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NÁVRHY 

Výbor pro rozvoj vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako věcně příslušný výbor, aby do 

svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. zdůrazňuje, že činnosti EIB by měly přispět ke splnění Agendy 2030 a za tímto účelem 

vyzývá EIB, aby posílila svou kapacitu, pokud jde o hodnocení projektů na základě jejich 

dopadu na cíle Agendy 2030, včetně sociálních, genderových a environmentálních 

dopadů; vítá stávající práci EIB na vytvoření genderové strategie a to, že v prosinci 2015 

EIB přijala strategii ohledně mandátu k poskytování úvěrů pro oblast klimatu třetím 

zemím a že se zavázala, že do roku 2020 zvýší podíl projektů souvisejících s klimatem na 

35 % svých investic v rozvojových zemích; zdůrazňuje význam důkladných konzultací o 

projektech v souvislosti s dopady na místní komunity v rámci investic souvisejících s 

půdou a přírodními zdroji, a to i uplatňováním zásady svobodného, předběžného a 

informovaného souhlasu; 

2. vítá operace EIB v oblasti rozvoje na základě dohody z Cotonou a mandát EIB k 

poskytování úvěrů třetím zemím pro období 2014–2020, který zajišťuje záruku EU 

pokrývající vnější operace EIB až do výše 30 miliard EUR; zdůrazňuje dodržování 

povinností vyplývajících ze Smluv EU (včetně článku 21 SEU a článku 208 SFEU), 

strategického rámce EU a akčního plánu EU pro lidská práva, Listiny základních práv EU 

a zásad účinnosti rozvojové pomoci (včetně adicionality, odpovědnosti přijímající země, 

souladu s rozvojovými strategiemi přijímající země a transparentnosti při výběru 

projektů); 

 poukazuje rovněž na zvláštní zprávu Evropského účetního roku č. 16 z roku 2014, v níž 

žádá Komisi, aby zajistila zdokumentované posouzení přidané hodnoty, kterou granty EU 

vytvořily, pokud jde o realizaci cílů EU v oblasti rozvoje; 

3. vítá zvýšení transparentnosti a odpovědnosti, které je výsledkem rámce pro měření 

výkonnosti EIB; požaduje, aby náhodný vzorek z téměř 400 projektů, které prošly 

hodnocením rámce pro měření výkonnosti, byl znovu po dokončení projektů vyhodnocen 

nezávislými odborníky; žádá, aby byla Parlamentu podána zpráva o výsledcích tohoto 

hodnocení ex-post; 

4.  vyjadřuje znepokojení v souvislosti s tím, že mnohé nástroje soukromého kapitálu, které 

EIB využívá jakožto finanční zprostředkovatele, sídlí v zemích, u nichž existuje 

podezření, že se jedná o daňové ráje a jurisdikce, které zachovávají bankovní tajemství; 

podporuje vnější strategii Komise pro efektivní zdanění z roku 2016 týkající se 

dodržování mezinárodních norem v oblasti daňové transparentnosti (včetně podpory 

mezinárodního podávání zpráv podle jednotlivých zemí); vyzývá EIB, aby posílila své 

činnosti v oblasti náležité péče a zlepšila kvalitu informací o tom, kdo je konečným 

příjemcem, a účinně zamezovala transakcím s finančními zprostředkovateli, kteří měli 

v minulosti problémy v souvislosti s transparentností, podvody, korupcí, organizovanou 

trestnou činností, praním peněz a negativními environmentálními a sociálními dopady; 

vyzývá EIB, aby přijala účinná opatření k boji proti daňovým únikům a aby provedla 

přezkum své politiky týkající se nespolupracujících jurisdikcí; 

5. připomíná, že má-li se zajistit vysoká míra transparentnosti, měla by EIB v případě 

ostatních finančních zprostředkovatelů, které využívá (zejména komerčních bank, ale i 

mikrofinančních institucí a záložen), zajistit, aby se na zprostředkované úvěry vztahovala 



 

PE587.476v02-00 4/6 AD\1108421CS.docx 

CS 

stejná kritéria transparentnosti jako na ostatní typy úvěrů; 

6. vítá úlohu EIB při rozvoji místního soukromého sektoru; poukazuje na to, že podpora EIB 

pro mikrofinancování byla mimořádně úspěšná, neboť díky pouhým 184 milionům EUR 

ve formě mikroúvěrů bylo zachováno 230 500 pracovních míst v mikropodnicích, zatímco 

téměř 3 miliardy EUR ve formě úvěrů pro MSP a malé podniky se střední tržní 

kapitalizací neměly zdaleka takový účinek, neboť umožnily zachovat pouze 531 880 

pracovních míst; zdůrazňuje, že pákový efekt mikrofinančních investičních nástrojů byl 

rovněž daleko vyšší než u fondů soukromého kapitálu; poukazuje na to, že mikroúvěry 

mají silné genderové hledisko a vytvářejí dvojnásobně více pracovních míst pro ženy než 

pro muže; žádá EIB, aby vyčlenila více prostředků na mikrofinancování; vyzývá Komisi a 

členské státy, aby tento úspěch uznaly tím, že zvýší rozpočtový příděl pro mikroúvěry v 

rámci mandátu EU pro poskytování vnějších úvěrů třetím zemím; vyjadřuje politování nad 

tím, že EIB nepodpořila žádné mikrofinanční instituce mimo oblast AKT, a požaduje, aby 

byla obdobná mikrofinanční podpora poskytována i všem ostatním rozvojovým zemím, 

v nichž EIB působí; 

7. vítá skutečnost, že EIB v posledních letech klade větší důraz na podporu MSP; vyjadřuje 

znepokojení nad tím, že by se financování EIB v honbě za co nejvyšším počtem 

zachovaných pracovních míst mohlo zaměřovat více na větší podniky (počet těchto míst 

zahrnuje i již dříve existující pracovní místa bez hrozby propouštění); žádá EIB, aby se 

zaměřovala nejen na zachovaná pracovní místa a podávala o nich zprávy, ale aby se ve 

stejné míře orientovala na pracovní místa, která vznikla díky jejímu financování, a 

podávala o nich zprávy, a aby usilovala o dodržování norem MOP; 

8. vyzývá Komisi, aby po společnostech, které se účastní projektů spolufinancovaných EIB, 

požadovala, aby dodržovaly zásadu rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a 

ženy v oblasti odměňování, zaměstnání a povolání; vyzývá EIB, aby při rozhodování 

o tom, které projekty financovat, zohledňovala opatření týkající se sociální odpovědnosti 

firem přijatá kandidátskými společnostmi; 

9. zdůrazňuje, že je třeba zvýšit viditelnost účasti banky na financování projektů u různých 

zúčastněných stran podílejících se na projektech, především mimo Evropskou unii, neboť 

to má zásadní význam pro to, aby byli místní občané informováni o svém právu odvolat se 

a podat stížnost prostřednictvím kanceláře mechanismu pro řešení stížností a evropského 

veřejného ochrance práv; 

10. žádá EIB o zajištění toho, aby všechny společnosti a finanční instituce, které jsou 

zapojeny do jejích transakcí, zveřejnily informace o skutečných vlastnících jakékoli 

právní struktury v přímém nebo nepřímém vztahu k danému podniku, včetně trustů, 

nadací a bankovních účtů; 

11. připomíná, že mezinárodní soukromý finanční sektor by neměl být hlavním nástrojem EIB 

pro směřování rozvojových prostředků do místních a domácích soukromých podniků; 

domnívá se, že v důsledku kontroly ze strany finančních zprostředkovatelů by bylo ve fázi 

ex-ante i ex-post vyčerpáno příliš mnoho prostředků, aniž by to nutně přineslo pozitivní 

výsledek, a že by tento přístup mohl vést k odklonu kapacity od přímé podpory místních 

veřejných i soukromých sektorů v souladu s logikou činnosti v oblasti rozvoje spočívající 

v mobilizaci domácích zdrojů a kapacit; 
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12. připomíná, že je třeba podporovat projekty místních MSP usilující o udržitelné a 

dlouhodobé investice a zajišťující zaměstnanost v oblasti inovací, výzkumu a vývoje a 

energetické účinnosti; 

13. vyjadřuje politování nad tím, že zpráva EIB o jejích činnostech mimo EU neuvádí žádné 

informace o objemu a počtu nesplácených úvěrů EIB; žádá EIB, aby poskytovala 

Parlamentu roční přehled o odložených platbách a ztrátách, k nimž došlo v rámci jejího 

financování v oblasti udržitelného rozvoje; žádá, aby tyto údaje byly rozlišeny podle typu 

financování a regionu; 

14. zdůrazňuje, že je nutné, aby se iniciativa EIB týkající se odolnosti zaměřovala na projekty 

vysoké kvality, a poukazuje na důležitou úlohu, kterou by EIB měla plnit v rámci 

navrhovaného plánu vnějších investic EU, pokud jde o budování odolných ekonomik, jež 

řeší základní příčiny chudoby; zdůrazňuje význam iniciativ EIB, které se zaměřují 

především na mladé lidi a ženy, přispívají k investicím do společensky důležitých sektorů, 

jako je voda, zdraví a vzdělání, nebo které zvyšují podporu pro podnikání a soukromý 

sektor; 

15. vyzývá EIB, aby se svou pozornost důsledně zaměřovala na rozvojové země, zejména na 

ty, které jsou postiženy konflikty a extrémní chudobou, a naléhavě EIB vyzývá, aby 

nadále aktivně podporovala udržitelný růst v rozvojových zemích; vyzývá EIB, aby 

v součinnosti s Africkou rozvojovou bankou (ARB) financovala dlouhodobé investice, 

které slouží hospodářskému rozvoji; vítá skutečnost, že granty EU jsou stále častěji 

kombinovány s úvěrovými prostředky EIB, což umožňuje, aby projekty v rozvojových 

zemích přinášely lepší výsledky. 
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