
 

AD\1042369SK.doc  PE539.825v02-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

  

 EURÓPSKY PARLAMENT 2014 - 2019 

 

Výbor pre kontrolu rozpočtu 
 

2014/2156(INI) 

5.12.2014 

STANOVISKO 

Výboru pre kontrolu rozpočtu 

pre Výbor pre hospodárske a menové veci 

k Výročnej správe Európskej investičnej banky za rok 2013 

(2014/2156(INI) 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Ryszard Czarnecki 

 



 

PE539.825v02-00 2/7 AD\1042369SK.doc 

SK 

PA_NonLeg 



 

AD\1042369SK.doc 3/7 PE539.825v02-00 

 SK 

NÁVRHY 

Výbor pre kontrolu rozpočtu vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, aby ako 

gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:  

1. domnieva sa, že snahy podporovať hospodársky rast a konkurencieschopnosť, ako aj 

primeranosť činností EIB vo vzťahu k stredno- a dlhodobým kľúčovým prioritám EÚ, ako 

sú tvorba pracovných miest, rast konkurencieschopnosti, výskum a vývoj, podpora MSP, 

spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou a podnikania, strategická infraštruktúra a 

efektívnosť využívania zdrojov, predstavujú trvalé ciele, ktoré treba dôsledne plniť a ďalej 

posilňovať;  

2. podporuje úlohu EIB ako katalyzátora vzniku nových a okamžitých impulzov rastu; 

vyzýva EIB, aby ďalej vymedzila strategickú analýzu dlhodobého financovania investícií 

s cieľom zaistiť rozvoj udržateľnej a inteligentnejšej investičnej stratégie na európskej 

úrovni a aby predložila spoločné investičné plány združujúce súkromné a verejné 

zúčastnené strany na príslušných úrovniach (regionálnej, národnej a európskej);  

3. povzbudzuje k tomu, aby sa investičné činnosti EIB v mestskom prostredí vo vyššej miere 

zamerali na sociálnu udržateľnosť; uznáva určité zlepšenie v oblasti financovania EIB 

určeného na sociálne bývanie, ale zdôrazňuje, že je potrebné ďalej rozvíjať výskum a 

činnosť v oblasti sociálnej udržateľnosti v súvislosti s udržateľnou obnovou miest; 

4. uznáva kľúčovú anticyklickú a stabilizujúcu úlohu činností EIB zameraných na podporu 

solídnych projektov v celej EÚ aj mimo nej prostredníctvom zvýšenej úverovej kapacity 

až do výšky 75 miliárd EUR, čo znamená nárast o 37 % oproti roku 2012, a vyzýva EIB, 

aby ďalej určovala, získavala a uplatňovala dodatočné zdroje financovania a tak podnietila 

oživenie a rast hospodárstva; 

5. pripomína, že hlavnou smerodajnou zásadou musí byť naďalej prednostné zameranie 

úverových činností EIB na projekty, ktoré majú jasné výsledky a vplyv na hospodársky 

rast, oživenie a zamestnanosť, a to spolu s predchádzaním výzvam po kríze tým, že bude v 

zvýšenej miere poskytovať podporu projektom reindustrializácie v Európe;  

6. v tejto súvislosti žiada viac informácií o presnej povahe jednotlivých projektov, ktoré sú 

priamo a nepriamo financované prostredníctvom úverov EIB, najmä pokiaľ ide o ich 

pridanú hodnotu a dosah na hospodársky rast, oživenie hospodárstva a zamestnanosť; 

7. víta rozhodnutie zvýšiť kapitál EIF o 1,5 miliardy EUR, čo by malo umožniť krátkodobé 

posilnenie činností fondu, najmä umožnením a uľahčením prístupu MSP k financovaniu, 

ale zároveň žiada, aby sa preto upravil jeho systém riadenia rizík prostredníctvom 

mapovania rizík skupiny EIB v členení podľa intervenčných politík; zdôrazňuje význam 

EIB pri sprostredkovaní partnerstiev zameraných na financovanie činnosti MSP; 

8. popri zvýšenej úverovej kapacite víta aj vykonávanie a rozvíjanie nových činností 

v oblasti financovania obchodu v krajinách zasiahnutých hospodárskou krízou, najmä 

prostredníctvom nástroja financovania obchodu pre MSP alebo finančných riešení 

vypracovaných na mieru, ako je Európsky nástroj mikrofinancovania Progres zameraný na 
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finančné začleňovanie; nabáda EIB, aby rozšírila výhody týchto nových nástrojov na 

nových príjemcov na európskej úrovni; 

9. poznamenáva, že pretrvávajú sťažnosti predovšetkým zo strany malých podnikov týkajúce 

sa nedostatočného prístupu k financovaniu z prostriedkov EIB na externé úvery, ako aj k 

financovaniu za podpory EIF; žiada preto, aby bol vypracovaný ročný prieskum toho, 

koľko MSP, a najmä mikropodnikov, tieto možnosti využilo a aké opatrenia EIB prijala v 

súvislosti so stratégiami sprostredkovateľov, ktoré EIB používa na zlepšenie účinného 

prístupu MSP k financovaniu; 

10. víta všetky stimuly, ktoré vypracovala EIB v záujme rozvoja prostredia a financovania 

podporujúceho inovácie prostredníctvom prvej iniciatívy na financovanie rastu alebo 

riadenia rozdelenia rizika v prípade inovatívnych MSP a začínajúcich podnikov; 

11. víta skutočnosť, že pôvodná suma 6 miliárd EUR vyhradená pre iniciatívu na podporu 

zamestnanosti mladých ľudí bola značne prekročená a dosiahla 9,1 miliardy EUR, a 

naliehavo vyzýva EIB, aby urýchlila vykonávanie tejto iniciatívy a zvážila jej rozšírenie; 

12. zdôrazňuje, že EIB zohráva dôležitú úlohu v budovaní vzdelávacích infraštruktúr, ktoré sú 

prostriedkom prispievajúcim k rozvoju zručností a riešeniu problémov spojených s 

nezamestnanosťou mladých ľudí v Európe; víta posilnenie činnosti EIB v oblasti rozvoja 

vzdelávacích zariadení napomáhajúcich k riešeniu nedostatku pracovných miest pre 

mladých ľudí; 

13. berie na vedomie iniciatívu dlhopisov na projekty v súvislosti s infraštruktúrou v 

oblastiach dopravy, energetiky a zdrojov; 

14. víta skutočnosť, že nové úverové podmienky v sektore energetiky nadobudli platnosť, a 

víta investície vo výške 19 miliárd EUR do projektov v oblasti klímy; pripomína zásadný 

význam splnenia cieľov EÚ v oblasti energetiky;  

15. žiada dôkladné posúdenie rizík a systémov kontroly, ktoré sú spojené s kombinovaným 

financovaním zo strany Európskej komisie, ako aj správu o týchto rizikách a systémoch, 

pričom sa zohľadní vplyv kombinovania činností nielen z hľadiska dohľadu, ale aj 

možností riadenia; 

16. pripomína svoju žiadosť, aby Európsky dvor audítorov (EDA), skôr ako bude hodnotiť 

mandát EIB na poskytovanie vonkajších úverov v polovici obdobia, vypracoval osobitnú 

správu o vykonávaní vonkajších úverových činností EIB a ich zosúlaďovaní s politikami 

EÚ a aby porovnal ich pridanú hodnotu, pokiaľ ide o vlastné zdroje, ktoré používa EIB; 

žiada Európsky dvor audítorov aj o to, aby v rámci svojej analýzy rozlišoval medzi 

zárukami poskytnutými z rozpočtu EÚ, investičným nástrojom, za ktorý ručí Európsky 

rozvojový fond (ERF), rôznymi formami kombinovaného financovania, ktoré sa 

používajú v trustovom fonde EÚ – Afrika pre infraštruktúru, karibskom investičnom 

fonde a investičnom nástroji pre Tichomorie, a použitím spätných tokov prostriedkov na 

tieto investície; 

17. uznáva, že na to, aby prostredníctvom iniciatív v oblasti sociálno-ekonomického rozvoja a 

investícií súkromného sektora vznikli prosperujúce a udržateľné susediace regióny, je 
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potrebné zabezpečiť účasť občianskej spoločnosti; pripomína, že je potrebné neustále 

podporovať zložky občianskej spoločnosti, ktoré sú zapojené do demokratických a 

hospodárskych zmien v partnerských krajinách južného Stredozemia a v krajinách 

Východného partnerstva, v súlade so zahraničnopolitickými cieľmi Európskej únie, ktoré 

vymedzili Európska komisia a Európska služba pre vonkajšiu činnosť; 

18. vyzýva EIB a EBOR, aby svoju prácu naďalej zameriavali na čo najlepšiu operačnú 

spoluprácu v záujme realizácie projektov, pretože táto užšia spolupráca medzi bankami je 

nevyhnutná pre optimalizáciu nákladov a posilnenie synergií, ako aj efektívnejšieho 

využívania zdrojov; 

19. víta skutočnosť, že EIB sa v októbri 2013 pripojila k Iniciatíve za transparentnosť 

poskytovania medzinárodnej pomoci (IATI), a vyzýva EIB, aby pri všetkých úverových 

činnostiach v partnerských krajinách mimo EÚ plnila normy IATI; podporuje úsilie, ktoré 

EIB vyvíja s cieľom zaručiť jednotnosť v uplatňovaní politiky transparentnosti v rámci 

svojich útvarov, najmä nepretržitým zvyšovaním informovanosti a zriaďovaním 

kontaktných bodov, a to aj pokiaľ ide o externé zainteresované strany a občanov EÚ; 

20. pripomína, že transparentnosť pri vykonávaní politík EÚ nevedie len k posilneniu 

celkovej podnikovej zodpovednosti EIB a k jasnému prehľadu typov finančných 

sprostredkovateľov a konečných príjemcov, ale prispieva aj k posilneniu účinnosti a 

udržateľnosti financovaných projektov v oblasti pomoci; 

21. so znepokojením poznamenáva, že v rozpore so záväzkami vyjadrenými v rámci 

Iniciatívy za transparentnosť poskytovania medzinárodnej pomoci zvažuje EIB zmenu 

svojich pravidiel týkajúcich sa prístupu zainteresovaných strán a občanov k dokumentom 

a sprísnenie týchto pravidiel; vyzýva EIB, aby zabezpečila úplné uplatňovanie 

existujúcich právnych predpisov EÚ, a najmä nariadenia (ES) č. 1049/2001, pokiaľ ide o 

prístup k dokumentom týkajúcim sa jej administratívnych úloh, a zároveň pri plnení 

všetkých svojich úloh dodržiavala všeobecnú zásadu „pracovať čo najotvorenejšie “, ktorá 

je ustanovená v článku 15 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie; 

22. navrhuje, aby sa zaviedol pravidelný štruktúrovaný dialóg medzi predsedom EIB a 

Parlamentom, podľa vzoru štvrťročného menového dialógu medzi ECB a Parlamentom, s 

cieľom zabezpečiť silnejší parlamentný dohľad nad činnosťami EIB a umožniť posilnenú 

spoluprácu a koordináciu medzi oboma inštitúciami; 

23. víta vysokú kvalitu aktív EIB, pričom miera znehodnotených úverov je takmer na úrovni 

0 % (0,2 %) celkového úverového portfólia; považuje za mimoriadne potrebné zaručiť, 

aby si EIB udržala úverový rating AAA, a zachovala si tak prístup k medzinárodným 

kapitálovým trhom za najlepších podmienok financovania, čo následne povedie 

k pozitívnemu vplyvu na priebeh projektov aj na zúčastnené strany a obchodný model 

EIB; 

24. opakuje svoju žiadosť, aby bol vypracovaný a do výročnej správy EIB začlenený súbor 

prierezových výkonnostných ukazovateľov vplyvu hlavných intervencií EIB, ktorý by 

pokiaľ možno ukazoval najmä multiplikačný a pákový efekt; 

25. navrhuje, aby externý regulačný dohľad: 
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 i) vykonávala ECB na základe článku 127 ods. 6 ZFEÚ alebo 

 ii) bol vykonávaný v rámci budúcej bankovej únie, ktorá je predmetom oznámenia 

Komisie z 12. septembra 20121, alebo 

 iii) aby ho v prípade, že by ho nevykonávala ECB ani banková únia, vykonával na 

základe dobrovoľného prístupu EIB Európsky orgán pre bankovníctvo za účasti 

alebo bez účasti národných orgánov dohľadu, alebo nezávislý audítor; 

 a vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia v tomto smere nenavrhla žiadne kroky 

napriek opakovanej výzve Parlamentu, ktorú prvýkrát vyjadril v roku 2007; 

26. poznamenáva, že v roku 2015 sa má obnoviť trojstranná dohoda uvedená v článku 287 

ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorá sa týka spolupráce medzi EIB, 

Komisiou a Dvorom audítorov, pokiaľ ide o metódy kontroly činností EIB pri 

hospodárení s finančnými prostriedkami Únie a členských štátov, ktorú vykonáva Dvor 

audítorov; vyzýva EIB, aby v tejto súvislosti aktualizovala rozsah pôsobnosti Európskeho 

dvora audítorov tým, že do nej zahrnie všetky nové nástroje EIB, ktoré využívajú verejné 

finančné prostriedky EÚ alebo Európskeho rozvojového fondu; 

27. pripomína, že EIB musí pravidelne venovať pozornosť svojej politike v súvislosti 

s nespolupracujúcimi súdnymi orgánmi a prehodnocovať ju, a to podľa ratingov krajín, 

ktoré v novembri 2013 uverejnilo Globálne fórum OECD o transparentnosti a výmene 

informácií na daňové účely, a aktualizovať svoje politiky zamerané na boj proti praniu 

špinavých peňazí a financovaniu terorizmu; 

28. víta skutočnosť, že Správna rada EIB v roku 2013 schválila aktualizovanú politiku boja 

proti podvodom a zároveň potvrdila prístup banky založený na nulovej tolerancii. 

                                                 
1 COM(2012) 0510. 
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