopa bola v roku 2017 uvedená vo výkazoch 
environmentálnych a sociálnych údajov len pri šiestich spomedzi 20 najväčších 
energetických úverových projektov;

11. víta novú metodiku EIB v oblasti posúdenia uhlíkovej stopy a žiada jej systematické 
uplatňovanie s osobitným dôrazom na emisie spojené s okrajovým dopytom a na 
nepriame emisie (tzv. emisie rozsahu 3); žiada, aby sa pri projektoch robilo 
komplexné hodnotenie, a nie jednoduchá ekonomická analýza životného cyklu ich 
emisií;

12. zastáva názor, že EIB by mala od svojich klientov-sprostredkovateľov vyžadovať, aby 
zverejňovali svoju expozíciu voči fosílnym palivám, a uplatňovať obmedzenia v 
prípade sprostredkovateľov s veľmi vysokou mierou expozície; očakáva, že do konca 
roka 2020 budú mať všetci sprostredkovatelia plán dekarbonizácie, ktorý je 
nevyhnutný, aby bolo možné pokračovať v ich financovaní;

13. zastáva názor, že financovanie EIB by sa malo riadiť ambicióznymi vedeckými cieľmi 
a záväzkami, aby sa postupne ukončila podpora klientov, ktorých činnosť spôsobuje 
vysokú úroveň emisií skleníkových plynov, v súlade s najlepšími postupmi v 
komerčnom bankovom sektore3;

14. víta novú politiku EIB poskytovania úverov v oblasti energetiky, ako aj to, že 
predstavuje príklad pre ostatné banky; vyjadruje poľutovanie nad tým, že pri 
schvaľovaní plynárenských projektov do konca roka 2021 sa uplatňujú výnimky a že 
sa má zachovať podpora plánovaných projektov plynárenských sietí, ktoré majú slúžiť 
na prepravu nízkouhlíkových plynov; žiada revíziu tejto politiky v strednodobom 
horizonte na začiatku roka 2022 s cieľom odstrániť nedostatky v plynárenskej 
infraštruktúre tak, aby bola v súlade s európskou taxonómiou udržateľných financií a 
európskym ekologickým dohovorom a aby bola zlučiteľná s tvorbou vhodných nových 
vonkajších opatrení v EÚ;

3 Spoločnosť Crédit Agricole sa zaviazala, že už nebude podporovať podniky, ktoré rozvíjajú alebo plánujú 
rozvíjať činnosti v odvetví ťažby uhlia. Politika nulovej tolerancie, ktorú uplatňuje spoločnosť Crédit Agricole, 
sa týka všetkých podnikov, ktoré rozvíjajú alebo plánujú rozvíjať činnosti v odvetví ťažby uhlia – od ťažby uhlia 
cez obchod s uhlím a prepravu uhlia až po výrobu elektrickej energie z uhlia.
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15. trvá na tom, aby EIB urýchlene a v plnej miere uplatňovala zásadu energetickej 
efektívnosti vo všetkých svojich úveroch v oblasti energetiky so zreteľom na vplyv 
energetickej účinnosti na budúci dopyt a jej prínos k energetickej bezpečnosti;

16. vyzýva EIB, aby prehodnotenie svojej dopravnej politiky považovala za kľúčovú 
prioritu; požaduje novú politiku financovania dopravy, ktorá bude zameraná na 
dosiahnutie dekarbonizácie dopravy v Únii do roku 2050;

17. žiada, aby sa v priemyselných odvetviach s vysokými emisiami uhlíka, v ktorých 
pôsobí EIB, ako je cementársky, petrochemický a oceliarsky priemysel, vykonávali 
prísne politiky s cieľom postupne zrušiť všetky „hnedé“ úvery a zosúladiť všetky 
sektorové úvery, pričom sa bude klásť dôraz na podporu obehového hospodárstva;

18. pripomína EIB, že ochrana biodiverzity je kľúčovým prvkom prispôsobenia sa zmene 
klímy a že obnova ekosystémov je jedinou osvedčenou technológiou, pokiaľ ide o 
negatívne emisie; vyzýva EIB, aby sa zaviazala k ukončeniu financovania projektov, 
ktoré prispievajú k strate a degradácii biodiverzity a ekosystémov, a aby výrazne 
zvýšila financovanie na dosiahnutie cieľov Spoločenstva v tejto oblasti, najmä cieľa 
nulovej miery čistého odlesňovania a cieľov ochrany morí a pobrežných oblastí;

19. víta usmernenia o vodnej energii prijaté v roku 20184 a požaduje, aby sa požiadavky 
na transparentnosť rozšírili na všetky projekty infraštruktúry;

Malé a stredné podniky (MSP) a spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou

20. víta výraznú finančnú podporu, ktorú poskytla skupina EIB malým a stredným 
podnikom, pričom celkové investície boli vo výške 23,27 miliardy EUR, čo využilo 
374 000 spoločností a 5 miliónov zamestnancov;

21. vzhľadom na strategickú úlohu MSP sa domnieva, že EIB by mala posilniť svoje 
kapacity v oblasti administratívy a poradenstva, aby mohla MSP poskytovať 
informácie a technickú podporu s cieľom uľahčiť im prístup k financovaniu;

22. zdôrazňuje, že na dosiahnutie týchto ambícií by EIB mohla, okrem zvýšenia vlastných 
zdrojov a tvorby odborných znalostí o inovačných finančných nástrojoch, podstúpiť 
ďalšie riziká; žiada, aby mala EIB primerané zdroje vrátane vhodnej kapitalizácie, aby 
mohla využívať inovačné nástroje na financovanie projektov s veľkým potenciálom z 
hľadiska udržateľných, sociálnych a inovačných prínosov;

Mandát na poskytovanie vonkajších úverov (ELM)

23. naliehavo vyzýva EIB, ktorá je najväčším multilaterálnym veriteľom na svete, aby si 
udržala vedúcu úlohu v budúcich mechanizmoch financovania Únie pre tretie krajiny; 
odmieta nedávne iniciatívy na podporu aktívnejšieho pôsobenia EIB v oblasti obrany a 
bezpečnosti, ako aj riadenia migrácie a kontroly hraníc;

24. berie na vedomie skutočnosť, že približne 40 % operácií v rámci ELM sa uskutočňuje 
prostredníctvom finančných sprostredkovateľov;

25. berie na vedomie hodnotiacu správu EIB z júla 2017 o sprostredkovaných pôžičkách v 

4 Environmentálne, klimatické a sociálne usmernenia k rozvoju vodnej energie, EIB, október 2019.



PR\1192068SK.docx 7/8 PE643.074v01-00

SK

krajinách AKT (oblasť Afrika – Karibská oblasť – Tichomorie)5; vyjadruje 
znepokojenie nad viditeľným nedostatkom kontroly nad finančnými prostriedkami, 
ktoré spravujú finanční sprostredkovatelia, a ťažkosťami pri monitorovaní výhod 
vyplývajúcich z úverov; zdôrazňuje najmä, že v rokoch 2015 až 2018 nebolo osobitne 
vyčlenených 30 % sprostredkovaných úverov6;

26. naliehavo vyzýva EIB, aby prijala komplexnú a ucelenú stratégiu v oblasti ľudských 
práv, ktorá sa bude týkať rizík odvetných opatrení voči obhajcom ľudských práv; 
odporúča, aby táto stratégia zahŕňala systematické posudzovanie rizík v oblasti 
ľudských práv vrátane hodnotenia ex ante a priebežného monitorovania na mieste; 
vyzýva EIB, aby do svojich zmlúv začlenila doložky umožňujúce pozastavenie 
vyplácania v prípade závažného porušenia ľudských práv alebo environmentálnych a 
sociálnych noriem;

27. odporúča EIB, aby zamestnala špecializovaných odborníkov na problematiku 
ľudských práv, aby lepšie porozumela miestnym podmienkam a mohla kontrolovať 
akékoľvek zneužívanie;

Dobrá správa a transparentnosť 

28. pripomína, že pre všetky orgány EÚ musia platiť tie isté zásady zodpovednosti a 
transparentnosti7;

29. oceňuje, že v súlade s odporúčaniami v najnovších správach Parlamentu sa zo schôdzí 
predstavenstva vypracúvajú zhrnutia, ktoré sú verejne dostupné; zdôrazňuje, že je 
potrebné systematicky zverejňovať obsah schôdzí všetkých riadiacich orgánov EIB;

30. žiada EIB, aby zverejnila všetky informácie týkajúce sa priamych úverov, ktoré 
vyžadujú schválenie predstavenstva, a to aj tým, že ku každému projektu uverejní 
stanovisko Komisie a členského štátu, v ktorom sa má projekt uskutočniť;

31. vyzýva EIB, aby prehodnotila svoju politiku transparentnosti v roku 2020 s cieľom 
zabezpečiť včasné zverejnenie väčšieho objemu informácií o jej finančných 
činnostiach, aby bolo možné skontrolovať, že dodržiava záväzky v oblasti klímy a 
životného prostredia;

32. žiada EIB, aby zabezpečila najvyššiu úroveň bezúhonnosti svojich finančných 
sprostredkovateľov a aby sa na ich úvery vzťahovali rovnaké požiadavky na 
transparentnosť ako na iné druhy úverov; vyzýva EIB, aby prestala pracovať s 
finančnými sprostredkovateľmi s predchádzajúcou negatívnou bilanciou, pokiaľ ide o 
transparentnosť, podvody, korupciu, organizovanú trestnú činnosť alebo pranie 
špinavých peňazí;

33. žiada revíziu regulačného rámca týkajúceho sa záväzkov vyplývajúcich z povinnosti 
náležitej starostlivosti EIB, ktorá bude musieť sprísniť zmluvné podmienky so svojimi 
klientmi;

34. očakáva, že EIB prispôsobí svoje vnútorné politiky tak, aby v nich bol zohľadnený 

5 Hodnotenie sprostredkovanej úverovej činnosti EIB v rámci investičného nástroja v 
krajinách AKT, EIB, júl 2017.
6 Správa „Ukryte tieto fosílne palivá tak, aby ich nebolo vidieť: 3 verejné finančné inštitúcie vo vzťahu k 
Parížskej dohode,  Les Amis de la Terre France, Oxfam France a Réseau Action Climat-France“, júl 2019.
7 Na to upozornil Európsky dvor audítorov v roku 2018.
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nový právny rámec, ktorý bol zavedený s cieľom bojovať nielen proti daňovým 
podvodom, ale aj proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam; podporuje EIB v tom, 
aby spolupracovala s Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) a 
vnútroštátnymi orgánmi v záujme predchádzania podvodom a praniu špinavých peňazí 
a aby zabezpečila, že Európska prokuratúra sa bude proaktívne zaujímať o činnosti 
EIB;

35. víta prijatie revidovanej politiky skupiny EIB, pokiaľ ide o zle regulované, 
netransparentné a nespolupracujúce jurisdikciám8; zdôrazňuje, že je dôležité 
zabezpečiť dobrú kvalitu informácií o konečných príjemcoch, a vyzýva EIB, aby na 
svojom webovom sídle zverejnila skutočné vlastníctvo svojich klientov;

36. berie na vedomie preskúmanie politiky a postupov mechanizmu EIB v oblasti 
vybavovania sťažností; vyzýva EIB, aby zabezpečila nezávislosť a účinnosť tohto 
mechanizmu;

37. žiada, aby bol Európsky dvor audítorov plne splnomocnený vykonávať audit všetkých 
operácií EIB a aby vypracúval výročnú správu o výsledkoch jej činností v oblasti 
vonkajších úverov;

38. žiada uzavretie medziinštitucionálnej dohody medzi EIB a Parlamentom v záujme 
zlepšenia prístupu k dokumentom a údajom EIB;

39. naliehavo požaduje posilnenie právomocí Európskeho parlamentu v súvislosti so 
strategickým smerovaním a politikami EIB, aby sa zaručila demokratická kontrola 
investícií;

40. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

8 „Politika skupiny EIB vo vzťahu k zle regulovaným, netransparentným a nespolupracujúcim jurisdikciám a 
dobrá správa v daňových záležitostiach“, EIB, marec 2019.


