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Pozměňovací návrh 1
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. poukazuje na význam činností 
Evropské investiční banky (EIB), jež 
provádí za účelem zvýšení stávající úrovně 
investic v EU, které jsou pod historickými 
průměrnými hodnotami a nedostačují k 
naplnění ambicí EU, pokud jde o 
udržitelnost, sociální oblast a inovace; 
zdůrazňuje, že mají-li se tyto ambice 
naplnit, bude možná nezbytné, aby EIB 
přijímala větší rizika a současně zvyšovala 
kapitál a posilovala rozvoj odborných 
znalostí v oblasti inovativních finančních 
nástrojů; požaduje odpovídající 
kapitalizaci EIB, aby se umožnilo 
využívání inovativních nástrojů při 
financování projektů, které mají značný 
potenciál, pokud jde o přínosy v oblasti 
udržitelnosti a inovací a v sociální oblasti;

1. poukazuje na význam činností 
Evropské investiční banky (EIB), jež 
provádí za účelem obnovy investiční 
aktivity v EU, která je pod historickými 
průměrnými hodnotami; zdůrazňuje, že je 
třeba zabránit tomu, aby EIB přijímala 
větší rizika vzhledem ke křehké povaze 
investičního klimatu v EU v důsledku 
velmi akomodační úrokové politiky ECB, 
díky níž možná vznikly bubliny na všech 
evropských trzích s aktivy a která přispěla 
k „zombifikaci“ až 10 % evropských 
podniků, jak vyplývá ze zprávy o 
hospodářské činnosti Banky pro 
mezinárodní platby za rok 2018; požaduje, 
aby po brexitu proběhla odpovídající 
dekapitalizace EIB vzhledem k tomu, že 
Spojené království představuje 18 % 
bankovního kapitálu;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Manon Aubry

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. poukazuje na význam činností 
Evropské investiční banky (EIB), jež 
provádí za účelem zvýšení stávající úrovně 
investic v EU, které jsou pod historickými 
průměrnými hodnotami a nedostačují k 
naplnění ambicí EU, pokud jde o 
udržitelnost, sociální oblast a inovace; 
zdůrazňuje, že mají-li se tyto ambice 
naplnit, bude možná nezbytné, aby EIB 

1. poukazuje na význam činností 
Evropské investiční banky (EIB), jež 
provádí za účelem zvýšení stávající úrovně 
investic v EU, které jsou pod historickými 
průměrnými hodnotami a nedostačují k 
naplnění ambicí EU, pokud jde o 
udržitelnost, sociální oblast a inovace; 
konstatuje, že Evropská fiskální rada ve 
svém přezkumu balíčku dvou a šesti 
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přijímala větší rizika a současně zvyšovala 
kapitál a posilovala rozvoj odborných 
znalostí v oblasti inovativních finančních 
nástrojů; požaduje odpovídající kapitalizaci 
EIB, aby se umožnilo využívání 
inovativních nástrojů při financování 
projektů, které mají značný potenciál, 
pokud jde o přínosy v oblasti udržitelnosti 
a inovací a v sociální oblasti;

právních aktů zdůraznila, že stávající 
fiskální pravidla EU nebrání výraznému 
omezování veřejných investic; vítá 
závazek Komise přezkoumat tato pravidla; 
vyzývá Komisi, aby ve svém legislativním 
návrhu věnovala zvláštní pozornost 
tématu, na které upozornila Evropská 
fiskální rada, a aby zajistila, že fiskální 
pravidla EU podpoří budoucí úsilí EIB o 
zvýšení úrovně veřejných investic v EU; 
kromě toho zdůrazňuje, že mají-li se tyto 
ambice naplnit, bude možná nezbytné, aby 
EIB přijímala větší rizika a současně 
zvyšovala kapitál a posilovala rozvoj 
odborných znalostí v oblasti inovativních 
finančních nástrojů; požaduje odpovídající 
kapitalizaci EIB, aby se umožnilo 
využívání inovativních nástrojů při 
financování projektů, které mají značný 
potenciál, pokud jde o přínosy v oblasti 
udržitelnosti a inovací a v sociální oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Frances Fitzgerald

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. poukazuje na význam činností 
Evropské investiční banky (EIB), jež 
provádí za účelem zvýšení stávající úrovně 
investic v EU, které jsou pod historickými 
průměrnými hodnotami a nedostačují k 
naplnění ambicí EU, pokud jde o 
udržitelnost, sociální oblast a inovace; 
zdůrazňuje, že mají-li se tyto ambice 
naplnit, bude možná nezbytné, aby EIB 
přijímala větší rizika a současně zvyšovala 
kapitál a posilovala rozvoj odborných 
znalostí v oblasti inovativních finančních 
nástrojů; požaduje odpovídající kapitalizaci 
EIB, aby se umožnilo využívání 
inovativních nástrojů při financování 
projektů, které mají značný potenciál, 

1. poukazuje na význam činností 
Evropské investiční banky (EIB), jež 
provádí za účelem zvýšení stávající úrovně 
investic v EU, které jsou pod historickými 
průměrnými hodnotami a nedostačují k 
naplnění ambicí EU, pokud jde o 
udržitelnost, hospodářskou a sociální 
oblast, konkurenceschopnost, inovace a 
vytváření pracovních míst; zdůrazňuje, že 
mají-li se tyto ambice naplnit, bude možná 
nezbytné, aby EIB přijímala větší rizika 
pod podmínkou, že takové půjčky splňují 
kritéria způsobilosti EIB a že zachování 
ratingu AAA Evropské investiční banky je 
nanejvýš důležité, a současně zvyšovala 
kapitál a posilovala rozvoj odborných 
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pokud jde o přínosy v oblasti udržitelnosti 
a inovací a v sociální oblasti;

znalostí v oblasti inovativních finančních 
nástrojů; požaduje odpovídající kapitalizaci 
EIB, aby se umožnilo využívání 
inovativních nástrojů při financování 
projektů, které mají značný potenciál, 
pokud jde o přínosy v oblasti udržitelnosti, 
konkurenceschopnosti, inovací a vytváření 
pracovních míst a v hospodářské a 
sociální oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. poukazuje na význam činností 
Evropské investiční banky (EIB), jež 
provádí za účelem zvýšení stávající úrovně 
investic v EU, které jsou pod historickými 
průměrnými hodnotami a nedostačují k 
naplnění ambicí EU, pokud jde o 
udržitelnost, sociální oblast a inovace; 
zdůrazňuje, že mají-li se tyto ambice 
naplnit, bude možná nezbytné, aby EIB 
přijímala větší rizika a současně zvyšovala 
kapitál a posilovala rozvoj odborných 
znalostí v oblasti inovativních finančních 
nástrojů; požaduje odpovídající kapitalizaci 
EIB, aby se umožnilo využívání 
inovativních nástrojů při financování 
projektů, které mají značný potenciál, 
pokud jde o přínosy v oblasti udržitelnosti 
a inovací a v sociální oblasti;

1. poukazuje na význam činností 
Evropské investiční banky (EIB), jež 
provádí za účelem zvýšení stávající úrovně 
investic v EU, které jsou pod historickými 
průměrnými hodnotami a nedostačují k 
naplnění ambicí EU, pokud jde o 
udržitelnost, sociální oblast a inovace; 
zdůrazňuje, že mají-li se tyto ambice 
naplnit, bude možná nezbytné, aby EIB 
přijímala větší rizika a současně zvyšovala 
kapitál a posilovala rozvoj odborných 
znalostí v oblasti inovativních finančních 
nástrojů; požaduje odpovídající kapitalizaci 
EIB, aby se umožnilo využívání 
inovativních nástrojů při financování 
projektů, které mají značný potenciál, 
pokud jde o přínosy v oblasti udržitelnosti 
a inovací a v sociální oblasti; vyzývá EIB, 
aby zasáhla v případě konkrétního selhání 
trhu, jako jsou finanční krize a problémy 
malých a středních podniků a inovátorů v 
přístupu k financování;

Or. it

Pozměňovací návrh 5
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Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. poukazuje na význam činností 
Evropské investiční banky (EIB), jež 
provádí za účelem zvýšení stávající úrovně 
investic v EU, které jsou pod historickými 
průměrnými hodnotami a nedostačují k 
naplnění ambicí EU, pokud jde o 
udržitelnost, sociální oblast a inovace; 
zdůrazňuje, že mají-li se tyto ambice 
naplnit, bude možná nezbytné, aby EIB 
přijímala větší rizika a současně zvyšovala 
kapitál a posilovala rozvoj odborných 
znalostí v oblasti inovativních finančních 
nástrojů; požaduje odpovídající kapitalizaci 
EIB, aby se umožnilo využívání 
inovativních nástrojů při financování 
projektů, které mají značný potenciál, 
pokud jde o přínosy v oblasti udržitelnosti 
a inovací a v sociální oblasti;

1. poukazuje na to, jak důležité jsou 
činnosti Evropské investiční banky (EIB), 
jež provádí za účelem hospodářské, 
sociální a územní soudržnosti celé 
Evropské unie a financování na místní 
úrovni, z hlediska uspokojení potřeb 
občanů; vyjadřuje politování nad 
skutečností, že stávající úrovně investic v 
EU nedostačují k naplnění ambicí EU, 
pokud jde o udržitelnost, sociální oblast a 
inovace; zdůrazňuje, že mají-li se tyto 
ambice naplnit, bude možná nezbytné, aby 
EIB přijímala větší rizika s různými druhy 
účelového vázání a současně zvyšovala 
kapitál a posilovala rozvoj odborných 
znalostí v oblasti inovativních finančních 
nástrojů; požaduje odpovídající kapitalizaci 
EIB, aby se umožnilo využívání 
inovativních nástrojů při financování 
projektů, které mají značný potenciál, 
pokud jde o přínosy v oblasti udržitelnosti 
a inovací a v sociální oblasti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 6
Alfred Sant

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. poukazuje na význam činností 
Evropské investiční banky (EIB), jež 
provádí za účelem zvýšení stávající úrovně 
investic v EU, které jsou pod historickými 
průměrnými hodnotami a nedostačují k 
naplnění ambicí EU, pokud jde o 
udržitelnost, sociální oblast a inovace; 
zdůrazňuje, že mají-li se tyto ambice 

1. poukazuje na význam činností 
Evropské investiční banky (EIB), jež 
provádí za účelem zvýšení stávající úrovně 
investic v EU, které však zůstávají pod 
historickými průměrnými hodnotami a 
nedostačují k naplnění ambicí EU, pokud 
jde o udržitelnost, sociální oblast a 
inovace; zdůrazňuje, že mají-li se tyto 



AM\1194884CS.docx 7/57 PE644.953v01-00

CS

naplnit, bude možná nezbytné, aby EIB 
přijímala větší rizika a současně zvyšovala 
kapitál a posilovala rozvoj odborných 
znalostí v oblasti inovativních finančních 
nástrojů; požaduje odpovídající kapitalizaci 
EIB, aby se umožnilo využívání 
inovativních nástrojů při financování 
projektů, které mají značný potenciál, 
pokud jde o přínosy v oblasti udržitelnosti 
a inovací a v sociální oblasti;

ambice naplnit, bude možná nezbytné, aby 
EIB přijímala větší rizika, zejména v těch 
odvětvích a regionech, kterým se nedaří 
přilákat vnější investice, a současně 
zvyšovala kapitál a posilovala rozvoj 
odborných znalostí v oblasti inovativních 
finančních nástrojů; požaduje odpovídající 
kapitalizaci EIB, aby se umožnilo 
využívání inovativních nástrojů při 
financování projektů určených k vytváření 
nových smysluplných investic, které mají 
značný potenciál, pokud jde o přínosy v 
oblasti udržitelnosti a inovací a v sociální 
oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Dragoş Pîslaru, Olivier Chastel, Stéphanie Yon-Courtin, Luis Garicano, Monica 
Semedo, Engin Eroglu, Ondřej Kovařík

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. poukazuje na význam činností 
Evropské investiční banky (EIB), jež 
provádí za účelem zvýšení stávající úrovně 
investic v EU, které jsou pod historickými 
průměrnými hodnotami a nedostačují k 
naplnění ambicí EU, pokud jde o 
udržitelnost, sociální oblast a inovace; 
zdůrazňuje, že mají-li se tyto ambice 
naplnit, bude možná nezbytné, aby EIB 
přijímala větší rizika a současně zvyšovala 
kapitál a posilovala rozvoj odborných 
znalostí v oblasti inovativních finančních 
nástrojů; požaduje odpovídající 
kapitalizaci EIB, aby se umožnilo 
využívání inovativních nástrojů při 
financování projektů, které mají značný 
potenciál, pokud jde o přínosy v oblasti 
udržitelnosti a inovací a v sociální oblasti;

1. poukazuje na význam činností 
Evropské investiční banky (EIB), jež 
provádí za účelem zvýšení stávající úrovně 
investic v EU, které jsou pod historickými 
průměrnými hodnotami a nedostačují k 
naplnění ambicí EU, pokud jde o 
udržitelnost, sociální a hospodářskou 
oblast a inovace; zdůrazňuje, že mají-li se 
tyto ambice naplnit, bude možná nezbytné, 
aby EIB přijímala větší rizika a současně 
zvyšovala kapitál a posilovala rozvoj 
odborných znalostí v oblasti inovativních 
finančních nástrojů při financování 
projektů, které mají značný potenciál, 
pokud jde o přínosy v oblasti udržitelnosti, 
konkurenceschopnosti a inovací a v 
sociální a hospodářské oblasti; zdůrazňuje 
dopad a adicionalitu EIB, pokud jde o 
investice v celé EU, a oceňuje její ochotu 
spolupracovat s partnery uvedenými v 
jejím operačním plánu na rok 2019;
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Or. en

Pozměňovací návrh 8
Joachim Schuster, Jonás Fernández

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. poukazuje na význam činností 
Evropské investiční banky (EIB), jež 
provádí za účelem zvýšení stávající úrovně 
investic v EU, které jsou pod historickými 
průměrnými hodnotami a nedostačují k 
naplnění ambicí EU, pokud jde o 
udržitelnost, sociální oblast a inovace; 
zdůrazňuje, že mají-li se tyto ambice 
naplnit, bude možná nezbytné, aby EIB 
přijímala větší rizika a současně zvyšovala 
kapitál a posilovala rozvoj odborných 
znalostí v oblasti inovativních finančních 
nástrojů; požaduje odpovídající 
kapitalizaci EIB, aby se umožnilo 
využívání inovativních nástrojů při 
financování projektů, které mají značný 
potenciál, pokud jde o přínosy v oblasti 
udržitelnosti a inovací a v sociální oblasti;

1. poukazuje na význam činností 
Evropské investiční banky (EIB), jež 
provádí za účelem zvýšení stávající úrovně 
investic v EU, které jsou pod historickými 
průměrnými hodnotami a nedostačují k 
naplnění ambicí EU, pokud jde o 
udržitelnost, sociální oblast a inovace; 
zdůrazňuje, že mají-li se tyto ambice 
naplnit, bude možná nezbytné, aby EIB 
přijímala větší rizika a současně zvyšovala 
kapitál a posilovala rozvoj odborných 
znalostí v oblasti inovativních finančních 
nástrojů; požaduje obecné navýšení 
kapitalizace EIB, aby se umožnilo více 
dlouhodobých úvěrů a využívání 
inovativních nástrojů při financování 
projektů, které mají značný potenciál, 
pokud jde o přínosy v oblasti udržitelnosti 
a inovací a v sociální oblasti, a to bez 
ohledu na konečnou dohodu mezi 
Spojeným královstvím a EIB po brexitu;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Manon Aubry

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. poukazuje na význam činností 
Evropské investiční banky (EIB), jež 
provádí za účelem zvýšení stávající úrovně 
investic v EU, které jsou pod historickými 

1. poukazuje na význam činností 
Evropské investiční banky (EIB), jež 
provádí za účelem zvýšení stávající úrovně 
investic v EU, které jsou pod historickými 
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průměrnými hodnotami a nedostačují k 
naplnění ambicí EU, pokud jde o 
udržitelnost, sociální oblast a inovace; 
zdůrazňuje, že mají-li se tyto ambice 
naplnit, bude možná nezbytné, aby EIB 
přijímala větší rizika a současně zvyšovala 
kapitál a posilovala rozvoj odborných 
znalostí v oblasti inovativních finančních 
nástrojů; požaduje odpovídající kapitalizaci 
EIB, aby se umožnilo využívání 
inovativních nástrojů při financování 
projektů, které mají značný potenciál, 
pokud jde o přínosy v oblasti udržitelnosti 
a inovací a v sociální oblasti;

průměrnými hodnotami a nedostačují k 
naplnění ambicí EU, pokud jde o 
udržitelnost, sociální oblast a inovace; 
zdůrazňuje, že mají-li se tyto ambice 
naplnit, bude možná nezbytné, aby EIB 
přijímala větší rizika a současně zvyšovala 
kapitál a posilovala rozvoj odborných 
znalostí v oblasti inovativních finančních 
nástrojů; požaduje odpovídající kapitalizaci 
EIB, aby se umožnilo využívání 
inovativních nástrojů při financování 
projektů, které mají značný potenciál, 
pokud jde o přínosy v oblasti udržitelnosti 
a inovací a v sociální oblasti, zejména 
projektů vedoucích k tvorbě udržitelných 
pracovních míst, snižujících nerovnosti a 
podporujících sociální a regionální 
soudržnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Ryszard Antoni Legutko, Bogdan Rzońca

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. poukazuje na význam činností 
Evropské investiční banky (EIB), jež 
provádí za účelem zvýšení stávající úrovně 
investic v EU, které jsou pod historickými 
průměrnými hodnotami a nedostačují k 
naplnění ambicí EU, pokud jde o 
udržitelnost, sociální oblast a inovace; 
zdůrazňuje, že mají-li se tyto ambice 
naplnit, bude možná nezbytné, aby EIB 
přijímala větší rizika a současně zvyšovala 
kapitál a posilovala rozvoj odborných 
znalostí v oblasti inovativních finančních 
nástrojů; požaduje odpovídající kapitalizaci 
EIB, aby se umožnilo využívání 
inovativních nástrojů při financování 
projektů, které mají značný potenciál, 
pokud jde o přínosy v oblasti udržitelnosti 
a inovací a v sociální oblasti;

1. poukazuje na význam činností 
Evropské investiční banky (EIB), jež 
provádí za účelem zvýšení stávající úrovně 
investic v EU, které jsou pod historickými 
průměrnými hodnotami a nedostačují k 
naplnění ambicí EU, pokud jde o 
udržitelnost, sociální oblast a inovace; 
zdůrazňuje, že mají-li se tyto ambice 
naplnit, bude možná nezbytné, aby EIB 
vyvinula větší aktivitu a současně 
zvyšovala kapitál a posilovala rozvoj 
odborných znalostí v oblasti inovativních 
finančních nástrojů; požaduje odpovídající 
kapitalizaci EIB, aby se umožnilo 
využívání inovativních nástrojů při 
financování projektů, které mají značný 
potenciál, pokud jde o přínosy v oblasti 
udržitelnosti a inovací a v sociální oblasti;
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Or. pl

Pozměňovací návrh 11
Jessica Stegrud

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že za účelem 
minimalizace rizika vytlačení soukromého 
sektoru je třeba se zaměřit na dlouhodobé 
financování, které je jinak na trzích pro 
klienty EIB nedostupné, či podstupovat 
větší rizika (avšak při zachování vysoké 
úvěrové bonity EIB), konkrétně podporou 
financování projektů, které by jinak 
financování nezískaly, zejména 
inovativních začínajících podniků 
a malých a středních podniků; podporuje 
přístup EIB, který pomáhá mobilizovat 
soukromý kapitál prostřednictvím půjček 
a záruk; dále zdůrazňuje, že přidaná 
hodnota financování z EIB spočívá také 
v poskytování technického poradenství 
a budování kapacit s cílem pomoci 
projektům dosáhnout připravenosti na 
investice;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Frances Fitzgerald

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. vítá skutečnost, že v roce 2018 
skupina EIB investovala 23,3 miliardy 
EUR do malých a středních podniků a do 
společností se střední tržní kapitalizací a 
podpořila 374 000 menších společností; 
domnívá se, že podpora malých a 
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středních podniků musí zůstat základním 
cílem EIB, a naléhavě žádá, aby byl 
kladen větší důraz na financování malých 
a středních podniků s cílem snížit schodek 
ve financování těchto společností;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Frances Fitzgerald

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. konstatuje, že zpráva EIB o 
investicích pro rok 2019 zdůraznila 
skutečnost, že investice do infrastruktury 
se drží na hodnotě 1,7 % HDP EU, což je 
nejnižší hodnota, která byla v Evropě 
zaznamenána za posledních 15 let; 
důrazně vybízí EIB, aby pokračovala ve 
svém úsilí o další podporu investic do 
udržitelnějšího a konkurenceschopnějšího 
evropského hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Jessica Stegrud

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. zdůrazňuje, že finanční činnosti 
EIB nenahrazují strukturální reformy 
zaměřené na posílení produktivity ani 
udržitelné fiskální politiky přijaté v 
členských státech;

Or. en
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Pozměňovací návrh 15
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vítá, že se nově zvolená 
předsedkyně Komise zavázala, že části EIB 
budou transformovány na tzv. klimatickou 
banku, a přísliby prezidenta EIB, že do 
roku 2025 zvýší podíl financování z EIB na 
klimatická opatření a udržitelnost životního 
prostředí na nejméně 50 % a veškeré 
finanční aktivity EIB budou do roku 2020 
v souladu s cíli Pařížské dohody; žádá 
Komisi, aby co nejdříve předložila nový 
ambiciózní evropský plán udržitelných 
investic, včetně dalších finančních 
závazků, a aby v plné míře podporovala 
ambice EIB v oblasti udržitelnosti;

2. odmítá skutečnost, že se 
předsedkyně Komise zavázala, že části EIB 
budou transformovány na tzv. klimatickou 
banku, a přísliby prezidenta EIB, že do 
roku 2025 zvýší podíl financování z EIB na 
klimatická opatření a udržitelnost životního 
prostředí na nejméně 50 % a veškeré 
finanční aktivity EIB budou do roku 2020 
v souladu s cíli Pařížské dohody, protože to 
přispěje ke vzniku bublin na trhu se 
zelenými aktivy v celé EU, což ohrozí 
odolnost a udržitelnost evropských 
finančních trhů; žádá Komisi, aby 
nepředkládala přehnaně ambiciózní nový 
evropský plán udržitelných investic;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Bogdan Rzońca, Ryszard Antoni Legutko

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vítá, že se nově zvolená 
předsedkyně Komise zavázala, že části EIB 
budou transformovány na tzv. klimatickou 
banku, a přísliby prezidenta EIB, že do 
roku 2025 zvýší podíl financování z EIB na 
klimatická opatření a udržitelnost životního 
prostředí na nejméně 50 % a veškeré 
finanční aktivity EIB budou do roku 2020 
v souladu s cíli Pařížské dohody; žádá 
Komisi, aby co nejdříve předložila nový 
ambiciózní evropský plán udržitelných 
investic, včetně dalších finančních 
závazků, a aby v plné míře podporovala 
ambice EIB v oblasti udržitelnosti;

2. bere na vědomí, že se nově zvolená 
předsedkyně Komise zavázala, že části EIB 
budou transformovány na tzv. klimatickou 
banku, a přísliby prezidenta EIB, že do 
roku 2025 zvýší podíl financování z EIB na 
klimatická opatření a udržitelnost životního 
prostředí na nejméně 50 % a finanční 
aktivity EIB budou sladěny s cíli Pařížské 
dohody v takovém časovém rámci, který 
neohrozí ostatní závazky EIB; žádá 
Komisi, aby co nejdříve předložila nový 
ambiciózní evropský plán udržitelných 
investic a zohlednila při tom skutečné 
potřeby všech členských států a regionů a 
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další finanční závazky a aby v plné míře 
podporovala EIB při rozšiřování jejích 
ambicí v oblasti udržitelnosti; zároveň 
připomíná, že EIB byla zřízena, aby 
bojovala proti hospodářským a sociálním 
nerovnostem v EU; v této souvislosti 
zdůrazňuje zásadní význam EIB pro 
řádné fungování budoucího Fondu pro 
spravedlivou transformaci;

Or. pl

Pozměňovací návrh 17
Enikő Győri

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vítá, že se nově zvolená 
předsedkyně Komise zavázala, že části EIB 
budou transformovány na tzv. klimatickou 
banku, a přísliby prezidenta EIB, že do 
roku 2025 zvýší podíl financování z EIB na 
klimatická opatření a udržitelnost životního 
prostředí na nejméně 50 % a veškeré 
finanční aktivity EIB budou do roku 2020 
v souladu s cíli Pařížské dohody; žádá 
Komisi, aby co nejdříve předložila nový 
ambiciózní evropský plán udržitelných 
investic, včetně dalších finančních 
závazků, a aby v plné míře podporovala 
ambice EIB v oblasti udržitelnosti;

2. vítá, že se nově zvolená 
předsedkyně Komise zavázala, že části EIB 
budou transformovány na tzv. klimatickou 
banku, a přísliby prezidenta EIB, že do 
roku 2025 zvýší podíl financování z EIB na 
klimatická opatření a udržitelnost životního 
prostředí na nejméně 50 % a veškeré 
finanční aktivity EIB budou do roku 2020 
v souladu s cíli Pařížské dohody; žádá 
Komisi, aby co nejdříve předložila nový 
ambiciózní evropský plán udržitelných 
investic, včetně dalších finančních 
závazků, a aby v plné míře podporovala 
ambice EIB v oblasti udržitelnosti; vyzývá 
Komisi, aby vzala do úvahy odlišnou 
hospodářskou situaci a kapacitu 
členských států a vypracovala určitý druh 
preferenčního zacházení nebo 
prodloužené přechodné období pro země 
podporované v rámci politiky soudržnosti 
s cílem zabránit tomu, aby pro ně přechod 
na klimaticky neutrální hospodářství 
představoval neúnosnou zátěž;

Or. en
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Pozměňovací návrh 18
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Neena Gill, 
Margarida Marques

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vítá, že se nově zvolená 
předsedkyně Komise zavázala, že části EIB 
budou transformovány na tzv. klimatickou 
banku, a přísliby prezidenta EIB, že do 
roku 2025 zvýší podíl financování z EIB na 
klimatická opatření a udržitelnost životního 
prostředí na nejméně 50 % a veškeré 
finanční aktivity EIB budou do roku 2020 
v souladu s cíli Pařížské dohody; žádá 
Komisi, aby co nejdříve předložila nový 
ambiciózní evropský plán udržitelných 
investic, včetně dalších finančních 
závazků, a aby v plné míře podporovala 
ambice EIB v oblasti udržitelnosti;

2. vítá, že se nově zvolená 
předsedkyně Komise zavázala, že části EIB 
budou transformovány na tzv. klimatickou 
banku, a přísliby prezidenta EIB, že do 
roku 2025 zvýší podíl financování z EIB na 
klimatická opatření a udržitelnost životního 
prostředí na nejméně 50 % a veškeré 
finanční aktivity EIB budou do roku 2020 
v souladu s cíli Pařížské dohody; vyzývá 
EIB, aby vyčlenila zbývající financování 
na řešení technologického přechodu, 
poskytla finanční prostředky na 
dlouhodobý výzkum a inovaci, malé a 
střední podniky, podporu sociálního 
hospodářství a posílení sociální a územní 
soudržnosti, a to zejména tím, že poskytne 
chybějící investice do veřejného bydlení a 
infrastruktury;  žádá Komisi, aby co 
nejdříve předložila nový ambiciózní 
evropský plán udržitelných investic, včetně 
dalších finančních závazků, a aby v plné 
míře podporovala ambice EIB v oblasti 
udržitelnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Frances Fitzgerald

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vítá, že se nově zvolená 
předsedkyně Komise zavázala, že části EIB 
budou transformovány na tzv. klimatickou 
banku, a přísliby prezidenta EIB, že do 
roku 2025 zvýší podíl financování z EIB na 

2. vítá, že se nově zvolená 
předsedkyně Komise zavázala, že části EIB 
budou transformovány na tzv. klimatickou 
banku, a rozhodnutí správní rady EIB, že 
do roku 2025 zvýší podíl financování z 
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klimatická opatření a udržitelnost životního 
prostředí na nejméně 50 % a veškeré 
finanční aktivity EIB budou do roku 2020 
v souladu s cíli Pařížské dohody; žádá 
Komisi, aby co nejdříve předložila nový 
ambiciózní evropský plán udržitelných 
investic, včetně dalších finančních 
závazků, a aby v plné míře podporovala 
ambice EIB v oblasti udržitelnosti;

EIB na klimatická opatření a udržitelnost 
životního prostředí na nejméně 50 % a 
veškeré finanční aktivity EIB budou do 
roku 2020 v souladu s cíli Pařížské 
dohody; žádá Komisi, aby co nejdříve 
předložila nový ambiciózní evropský plán 
udržitelných investic, včetně dalších 
finančních závazků, a aby v plné míře 
podporovala ambice EIB v oblasti 
udržitelnosti; zdůrazňuje, že je důležité 
doplnit tyto cíle opatřeními, která zajistí, 
aby finanční prostředky EIB přispívaly ke 
spravedlivému přechodu v těch regionech 
nebo zemích, které jsou více zasaženy, aby 
nikdo nebyl opomenut;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Jessica Stegrud

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vítá, že se nově zvolená 
předsedkyně Komise zavázala, že části EIB 
budou transformovány na tzv. klimatickou 
banku, a přísliby prezidenta EIB, že do 
roku 2025 zvýší podíl financování z EIB na 
klimatická opatření a udržitelnost životního 
prostředí na nejméně 50 % a veškeré 
finanční aktivity EIB budou do roku 2020 
v souladu s cíli Pařížské dohody; žádá 
Komisi, aby co nejdříve předložila nový 
ambiciózní evropský plán udržitelných 
investic, včetně dalších finančních 
závazků, a aby v plné míře podporovala 
ambice EIB v oblasti udržitelnosti;

2. bere na vědomí, že se předsedkyně 
Komise zavázala, že části EIB budou 
transformovány na tzv. klimatickou banku, 
a přísliby prezidenta EIB, že do roku 2025 
zvýší podíl financování z EIB na 
klimatická opatření a udržitelnost životního 
prostředí na nejméně 50 % a veškeré 
finanční aktivity EIB budou do roku 2020 
v souladu s cíli Pařížské dohody;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Manon Aubry
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Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vítá, že se nově zvolená 
předsedkyně Komise zavázala, že části EIB 
budou transformovány na tzv. klimatickou 
banku, a přísliby prezidenta EIB, že do 
roku 2025 zvýší podíl financování z EIB na 
klimatická opatření a udržitelnost životního 
prostředí na nejméně 50 % a veškeré 
finanční aktivity EIB budou do roku 2020 
v souladu s cíli Pařížské dohody; žádá 
Komisi, aby co nejdříve předložila nový 
ambiciózní evropský plán udržitelných 
investic, včetně dalších finančních 
závazků, a aby v plné míře podporovala 
ambice EIB v oblasti udržitelnosti;

2. vítá, že se nově zvolená 
předsedkyně Komise zavázala, že části EIB 
budou transformovány na tzv. klimatickou 
banku, a přísliby prezidenta EIB, že do 
roku 2025 zvýší podíl financování z EIB na 
klimatická opatření a udržitelnost životního 
prostředí na nejméně 50 % a veškeré 
finanční aktivity EIB budou do roku 2020 
v souladu s cíli Pařížské dohody; vítá 
závazek EIB, že po roce 2021 zastaví 
financování projektů zaměřených na 
ropu, plyn a uhlí; žádá Komisi, aby co 
nejdříve předložila nový ambiciózní 
evropský plán udržitelných investic, včetně 
dalších finančních závazků, a aby v plné 
míře podporovala ambice EIB v oblasti 
udržitelnosti; vyzývá EIB, aby přijala 
klíčovou úlohu, pokud jde o financování 
udržitelnosti v rámci EU i mimo ni; 

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Dragoş Pîslaru, Olivier Chastel, Stéphanie Yon-Courtin, Luis Garicano, Monica 
Semedo, Engin Eroglu, Gilles Boyer

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vítá, že se nově zvolená 
předsedkyně Komise zavázala, že části EIB 
budou transformovány na tzv. klimatickou 
banku, a přísliby prezidenta EIB, že do 
roku 2025 zvýší podíl financování z EIB na 
klimatická opatření a udržitelnost životního 
prostředí na nejméně 50 % a veškeré 
finanční aktivity EIB budou do roku 2020 
v souladu s cíli Pařížské dohody; žádá 
Komisi, aby co nejdříve předložila nový 
ambiciózní evropský plán udržitelných 
investic, včetně dalších finančních 

2. vítá, že se nově zvolená 
předsedkyně Komise zavázala, že části EIB 
budou transformovány na tzv. klimatickou 
banku, a přísliby prezidenta EIB, že do 
roku 2025 zvýší podíl financování z EIB na 
klimatická opatření a udržitelnost životního 
prostředí na nejméně 50 % a veškeré 
finanční aktivity EIB budou do roku 2020 
v souladu s cíli Pařížské dohody a se 
zásadami nadcházející Zelené dohody pro 
Evropu; žádá Komisi, aby co nejdříve 
předložila nový ambiciózní evropský plán 



AM\1194884CS.docx 17/57 PE644.953v01-00

CS

závazků, a aby v plné míře podporovala 
ambice EIB v oblasti udržitelnosti;

udržitelných investic, včetně dalších 
finančních závazků, a aby v plné míře 
podporovala ambice EIB v oblasti 
udržitelnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Neena Gill

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje významnou úlohu 
veřejného sektoru při plnění investičních 
cílů oznámených Evropskou komisí, aby 
byly v průběhu příštích deseti let uvolněny 
finanční prostředky ve výši 1 miliardy 
EUR na investice do ekologické 
transformace; vyzývá proto EIB, 
aby posílila technickou podporu a 
dlouhodobé financování obcí a veřejných 
podniků a navýšila kvótu financování EIB 
pro všechny způsobilé veřejné projekty 
podporující ekologický přechod až na 75 
%;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Aurore Lalucq

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že EU a její členské 
státy dostatečně neinvestují do boje proti 
změně klimatu ani do digitální revoluce a 
veřejných služeb, což ohrožuje ekologický 
přechod a zvyšuje příjmovou nerovnost v 
Evropě;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 25
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Jonás Fernández, Aurore Lalucq

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. vyzývá členské státy, aby vytvořily 
„zlaté pravidlo“ pro veřejné výdaje, pokud 
jde o investice do sociálního nebo 
environmentálního přechodu směrem k 
udržitelnému, uhlíkově neutrálnímu 
hospodářství, včetně projektů 
spolufinancovaných EIB, aby byly vyňaty 
z výpočtu schodků státních rozpočtů;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Margarida Marques

Návrh stanoviska
Bod 2 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2c. vítá rozhodnutí přijaté správní 
radou EIB, že bude od konce roku 2021 
ukončeno financování většiny projektů 
spojených s energií z fosilních paliv a 
že bude postupně navyšováno financování 
opatření v oblasti klimatu a 
environmentální udržitelnosti, tak aby v 
roce 2025 tvořila 50 % jejích operací; 
zdůrazňuje, že v souladu s budoucí 
úvěrovou politikou EIB může být možné 
mimořádně financovat plyn jakožto 
dočasnou energii, pokud je využíván v 
kombinaci s obnovitelnými zdroji jako 
přechodová technologie k nahrazení uhlí 
a pokud neexistují jiné alternativy, jestliže 
byla přijata opatření proti efektu 
„uzamčení“ (lock-in) a byly učiněny 
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kroky k tomu, aby vývoj emisí byl v 
souladu s cíli Pařížské dohody; 
zdůrazňuje, že financování obnovitelných 
zdrojů energie představuje prioritu;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že má-li se EIB stát 
tzv. klimatickou bankou EU, měla by do 
roku 2020 zastavit veškerou finanční 
podporu pro projekty týkající se fosilních 
paliv a uvést veškeré své aktivity, včetně 
operací EIF, do souladu s cíli Pařížské 
dohody; žádá EIB, aby podmínila svou 
pomoc tím, že příslušné podniky, mají-li 
získat podporu z EIB, musí přijmout 
závazky v oblasti dekarbonizace;  žádá 
EIB, aby uplatňovala rámec EU pro 
taxonomii jakožto kritérium pro své 
investice v oblasti klimatu a životního 
prostředí, a to okamžitě po jeho oficiálním 
přijetí; žádá EIB, aby vytvořila 
spolehlivou metodiku, na základě níž bude 
možné měřit, zveřejňovat a dosáhnout 
sladění jejích finančních operací s 
Pařížskou dohodou;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Jessica Stegrud

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že má-li se EIB stát 3. zdůrazňuje, že má-li být EIB 
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tzv. klimatickou bankou EU, měla by do 
roku 2020 zastavit veškerou finanční 
podporu pro projekty týkající se fosilních 
paliv a uvést veškeré své aktivity, včetně 
operací EIF, do souladu s cíli Pařížské 
dohody; žádá EIB, aby podmínila svou 
pomoc tím, že příslušné podniky, mají-li 
získat podporu z EIB, musí přijmout 
závazky v oblasti dekarbonizace;  žádá 
EIB, aby uplatňovala rámec EU pro 
taxonomii jakožto kritérium pro své 
investice v oblasti klimatu a životního 
prostředí, a to okamžitě po jeho oficiálním 
přijetí; žádá EIB, aby vytvořila 
spolehlivou metodiku, na základě níž bude 
možné měřit, zveřejňovat a dosáhnout 
sladění jejích finančních operací s 
Pařížskou dohodou;

považována za důvěryhodný a spolehlivý 
zdroj investic do evropského hospodářství, 
nesmí být její cíle politizovány a její 
investice musí být založeny zejména na 
dopadu, který mají na růst a 
zaměstnanost; zdůrazňuje, že vzhledem k 
tomu, že v Evropě v blízké budoucnosti 
pravděpodobně dojde k další recesi, měla 
by se EIB zaměřit zejména na opatření 
podporující růst a zaměstnanost;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že má-li se EIB stát tzv. 
klimatickou bankou EU, měla by do roku 
2020 zastavit veškerou finanční podporu 
pro projekty týkající se fosilních paliv a 
uvést veškeré své aktivity, včetně operací 
EIF, do souladu s cíli Pařížské dohody; 
žádá EIB, aby podmínila svou pomoc tím, 
že příslušné podniky, mají-li získat 
podporu z EIB, musí přijmout závazky v 
oblasti dekarbonizace;  žádá EIB, aby 
uplatňovala rámec EU pro taxonomii 
jakožto kritérium pro své investice v 
oblasti klimatu a životního prostředí, a to 
okamžitě po jeho oficiálním přijetí; žádá 
EIB, aby vytvořila spolehlivou metodiku, 
na základě níž bude možné měřit, 
zveřejňovat a dosáhnout sladění jejích 
finančních operací s Pařížskou dohodou;

3. zdůrazňuje, že má-li se EIB stát tzv. 
klimatickou bankou EU, měla by do roku 
2020 zastavit veškerou finanční podporu 
pro projekty týkající se fosilních paliv a 
uvést veškeré své aktivity, včetně operací 
EIF, do souladu s cíli Pařížské dohody; 
žádá EIB, aby podmínila svou pomoc tím, 
že příslušné podniky, mají-li získat 
podporu z EIB, musí přijmout závazky v 
oblasti dekarbonizace; žádá EIB, aby 
uplatňovala rámec EU pro taxonomii 
jakožto kritérium pro své investice v 
oblasti klimatu a životního prostředí, a to 
okamžitě po jeho oficiálním přijetí; žádá 
EIB, aby vytvořila spolehlivou metodiku, 
na základě níž bude možné měřit, 
zveřejňovat a dosáhnout sladění jejích 
finančních operací s Pařížskou dohodou; 
zdůrazňuje, že je důležité, aby projekty, 
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které mají být financovány nebo 
spolufinancovány EIB, byly v souladu s 
vnitrostátními cíli v oblasti klimatu 
spojenými s plněním COP21;

Or. it

Pozměňovací návrh 30
Bogdan Rzońca, Ryszard Antoni Legutko

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že má-li se EIB stát 
tzv. klimatickou bankou EU, měla by do 
roku 2020 zastavit veškerou finanční 
podporu pro projekty týkající se fosilních 
paliv a uvést veškeré své aktivity, včetně 
operací EIF, do souladu s cíli Pařížské 
dohody; žádá EIB, aby podmínila svou 
pomoc tím, že příslušné podniky, mají-li 
získat podporu z EIB, musí přijmout 
závazky v oblasti dekarbonizace;  žádá 
EIB, aby uplatňovala rámec EU pro 
taxonomii jakožto kritérium pro své 
investice v oblasti klimatu a životního 
prostředí, a to okamžitě po jeho oficiálním 
přijetí; žádá EIB, aby vytvořila spolehlivou 
metodiku, na základě níž bude možné 
měřit, zveřejňovat a dosáhnout sladění 
jejích finančních operací s Pařížskou 
dohodou;

3. bere na vědomí rozhodnutí přijaté 
správní radou EIB, že bude od konce roku 
2021 ukončeno financování většiny 
projektů spojených s energií z fosilních 
paliv a že bude postupně navyšován podíl 
financování určeného na opatření v 
oblasti klimatu a environmentální 
udržitelnosti, tak aby v roce 2025 tvořila 
50 % jejích operací; žádá EIB, aby 
uplatňovala rámec EU pro taxonomii 
jakožto kritérium pro své investice v 
oblasti klimatu a životního prostředí, a to 
okamžitě po jeho oficiálním přijetí; žádá 
EIB, aby vytvořila spolehlivou metodiku, 
na základě níž bude možné měřit, 
zveřejňovat a dosáhnout sladění jejích 
finančních operací s Pařížskou dohodou;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Manon Aubry

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že má-li se EIB stát tzv. 3. zdůrazňuje, že má-li se EIB stát tzv. 
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klimatickou bankou EU, měla by do roku 
2020 zastavit veškerou finanční podporu 
pro projekty týkající se fosilních paliv a 
uvést veškeré své aktivity, včetně operací 
EIF, do souladu s cíli Pařížské dohody; 
žádá EIB, aby podmínila svou pomoc tím, 
že příslušné podniky, mají-li získat 
podporu z EIB, musí přijmout závazky v 
oblasti dekarbonizace;  žádá EIB, aby 
uplatňovala rámec EU pro taxonomii 
jakožto kritérium pro své investice v 
oblasti klimatu a životního prostředí, a to 
okamžitě po jeho oficiálním přijetí; žádá 
EIB, aby vytvořila spolehlivou metodiku, 
na základě níž bude možné měřit, 
zveřejňovat a dosáhnout sladění jejích 
finančních operací s Pařížskou dohodou;

klimatickou bankou EU, měla by do roku 
2020 zastavit veškerou finanční podporu 
pro projekty týkající se fosilních paliv a 
uvést veškeré své aktivity, včetně operací 
EIF a strategie v oblasti energetiky, do 
souladu s cíli Pařížské dohody a Zelené 
dohody pro Evropu; žádá EIB, aby 
podmínila svou pomoc tím, že příslušné 
podniky, mají-li získat podporu z EIB, 
musí přijmout závazky v oblasti 
dekarbonizace; žádá EIB, aby uplatňovala 
rámec EU pro taxonomii jakožto kritérium 
pro své investice v oblasti klimatu a 
životního prostředí, a to okamžitě po jeho 
oficiálním přijetí; žádá EIB, aby vytvořila 
spolehlivou metodiku, na základě níž bude 
možné měřit, zveřejňovat a dosáhnout 
sladění jejích finančních operací s 
Pařížskou dohodou;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Joachim Schuster

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že má-li se EIB stát tzv. 
klimatickou bankou EU, měla by do roku 
2020 zastavit veškerou finanční podporu 
pro projekty týkající se fosilních paliv a 
uvést veškeré své aktivity, včetně operací 
EIF, do souladu s cíli Pařížské dohody; 
žádá EIB, aby podmínila svou pomoc tím, 
že příslušné podniky, mají-li získat 
podporu z EIB, musí přijmout závazky v 
oblasti dekarbonizace;  žádá EIB, aby 
uplatňovala rámec EU pro taxonomii 
jakožto kritérium pro své investice v 
oblasti klimatu a životního prostředí, a to 
okamžitě po jeho oficiálním přijetí; žádá 
EIB, aby vytvořila spolehlivou metodiku, 
na základě níž bude možné měřit, 
zveřejňovat a dosáhnout sladění jejích 

3. zdůrazňuje, že má-li se EIB stát tzv. 
klimatickou bankou EU, měla by také 
uvést veškeré své aktivity, včetně operací 
EIF, do souladu s cíli Pařížské dohody; 
žádá EIB, aby podmínila svou pomoc tím, 
že příslušné podniky, mají-li získat 
podporu z EIB, musí přijmout závazky v 
oblasti dekarbonizace; žádá EIB, aby 
uplatňovala rámec EU pro taxonomii 
jakožto kritérium pro své investice v 
oblasti klimatu a životního prostředí, a to 
okamžitě po jeho oficiálním přijetí; žádá 
EIB, aby vytvořila spolehlivou metodiku, 
na základě níž bude možné měřit, 
zveřejňovat a dosáhnout sladění jejích 
finančních operací s Pařížskou dohodou;
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finančních operací s Pařížskou dohodou;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Aurore Lalucq

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že má-li se EIB stát tzv. 
klimatickou bankou EU, měla by do roku 
2020 zastavit veškerou finanční podporu 
pro projekty týkající se fosilních paliv a 
uvést veškeré své aktivity, včetně operací 
EIF, do souladu s cíli Pařížské dohody; 
žádá EIB, aby podmínila svou pomoc tím, 
že příslušné podniky, mají-li získat 
podporu z EIB, musí přijmout závazky v 
oblasti dekarbonizace;  žádá EIB, aby 
uplatňovala rámec EU pro taxonomii 
jakožto kritérium pro své investice v 
oblasti klimatu a životního prostředí, a to 
okamžitě po jeho oficiálním přijetí; žádá 
EIB, aby vytvořila spolehlivou metodiku, 
na základě níž bude možné měřit, 
zveřejňovat a dosáhnout sladění jejích 
finančních operací s Pařížskou dohodou;

3. zdůrazňuje, že má-li se EIB stát tzv. 
klimatickou bankou EU, měla by do roku 
2020 zastavit veškerou finanční podporu 
pro projekty týkající se fosilních paliv, 
včetně investic do plynu, a uvést veškeré 
své aktivity, včetně operací EIF, do 
souladu s cíli Pařížské dohody; žádá EIB, 
aby podmínila svou pomoc tím, že 
příslušné podniky, mají-li získat podporu z 
EIB, musí přijmout závazky v oblasti 
dekarbonizace; žádá EIB, aby uplatňovala 
rámec EU pro taxonomii jakožto kritérium 
pro své investice v oblasti klimatu a 
životního prostředí, a to okamžitě po jeho 
oficiálním přijetí; žádá EIB, aby vytvořila 
spolehlivou metodiku, na základě níž bude 
možné měřit, zveřejňovat a dosáhnout 
sladění jejích finančních operací s 
Pařížskou dohodou;

Or. fr

Pozměňovací návrh 34
Frances Fitzgerald

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že má-li se EIB stát 
tzv. klimatickou bankou EU, měla by do 
roku 2020 zastavit veškerou finanční 
podporu pro projekty týkající se fosilních 

3. vítá rozhodnutí EIB, že do konce 
roku 2021 ukončí finanční podporu pro 
projekty týkající se fosilních paliv a uvede 
své portfolio, včetně operací EIF, do 
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paliv a uvést veškeré své aktivity, včetně 
operací EIF, do souladu s cíli Pařížské 
dohody; žádá EIB, aby podmínila svou 
pomoc tím, že příslušné podniky, mají-li 
získat podporu z EIB, musí přijmout 
závazky v oblasti dekarbonizace;  žádá 
EIB, aby uplatňovala rámec EU pro 
taxonomii jakožto kritérium pro své 
investice v oblasti klimatu a životního 
prostředí, a to okamžitě po jeho oficiálním 
přijetí; žádá EIB, aby vytvořila spolehlivou 
metodiku, na základě níž bude možné 
měřit, zveřejňovat a dosáhnout sladění 
jejích finančních operací s Pařížskou 
dohodou;

souladu s cíli Pařížské dohody; žádá EIB, 
aby podniky, které od ní dostávají 
podporu, vybízela k závazkům v oblasti 
dekarbonizace a aby poskytovala 
poradenství ohledně způsobu, jakým 
mohou společnosti emise uhlíku snížit; 
žádá EIB, aby uplatňovala rámec EU pro 
taxonomii jakožto kritérium pro své 
investice v oblasti klimatu a životního 
prostředí, a to okamžitě po jeho oficiálním 
přijetí; žádá EIB, aby vytvořila spolehlivou 
metodiku, na základě níž bude možné 
měřit, zveřejňovat a dosáhnout sladění 
jejích finančních operací s Pařížskou 
dohodou;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Neena Gill

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. naléhavě žádá EIB a členské státy, 
aby zajistily, že během postupného 
ukončování podpory fosilních paliv bude v 
regionech, jejichž hospodářství a 
zaměstnanost jsou na fosilních palivech 
silně závislé, nedostatek přiměřeného 
financování kompenzován významnými 
investicemi do odborné přípravy a 
alternativních hospodářských příležitostí, 
které zajistí vysoce kvalitní a ekologická 
pracovní místa, čímž se zajistí hladký 
přechod, v němž nikdo nebude opomenut; 
domnívá se, že soudržnost a koordinace s 
ostatními nástroji financování EU budou 
v tomto ohledu klíčové;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Rovana Plumb
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Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že je třeba aktivně 
podporovat oblasti, kde pracovní místa v 
současnosti závisí na průmyslových 
odvětvích, která jsou velkými 
znečišťovateli, a kde jsou zapotřebí zelená 
pracovní místa; vyzývá EIB, aby 
podporovala spravedlivou transformaci 
regionů a komunit s vysokými emisemi 
uhlíku;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. poukazuje na to, že by klíčový 
kvantitativní cíl Evropského fondu pro 
strategické investice (EFSI), kterým je 
uvolnit 500 miliard EU dodatečných 
soukromých a veřejných investic, měl být 
nahrazen měřitelnými cíli týkajícími se 
dopadů budoucích investičních strategií 
na udržitelnost a sociální oblast; žádá 
EIB, aby zvýšila míru financování z EFSI 
a programu InvestEU na projekty, které 
výrazně přispívají k plnění cílů EU 
týkajících se udržitelnosti a sociální 
oblasti; žádá Komisi, aby zajistila, aby 
byly metodiky ověřování udržitelnosti 
programu InvestEU plně v souladu s cíli 
EU v oblasti udržitelnosti;

4. poukazuje na to, že by klíčový 
kvantitativní cíl Evropského fondu pro 
strategické investice (EFSI), kterým je 
uvolnit 500 miliard EU dodatečných 
soukromých a veřejných investic, měl být 
zrušen; připomíná, že EIB je bankou 
členských států, které jsou jejími 
podílníky, a tedy nikoli institucí EU, což 
znamená, že investiční rozhodnutí by měly 
přijímat členské státy bez vměšování 
Komise nebo jiných orgánů a institucí 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
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Frances Fitzgerald

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. poukazuje na to, že by klíčový 
kvantitativní cíl Evropského fondu pro 
strategické investice (EFSI), kterým je 
uvolnit 500 miliard EU dodatečných 
soukromých a veřejných investic, měl být 
nahrazen měřitelnými cíli týkajícími se 
dopadů budoucích investičních strategií 
na udržitelnost a sociální oblast; žádá EIB, 
aby zvýšila míru financování z EFSI a 
programu InvestEU na projekty, které 
výrazně přispívají k plnění cílů EU 
týkajících se udržitelnosti a sociální 
oblasti; žádá Komisi, aby zajistila, aby 
byly metodiky ověřování udržitelnosti 
programu InvestEU plně v souladu s cíli 
EU v oblasti udržitelnosti;

4. poukazuje na to, že klíčový 
kvantitativní cíl Evropského fondu pro 
strategické investice (EFSI), kterým je 
uvolnit 500 miliard EU dodatečných 
soukromých a veřejných investic, by neměl 
být hlavní hybnou silou úspěšnosti EFSI, 
a že udržitelnost a sociální oblast by měly 
být rovnocennými opatřeními; žádá EIB, 
aby vyhradila adekvátní finanční 
prostředky z EFSI a programu InvestEU na 
projekty, které v souladu s příslušnými 
právními předpisy EU výrazně přispívají 
k plnění cílů EU týkajících se udržitelnosti 
a sociální oblasti; žádá Komisi, aby 
zajistila, aby byly metodiky ověřování 
udržitelnosti programu InvestEU plně v 
souladu s cíli EU v oblasti udržitelnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Dragoş Pîslaru, Olivier Chastel, Stéphanie Yon-Courtin, Luis Garicano, Monica 
Semedo, Engin Eroglu, Gilles Boyer

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. poukazuje na to, že by klíčový 
kvantitativní cíl Evropského fondu pro 
strategické investice (EFSI), kterým je 
uvolnit 500 miliard EU dodatečných 
soukromých a veřejných investic, měl být 
nahrazen měřitelnými cíli týkajícími se 
dopadů budoucích investičních strategií na 
udržitelnost a sociální oblast; žádá EIB, 
aby zvýšila míru financování z EFSI a 
programu InvestEU na projekty, které 
výrazně přispívají k plnění cílů EU 
týkajících se udržitelnosti a sociální 

4. poukazuje na to, že by klíčový 
kvantitativní cíl Evropského fondu pro 
strategické investice (EFSI), kterým je 
uvolnit 500 miliard EU dodatečných 
soukromých a veřejných investic, měl být 
nahrazen měřitelnými cíli týkajícími se 
dopadů budoucích investičních strategií na 
udržitelnost a sociální oblast; žádá EIB, 
aby zvýšila míru financování z EFSI a 
z programu InvestEU na projekty, které 
spadají do tematických oken udržitelnost a 
infrastruktura či sociální investice a 
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oblasti; žádá Komisi, aby zajistila, aby 
byly metodiky ověřování udržitelnosti 
programu InvestEU plně v souladu s cíli 
EU v oblasti udržitelnosti;

dovednosti nebo do obou zároveň;  žádá 
Komisi, aby zajistila, aby byly metodiky 
ověřování udržitelnosti programu InvestEU 
plně v souladu s cíli EU v oblasti 
udržitelnosti a aby hodnotící kritéria 
sociálních projektů zohledňovala zásady 
evropského pilíře sociálních práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Manon Aubry

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. poukazuje na to, že by klíčový 
kvantitativní cíl Evropského fondu pro 
strategické investice (EFSI), kterým je 
uvolnit 500 miliard EU dodatečných 
soukromých a veřejných investic, měl být 
nahrazen měřitelnými cíli týkajícími se 
dopadů budoucích investičních strategií na 
udržitelnost a sociální oblast; žádá EIB, 
aby zvýšila míru financování z EFSI a 
programu InvestEU na projekty, které 
výrazně přispívají k plnění cílů EU 
týkajících se udržitelnosti a sociální 
oblasti; žádá Komisi, aby zajistila, aby 
byly metodiky ověřování udržitelnosti 
programu InvestEU plně v souladu s cíli 
EU v oblasti udržitelnosti;

4. poukazuje na to, že by klíčový 
kvantitativní cíl Evropského fondu pro 
strategické investice (EFSI), kterým je 
uvolnit 500 miliard EU dodatečných 
soukromých a veřejných investic, měl být 
nahrazen měřitelnými cíli týkajícími se 
dopadů budoucích investičních strategií na 
udržitelnost a sociální oblast; žádá EIB, 
aby zvýšila míru financování z EFSI a 
programu InvestEU na projekty, které 
výrazně přispívají k plnění cílů EU 
týkajících se udržitelnosti a sociální 
oblasti; žádá Komisi, aby zajistila, aby 
byly metodiky ověřování udržitelnosti 
programu InvestEU plně v souladu s cíli 
EU v oblasti udržitelnosti; vyjadřuje 
politování nad tím, že EIB financuje 
projekty, které vedly k porušování 
lidských práv; poukazuje na to, že byly 
odhaleny nedostatky ve způsobu, jakým 
EIB řešila stížnosti podané 
prostřednictvím mechanismu vyřizování 
stížností; vyzývá EIB, aby vždy, než 
přistoupí k financování nějakého 
projektu, posoudila jeho dopad na lidská 
práva;

Or. en
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Pozměňovací návrh 41
Manon Aubry

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. poukazuje na to, že by klíčový 
kvantitativní cíl Evropského fondu pro 
strategické investice (EFSI), kterým je 
uvolnit 500 miliard EU dodatečných 
soukromých a veřejných investic, měl být 
nahrazen měřitelnými cíli týkajícími se 
dopadů budoucích investičních strategií na 
udržitelnost a sociální oblast; žádá EIB, 
aby zvýšila míru financování z EFSI a 
programu InvestEU na projekty, které 
výrazně přispívají k plnění cílů EU 
týkajících se udržitelnosti a sociální 
oblasti; žádá Komisi, aby zajistila, aby 
byly metodiky ověřování udržitelnosti 
programu InvestEU plně v souladu s cíli 
EU v oblasti udržitelnosti;

4. poukazuje na to, že by klíčový 
kvantitativní cíl Evropského fondu pro 
strategické investice (EFSI), kterým je 
uvolnit 500 miliard EU dodatečných 
soukromých a veřejných investic, měl být 
nahrazen měřitelnými cíli týkajícími se 
dopadů budoucích investičních strategií na 
udržitelnost a sociální oblast; žádá EIB, 
aby zvýšila míru financování z EFSI a 
programu InvestEU na projekty, které 
výrazně přispívají k plnění cílů EU 
týkajících se udržitelnosti , sociální oblasti 
a zmírnění nerovností; vyzývá EIB, aby v 
rámci svých úvěrových činností 
přednostně podporovala plnění cílů OSN 
pro udržitelný rozvoj; žádá Komisi, aby 
zajistila, aby byly metodiky ověřování 
udržitelnosti programu InvestEU plně v 
souladu s cíli EU v oblasti udržitelnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. poukazuje na to, že by klíčový 
kvantitativní cíl Evropského fondu pro 
strategické investice (EFSI), kterým je 
uvolnit 500 miliard EU dodatečných 
soukromých a veřejných investic, měl být 
nahrazen měřitelnými cíli týkajícími se 
dopadů budoucích investičních strategií na 
udržitelnost a sociální oblast; žádá EIB, 
aby zvýšila míru financování z EFSI a 
programu InvestEU na projekty, které 

4. poukazuje na to, že by klíčový 
kvantitativní cíl Evropského fondu pro 
strategické investice (EFSI), kterým je 
uvolnit 500 miliard EU dodatečných 
soukromých a veřejných investic, měl být 
nahrazen měřitelnými cíli týkajícími se 
dopadů budoucích investičních strategií na 
udržitelnost a sociální oblast; žádá EIB, 
aby zvýšila míru financování z EFSI a 
programu InvestEU na projekty, které 



AM\1194884CS.docx 29/57 PE644.953v01-00

CS

výrazně přispívají k plnění cílů EU 
týkajících se udržitelnosti a sociální 
oblasti; žádá Komisi, aby zajistila, aby 
byly metodiky ověřování udržitelnosti 
programu InvestEU plně v souladu s cíli 
EU v oblasti udržitelnosti;

výrazně přispívají k plnění cílů EU 
týkajících se udržitelnosti a sociální 
oblasti; žádá Komisi, aby zajistila, aby 
byly metodiky ověřování udržitelnosti 
programu InvestEU plně v souladu s cíli 
EU v oblasti udržitelnosti; v této 
souvislosti poukazuje na význam 
důkladných hodnocení ex-ante a ex-post, 
s jejichž pomocí by se zajistilo, aby práce 
byla udržitelná a přinášela skutečnou 
přidanou hodnotu z hospodářského, 
sociálního a environmentálního hlediska;

Or. it

Pozměňovací návrh 43
Bogdan Rzońca, Ryszard Antoni Legutko

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. poukazuje na to, že by klíčový 
kvantitativní cíl Evropského fondu pro 
strategické investice (EFSI), kterým je 
uvolnit 500 miliard EU dodatečných 
soukromých a veřejných investic, měl být 
nahrazen měřitelnými cíli týkajícími se 
dopadů budoucích investičních strategií na 
udržitelnost a sociální oblast; žádá EIB, 
aby zvýšila míru financování z EFSI a 
programu InvestEU na projekty, které 
výrazně přispívají k plnění cílů EU 
týkajících se udržitelnosti a sociální 
oblasti; žádá Komisi, aby zajistila, aby 
byly metodiky ověřování udržitelnosti 
programu InvestEU plně v souladu s cíli 
EU v oblasti udržitelnosti;

4. poukazuje na to, že by klíčový 
kvantitativní cíl Evropského fondu pro 
strategické investice (EFSI), kterým je 
uvolnit 500 miliard EU dodatečných 
soukromých a veřejných investic, měl být 
nahrazen měřitelnými cíli týkajícími se 
dopadů budoucích investičních strategií na 
udržitelnost a sociální oblast; žádá EIB, 
aby zvýšila míru financování z EFSI a 
programu InvestEU na projekty, které 
výrazně přispívají k plnění cílů EU 
týkajících se udržitelnosti a sociální 
oblasti; žádá Komisi, aby zajistila, aby 
byly metodiky ověřování udržitelnosti 
programu InvestEU plně v souladu s cíli 
EU v oblasti udržitelnosti; tyto metodiky by 
měly rovněž odrážet rozdíly mezi 
jednotlivými okny programu InvestEU, 
aby realizační partneři mohli účinně 
využívat záruky EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 44
Alfred Sant

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. poukazuje na to, že by klíčový 
kvantitativní cíl Evropského fondu pro 
strategické investice (EFSI), kterým je 
uvolnit 500 miliard EU dodatečných 
soukromých a veřejných investic, měl být 
nahrazen měřitelnými cíli týkajícími se 
dopadů budoucích investičních strategií na 
udržitelnost a sociální oblast; žádá EIB, 
aby zvýšila míru financování z EFSI a 
programu InvestEU na projekty, které 
výrazně přispívají k plnění cílů EU 
týkajících se udržitelnosti a sociální 
oblasti; žádá Komisi, aby zajistila, aby 
byly metodiky ověřování udržitelnosti 
programu InvestEU plně v souladu s cíli 
EU v oblasti udržitelnosti;

4. poukazuje na to, že by klíčový 
kvantitativní cíl Evropského fondu pro 
strategické investice (EFSI), kterým je 
uvolnit 500 miliard EU dodatečných 
soukromých a veřejných investic, měl být 
nahrazen měřitelnými cíli týkajícími se 
dopadů budoucích investičních strategií na 
udržitelnost, zeměpisné pokrytí a sociální 
oblast; žádá EIB, aby zvýšila míru 
financování z EFSI a programu InvestEU 
na projekty, které výrazně přispívají k 
plnění cílů EU týkajících se udržitelnosti a 
sociální oblasti; žádá Komisi, aby zajistila, 
aby byly metodiky ověřování udržitelnosti 
programu InvestEU plně v souladu s cíli 
EU v oblasti udržitelnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Jessica Stegrud

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. poukazuje na to, že by klíčový 
kvantitativní cíl Evropského fondu pro 
strategické investice (EFSI), kterým je 
uvolnit 500 miliard EU dodatečných 
soukromých a veřejných investic, měl být 
nahrazen měřitelnými cíli týkajícími se 
dopadů budoucích investičních strategií 
na udržitelnost a sociální oblast; žádá 
EIB, aby zvýšila míru financování z EFSI 
a programu InvestEU na projekty, které 
výrazně přispívají k plnění cílů EU 
týkajících se udržitelnosti a sociální 
oblasti; žádá Komisi, aby zajistila, aby 

vypouští se
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byly metodiky ověřování udržitelnosti 
programu InvestEU plně v souladu s cíli 
EU v oblasti udržitelnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Bogdan Rzońca, Ryszard Antoni Legutko

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. poukazuje na to, že by klíčový 
kvantitativní cíl Evropského fondu pro 
strategické investice (EFSI), kterým je 
uvolnit 500 miliard EU dodatečných 
soukromých a veřejných investic, měl být 
nahrazen měřitelnými cíli týkajícími se 
dopadů budoucích investičních strategií na 
udržitelnost a sociální oblast; žádá EIB, 
aby zvýšila míru financování z EFSI a 
programu InvestEU na projekty, které 
výrazně přispívají k plnění cílů EU 
týkajících se udržitelnosti a sociální 
oblasti; žádá Komisi, aby zajistila, aby byly 
metodiky ověřování udržitelnosti programu 
InvestEU plně v souladu s cíli EU v oblasti 
udržitelnosti;

4. poukazuje na to, že by klíčový 
kvantitativní cíl Evropského fondu pro 
strategické investice (EFSI), kterým je 
uvolnit 500 miliard EU dodatečných 
soukromých a veřejných investic, měl být 
nahrazen měřitelnými cíli týkajícími se 
dopadů budoucích investičních strategií na 
udržitelnost a sociální oblast; žádá EIB, 
aby zvýšila míru financování z EFSI a 
programu InvestEU na projekty, které 
výrazně přispívají k plnění cílů EU 
týkajících se udržitelnosti a sociální 
oblasti; žádá Komisi, aby zajistila, aby 
metodiky ověřování udržitelnosti programu 
InvestEU zohledňovaly cíle EU v oblasti 
udržitelnosti;

Or. pl

Pozměňovací návrh 47
Manon Aubry

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vyzývá EIB, aby se zavázala, že 
posílí svou politiku boje proti daňovým 
podvodům, daňovým únikům a vyhýbání 
se daňovým povinnostem; vítá novou 
politiku pro nespolupracující jurisdikce a 
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dobrou daňovou správu a to, že unijní 
seznam nespolupracujících jurisdikcí je 
používán jako jeden z referenčních 
seznamů; zdůrazňuje však, že politika pro 
nespolupracující jurisdikce má stále stále 
několik nedostatků, takže EIB může 
znovu financovat projekty spojené s 
daňovými ráji, které přispívají k 
nespravedlivému zdanění; naléhá na EIB, 
aby vytvořila mechanismy, které by 
zabránily praktikám, jež podporující 
vyhýbání se daňovým povinnostem; 
vyzývá EIB, aby nefinancovala žádnou 
operaci, do níž jsou zapojeny subjekty s 
nulovým zdaněním nebo zdaněné méně 
než 50 % daňové sazby stanovené v zemi, 
kde je projekt realizován, včetně 
hybridních subjektů, ani aby v takových 
případech nepoužívala doložky o 
povinném přerozdělení; naléhá na EIB, 
aby nevyužívala žádné subjekty, v jejichž 
případě hrozí hybridní nesoulad, zejména 
pokud tyto subjekty mohou využívat 
preferenční daňové režimy, včetně 
přenosu práv duševního vlastnictví nebo 
licenčních smluv v jurisdikcích s nízkým 
zdaněním, nebo pokud se na ně nevztahují 
pravidla pro ovládané zahraniční 
společnosti nebo pokud neplatí daně;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Jonás Fernández, Aurore Lalucq

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. je znepokojen závěry ve zvláštní 
zprávě Účetního dvora EU 03/2019; 
upozorňuje na to, že ve zvláštní zprávě se 
uvádí, že některé finanční prostředky z 
EFSI jednoduše nahradily jiné zdroje 
financování EIB a EU a že část těchto 
prostředků byla poskytnuta na projekty, 
které mohly využít jiné zdroje veřejného 
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nebo soukromého financování; dále 
konstatuje, že podle zprávy byly občas 
nadsazeny dodatečné investice, které byly 
přilákány díky EFSI, a že většina investic 
putovala do několika větších členských 
států EU-15 s dobře zavedenými 
národními podpůrnými bankami; vyzývá 
EIB, aby přijala opatření v návaznosti na 
závěry uvedené zvláštní zprávy;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Dragoş Pîslaru, Olivier Chastel, Stéphanie Yon-Courtin, Luis Garicano, Monica 
Semedo, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Ondřej Kovařík

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vyzdvihuje klíčovou roli EIB při 
plnění cíle EU obstát v globální 
hospodářské konkurenci podporou 
inovací a větším zaváděním digitálních 
technologií; vyzývá EIB, aby dále 
propagovala a finančně podporovala 
investice do digitálních technologií, 
digitálních dovedností zaměstnanců a 
podnikatelů, digitální infrastruktury a 
budování kapacit subjektů, které potřebují 
v procesu digitalizace podpořit;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Bogdan Rzońca, Ryszard Antoni Legutko

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vítá rozhodnutí EIB, že bude dále 
podporovat cíle politiky soudržnosti a 
sbližování, mimo jiné formou 
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strukturálních projektů zaměřených na 
zmírňování následků nerovnosti, např. v 
zemích a regionech s přetrvávajícími 
obtížemi s rozvojem, včetně problémů 
vyplývajících z nové klimatické politiky 
EU; žádá, aby EIB rozšířila své priority o 
účinnou politiku soudržnosti;

Or. pl

Pozměňovací návrh 51
Aurore Lalucq

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vyzývá EIB, aby snížila 
financování projektů, jako jsou např. 
letištní uzle, protože jsou v rozporu s 
plánovanou ekologizací EIB;

Or. fr

Pozměňovací návrh 52
Dragoş Pîslaru, Olivier Chastel, Stéphanie Yon-Courtin, Luis Garicano, Monica 
Semedo, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Ondřej Kovařík

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. bere na vědomí výsledky zprávy 
EIB o investicích 2019/2020, které se 
týkají financování MSP a společností se 
střední tržní kapitalizací; zdůrazňuje, že je 
nutné zintenzivnit práci na metodách, 
které by měly na celém území EU 
usnadnit přístup MSP a společností se 
střední tržní kapitalizací k financování, a 
v této souvislosti vítá úlohu, kterou EIB 
hraje v oknu fondu InvestEU pro 
rozpočtové záruky MSP; vyzývá EIB, aby 
pokračovala v odstraňování překážek pro 
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vstup MSP, společností se střední tržní 
kapitalizací, začínajících podniků a rychle 
se rozvíjecích podniků na trh a jejich růst 
a aby svou práci v této oblasti inovovala a 
taktéž aby odstraňovala rozdíly mezi 
zeměmi v externím financování malých 
podniků EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Neena Gill, 
Margarida Marques

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. připomíná, že financování ze 
strany EIB by mělo poskytovat 
adicionalitu projektům, které by jinak na 
finanční prostředky nedosáhly, a mělo by 
v souladu s cíli EU podporovat projekty 
v oblastech, kde selhávají tržní investice, 
tak aby se zajistilo dlouhodobé 
financování a aby se povzbudily investice 
zejména v nejpotřebnějších regionech a 
odvětvích;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Neena Gill, 
Margarida Marques

Návrh stanoviska
Bod 4 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4c. dále zdůrazňuje, že adicionalita 
financování EIB spočívá také v 
poskytování technického poradenství a 
budování kapacit s cílem pomoci připravit 
projekty na investice a zajistit rychlé 
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uvolnění zdrojů, často rychlejší než 
v soukromém sektoru;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Neena Gill

Návrh stanoviska
Bod 4 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4d. trvá na tom, že je třeba zmírnit 
nerovnoměrnou zeměpisnou distribuci 
finančních prostředků z EIB a zaručit, 
aby se důsledně zaměřovala na méně 
rozvinuté regiony, ke kterým se tyto 
finanční prostředky z EIB nedostávají, 
neboť hospodářská a sociální soudržnost 
v EU je jedním z cílů EIB; v tomto ohledu 
vítá oznámení EIB, že vytvoří balíček pro 
transformaci energetiky, aby poskytla 
další podporu těm členským státům, které 
mají s transformací větší problémy;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Neena Gill

Návrh stanoviska
Bod 4 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4e. žádá Komisi, aby zajistila, aby byly 
metodiky ověřování udržitelnosti 
programu InvestEU plně v souladu s cíli 
EU v oblasti udržitelnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
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Joachim Schuster, Evelyn Regner, Aurore Lalucq

Návrh stanoviska
Bod 4 f (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4f. vyzývá členské státy, aby provedly 
reformu řídicí struktury EIB s cílem 
zajistit demokratičtější kontrolu jejích 
operací, umožnit Evropskému 
parlamentu, aby mohl zásadně ovlivňovat 
její investiční strategii, a případně zajistit 
odpovídající dohled ze strany 
vnitrostátních parlamentů;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Jonás Fernández, Neena Gill

Návrh stanoviska
Bod 4 g (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4g. je toho názoru, že pokud se má 
EIB stát tzv. klimatickou bankou EU a 
sehrát roli v rámci spravedlivé 
transformace, musí mít mechanismy, 
které jí umožní lépe začlenit podněty od 
různých zainteresovaných stran, např. 
odborníků na změnu klimatu, odborů a 
nevládních organizací, do její investiční 
strategie;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Neena Gill

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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5. žádá skupinu EIB, aby byla 
transparentnější, pokud jde o její 
hospodářské operace, její využití záruk z 
rozpočtu EU, adicionalitu operací EIB a o 
budoucí plány na vytvoření rozvojové 
„dceřiné banky“ v rámci EIB, a aby v 
souvislosti s těmito otázkami zlepšila svou 
odpovědnost; žádá, aby EIB a Parlament 
uzavřely memorandum o porozumění s 
cílem zlepšit přístup k dokumentům a 
údajům EIB souvisejícím se strategickou 
orientací a finančními politikami v 
budoucnosti, aby se tak posílila 
odpovědnost banky.

5. žádá skupinu EIB, aby byla 
transparentnější, pokud jde o její 
hospodářské operace, její využití záruk z 
rozpočtu EU, adicionalitu jejích operací a 
o budoucí plány na vytvoření rozvojové 
„dceřiné banky“ v rámci EIB; žádá 
skupinu EIB, aby v souvislosti s těmito 
otázkami zlepšila svou odpovědnost; 
zdůrazňuje v tomto ohledu, že je třeba 
provádět ex-ante a ex-post hodnocení 
plánovaného a dosaženého 
ekonomického, sociálního a 
environmentálního dopadu a obecného 
makroekonomického dopadu investic 
EIB; zdůrazňuje, že výsledky takovéto 
analýzy dopadů by se měly zveřejňovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Manon Aubry

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. žádá skupinu EIB, aby byla 
transparentnější, pokud jde o její 
hospodářské operace, její využití záruk z 
rozpočtu EU, adicionalitu operací EIB a o 
budoucí plány na vytvoření rozvojové 
„dceřiné banky“ v rámci EIB, a aby v 
souvislosti s těmito otázkami zlepšila svou 
odpovědnost; žádá, aby EIB a Parlament 
uzavřely memorandum o porozumění s 
cílem zlepšit přístup k dokumentům a 
údajům EIB souvisejícím se strategickou 
orientací a finančními politikami v 
budoucnosti, aby se tak posílila 
odpovědnost banky.

5. žádá skupinu EIB, aby byla 
transparentnější, pokud jde o její 
hospodářské operace, její využití záruk z 
rozpočtu EU, adicionalitu operací EIB a o 
budoucí plány na vytvoření rozvojové 
„dceřiné banky“ v rámci EIB, a aby v 
souvislosti s těmito otázkami zlepšila svou 
odpovědnost; žádá, aby EIB a Parlament 
uzavřely memorandum o porozumění s 
cílem zlepšit přístup k dokumentům a 
údajům EIB souvisejícím se strategickou 
orientací a finančními politikami v 
budoucnosti, aby se tak posílila 
odpovědnost banky; žádá, aby měla EIB 
větší odpovědnost vůči Evropskému 
parlamentu a aby byl za tím účelem 
vytvořen zvláštní podvýbor, který by 
monitoroval operace EIB a poskytoval jí 
politické pokyny; žádá, aby se EIB 
účastnila dialogů výboru ECON s 
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povinnou sérií slyšení.

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Frances Fitzgerald

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. žádá skupinu EIB, aby byla 
transparentnější, pokud jde o její 
hospodářské operace, její využití záruk z 
rozpočtu EU, adicionalitu operací EIB a o 
budoucí plány na vytvoření rozvojové 
„dceřiné banky“ v rámci EIB, a aby v 
souvislosti s těmito otázkami zlepšila svou 
odpovědnost; žádá, aby EIB a Parlament 
uzavřely memorandum o porozumění s 
cílem zlepšit přístup k dokumentům a 
údajům EIB souvisejícím se strategickou 
orientací a finančními politikami v 
budoucnosti, aby se tak posílila 
odpovědnost banky.

5. žádá skupinu EIB, aby zajistila 
vysokou míru transparentnosti a 
odpovědnosti, pokud jde o její hospodářské 
operace, její využití záruk z rozpočtu EU, 
adicionalitu operací EIB a o budoucí plány 
na vytvoření rozvojové „dceřiné banky“ v 
rámci EIB, a aby v souvislosti s těmito 
otázkami zlepšila svou odpovědnost; 
uznává, že politika transparentnosti 
skupiny EIB je založena na předpokladu 
zpřístupňování informací a že k jejím 
dokumentům a informacím má přístup 
každá osoba; žádá, aby EIB a Parlament 
uzavřely memorandum o porozumění s 
cílem zlepšit přístup k dokumentům a 
údajům EIB souvisejícím se strategickou 
orientací a finančními politikami v 
budoucnosti, aby se tak posílila 
odpovědnost banky.

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. žádá skupinu EIB, aby byla 
transparentnější, pokud jde o její 
hospodářské operace, její využití záruk z 
rozpočtu EU, adicionalitu operací EIB a o 

5. žádá skupinu EIB, aby byla 
transparentnější, pokud jde o její 
hospodářské operace, její využití záruk z 
rozpočtu EU, adicionalitu operací EIB a o 
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budoucí plány na vytvoření rozvojové 
„dceřiné banky“ v rámci EIB, a aby v 
souvislosti s těmito otázkami zlepšila svou 
odpovědnost; žádá, aby EIB a Parlament 
uzavřely memorandum o porozumění s 
cílem zlepšit přístup k dokumentům a 
údajům EIB souvisejícím se strategickou 
orientací a finančními politikami v 
budoucnosti, aby se tak posílila 
odpovědnost banky.

budoucí plány na vytvoření rozvojové 
„dceřiné banky“ v rámci EIB, a aby v 
souvislosti s těmito otázkami zlepšila svou 
odpovědnost; žádá, aby EIB a Parlament 
uzavřely memorandum o porozumění s 
cílem zlepšit přístup k dokumentům a 
údajům EIB souvisejícím se strategickou 
orientací a finančními politikami v 
budoucnosti, aby se tak posílila 
odpovědnost banky; poukazuje na to, že 
jedinými akcionáři EIB jsou členské státy; 
zdůrazňuje, že Evropský parlament, 
Účetní dvůr a Evropský úřad pro boj proti 
podvodům by měly mít větší pravomoce 
vnějšího dohledu, aby se zvýšilo 
informování o činnostech EIB;

Or. it

Pozměňovací návrh 63
Manon Aubry

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. žádá skupinu EIB, aby byla 
transparentnější, pokud jde o její 
hospodářské operace, její využití záruk z 
rozpočtu EU, adicionalitu operací EIB a o 
budoucí plány na vytvoření rozvojové 
„dceřiné banky“ v rámci EIB, a aby v 
souvislosti s těmito otázkami zlepšila svou 
odpovědnost; žádá, aby EIB a Parlament 
uzavřely memorandum o porozumění s 
cílem zlepšit přístup k dokumentům a 
údajům EIB souvisejícím se strategickou 
orientací a finančními politikami v 
budoucnosti, aby se tak posílila 
odpovědnost banky.

5. žádá skupinu EIB, aby byla 
transparentnější, pokud jde o její 
hospodářské operace, její využití záruk z 
rozpočtu EU, adicionalitu operací EIB a o 
budoucí plány na vytvoření rozvojové 
„dceřiné banky“ v rámci EIB, a aby v 
souvislosti s těmito otázkami zlepšila svou 
odpovědnost; vyzývá EIB, aby 
přepracovala svůj rámec pro boj proti 
korupci s cílem zlepšit spolupráci s 
evropskými orgány, zejména OLAF a 
Úřadem evropského veřejného žalobce, a 
zavést povinnost, aby EIB oznámila 
případné podvody vnitrostátním orgánům; 
žádá, aby EIB a Parlament uzavřely 
memorandum o porozumění s cílem zlepšit 
přístup k dokumentům a údajům EIB 
souvisejícím se strategickou orientací a 
finančními politikami v budoucnosti, aby 
se tak posílila odpovědnost banky.
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Or. en

Pozměňovací návrh 64
Niels Fuglsang

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. žádá skupinu EIB, aby byla 
transparentnější, pokud jde o její 
hospodářské operace, její využití záruk z 
rozpočtu EU, adicionalitu operací EIB a o 
budoucí plány na vytvoření rozvojové 
„dceřiné banky“ v rámci EIB, a aby v 
souvislosti s těmito otázkami zlepšila svou 
odpovědnost; žádá, aby EIB a Parlament 
uzavřely memorandum o porozumění s 
cílem zlepšit přístup k dokumentům a 
údajům EIB souvisejícím se strategickou 
orientací a finančními politikami v 
budoucnosti, aby se tak posílila 
odpovědnost banky.

5. žádá skupinu EIB, aby byla 
transparentnější, pokud jde o její 
hospodářské operace, např. aby 
vypracovala odpovědnou daňovou politiku 
tak, aby se vyhnula netransparentnímu a 
neúmyslnému využívání daňových rájů 
při investování do fondů soukromého 
kapitálu, jak bylo zdokumentováno ve 
zprávě organizace Counter Balance z 
roku 20161a, její využití záruk z rozpočtu 
EU, adicionalitu operací EIB a o budoucí 
plány na vytvoření rozvojové „dceřiné 
banky“ v rámci EIB, a aby v souvislosti s 
těmito otázkami zlepšila svou 
odpovědnost; žádá, aby EIB a Parlament 
uzavřely memorandum o porozumění s 
cílem zlepšit přístup k dokumentům a 
údajům EIB souvisejícím se strategickou 
orientací a finančními politikami v 
budoucnosti, aby se tak posílila 
odpovědnost banky.

_________________
1a Counter Balance 2016: Temná stránka 
finančních prostředků EIB: Jak banka 
EU podporuje netransparentní investiční 
fondy v daňových rájích. (The Dark Side 
of EIB Funds: How the EU’s bank 
supports non-transparent investment 
funds based in tax havens.)

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Dragoş Pîslaru, Olivier Chastel, Stéphanie Yon-Courtin, Luis Garicano, Monica 
Semedo, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Ondřej Kovařík
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Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. žádá skupinu EIB, aby byla 
transparentnější, pokud jde o její 
hospodářské operace, její využití záruk z 
rozpočtu EU, adicionalitu operací EIB a o 
budoucí plány na vytvoření rozvojové 
„dceřiné banky“ v rámci EIB, a aby v 
souvislosti s těmito otázkami zlepšila svou 
odpovědnost; žádá, aby EIB a Parlament 
uzavřely memorandum o porozumění s 
cílem zlepšit přístup k dokumentům a 
údajům EIB souvisejícím se strategickou 
orientací a finančními politikami v 
budoucnosti, aby se tak posílila 
odpovědnost banky.

5. žádá skupinu EIB, aby byla 
transparentnější, pokud jde o její 
hospodářské operace, její využití záruk z 
rozpočtu EU, adicionalitu operací EIB a o 
budoucí plány na vytvoření rozvojové 
„dceřiné banky“ v rámci EIB, a aby v 
souvislosti s těmito otázkami zlepšila svou 
odpovědnost; vyzývá EIB, aby dále 
informovala veřejné i soukromé subjekty 
na vnitrostátní a místní úrovni o svých 
nástrojích a propagovala je 
prostřednictvím svých kontaktních 
kanceláří v členských státech; žádá, aby 
EIB a Parlament uzavřely memorandum o 
porozumění s cílem zlepšit přístup k 
dokumentům a údajům EIB souvisejícím se 
strategickou orientací a finančními 
politikami v budoucnosti, aby se tak 
posílila odpovědnost banky.

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Manon Aubry

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. žádá skupinu EIB, aby byla 
transparentnější, pokud jde o její 
hospodářské operace, její využití záruk z 
rozpočtu EU, adicionalitu operací EIB a o 
budoucí plány na vytvoření rozvojové 
„dceřiné banky“ v rámci EIB, a aby v 
souvislosti s těmito otázkami zlepšila svou 
odpovědnost; žádá, aby EIB a Parlament 
uzavřely memorandum o porozumění s 
cílem zlepšit přístup k dokumentům a 
údajům EIB souvisejícím se strategickou 
orientací a finančními politikami v 

5. žádá skupinu EIB, aby byla 
transparentnější, pokud jde o její 
hospodářské operace, její využití záruk z 
rozpočtu EU, adicionalitu operací EIB a o 
budoucí plány na vytvoření rozvojové 
„dceřiné banky“ v rámci EIB, a aby v 
souvislosti s těmito otázkami zlepšila svou 
odpovědnost; žádá, aby EIB a Parlament 
uzavřely memorandum o porozumění s 
cílem zlepšit přístup k dokumentům a 
údajům EIB souvisejícím se strategickou 
orientací a finančními politikami v 
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budoucnosti, aby se tak posílila 
odpovědnost banky.

budoucnosti, aby se tak posílila 
odpovědnost banky; vyzývá EIB, aby od 
svých klientů vyžadovala vypracovávání 
veřejných zpráv podle jednotlivých zemí, 
aniž by čekala na výsledky probíhajících 
diskusí na úrovni EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Jessica Stegrud

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. žádá skupinu EIB, aby byla 
transparentnější, pokud jde o její 
hospodářské operace, její využití záruk z 
rozpočtu EU, adicionalitu operací EIB a o 
budoucí plány na vytvoření rozvojové 
„dceřiné banky“ v rámci EIB, a aby v 
souvislosti s těmito otázkami zlepšila svou 
odpovědnost; žádá, aby EIB a Parlament 
uzavřely memorandum o porozumění s 
cílem zlepšit přístup k dokumentům a 
údajům EIB souvisejícím se strategickou 
orientací a finančními politikami v 
budoucnosti, aby se tak posílila 
odpovědnost banky.

5. žádá skupinu EIB, aby byla 
transparentnější, pokud jde o její 
hospodářské operace, její využití záruk z 
rozpočtu EU, adicionalitu operací EIB a o 
budoucí plány na vytvoření rozvojové 
„dceřiné banky“ v rámci EIB, a aby v 
souvislosti s těmito otázkami zlepšila svou 
odpovědnost; žádá, aby EIB a Parlament 
uzavřely memorandum o porozumění s 
cílem zlepšit přístup k dokumentům a 
údajům EIB souvisejícím se strategickou 
orientací a finančními politikami v 
budoucnosti, aby se tak posílila 
odpovědnost banky; žádá, aby byly 
finanční prostředky pro EIB podmíněny 
tím, že EIB přijme odpovídající opatření 
ke zlepšení transparentnosti a 
odpovědnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Manon Aubry

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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5. žádá skupinu EIB, aby byla 
transparentnější, pokud jde o její 
hospodářské operace, její využití záruk z 
rozpočtu EU, adicionalitu operací EIB a o 
budoucí plány na vytvoření rozvojové 
„dceřiné banky“ v rámci EIB, a aby v 
souvislosti s těmito otázkami zlepšila svou 
odpovědnost; žádá, aby EIB a Parlament 
uzavřely memorandum o porozumění s 
cílem zlepšit přístup k dokumentům a 
údajům EIB souvisejícím se strategickou 
orientací a finančními politikami v 
budoucnosti, aby se tak posílila 
odpovědnost banky.

5. žádá skupinu EIB, aby byla 
transparentnější, pokud jde o její 
hospodářské operace, o to, které operace 
přispívají ke splnění cílů Pařížské dohody, 
cílů Zelené dohody pro Evropu a cílů 
udržitelného rozvoje, její využití záruk z 
rozpočtu EU, adicionalitu operací EIB a o 
budoucí plány na vytvoření rozvojové 
„dceřiné banky“ v rámci EIB, a aby v 
souvislosti s těmito otázkami zlepšila svou 
odpovědnost; žádá, aby EIB a Parlament 
uzavřely memorandum o porozumění s 
cílem zlepšit přístup k dokumentům a 
údajům EIB souvisejícím se strategickou 
orientací a finančními politikami v 
budoucnosti, aby se tak posílila 
odpovědnost banky.

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. žádá skupinu EIB, aby byla 
transparentnější, pokud jde o její 
hospodářské operace, její využití záruk z 
rozpočtu EU, adicionalitu operací EIB a o 
budoucí plány na vytvoření rozvojové 
„dceřiné banky“ v rámci EIB, a aby v 
souvislosti s těmito otázkami zlepšila svou 
odpovědnost; žádá, aby EIB a Parlament 
uzavřely memorandum o porozumění s 
cílem zlepšit přístup k dokumentům a 
údajům EIB souvisejícím se strategickou 
orientací a finančními politikami v 
budoucnosti, aby se tak posílila 
odpovědnost banky.

5. žádá skupinu EIB, aby byla 
transparentnější, pokud jde o její 
hospodářské operace, její využití záruk z 
rozpočtu EU, adicionalitu operací EIB; 
žádá, aby EIB a Parlament uzavřely 
memorandum o porozumění s cílem zlepšit 
přístup k dokumentům a údajům EIB 
souvisejícím se strategickou orientací a 
finančními politikami v budoucnosti, aby 
se tak posílila odpovědnost banky.

Or. en

Pozměňovací návrh 70
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Joachim Schuster, Evelyn Regner, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Neena Gill

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. žádá, aby EIB a Parlament 
uzavřely memorandum o porozumění s 
cílem zlepšit přístup k dokumentům a 
údajům EIB souvisejícím se strategickou 
orientací a finančními politikami v 
budoucnosti, aby se tak posílila 
odpovědnost banky;

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Neena Gill

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vítá podpis memoranda o 
porozumění mezi EIB a japonskou 
agenturou pro mezinárodní spolupráci 
dne 26. září 2019, která umožní další 
spolufinancování a společné investice v 
rozvojových zemích; tato spolupráce 
posiluje důležité strategické partnerství 
mezi EIB a japonskou agenturou při 
podpoře projektů ve třetích zemích, které 
řeší celosvětové problémy;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Neena Gill

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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5a. podporuje závazek, který EIB 
přijala v rámci strategie pro rozmanitost a 
začlenění na období 2018–2021, a to zvýšit 
počet žen na seniorních pozicích do roku 
2021 na 50 %; vyzývá EIB, aby zajistila, 
že splní svůj cíl získat během příštích 
dvanácti měsíců certifikaci pro rovnost 
žen a mužů Economic Dividends for 
Gender Equality;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Neena Gill

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vyzývá EIB, aby pokračovala ve 
spolupráci s podobně smýšlejícími 
partnery při řešení celosvětových 
problémů;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Alfred Sant

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. dále žádá, aby byl proveden externí 
přezkum nákladové účinnosti investiční 
činnosti EIB za posledních deset let, v 
neposlední řadě z hlediska toho, zda a jak 
vytvářely operace EIB vysokou přidanou 
hodnotu, která měla přímý význam pro 
růstové a konsolidační politiky Evropské 
unie; 

Or. en



AM\1194884CS.docx 47/57 PE644.953v01-00

CS

Pozměňovací návrh 75
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. trvá na tom, že EIB by měla 
zajistit, aby byly řádně konzultovány 
místní komunity a občané dotčení jejími 
operacemi a aby měli přístup k 
nezávislému a účinnému postupu 
podávání stížností;

Or. it

Pozměňovací návrh 76
Aurore Lalucq

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vyzývá k zásadní reformě způsobu 
monitorování projektů, aby EIB byla 
odpovědnější, demokratičtější a 
transparentnější; je třeba zavést sledování 
prostředníků, které EIB využívá;

Or. fr

Pozměňovací návrh 77
Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vyzývá ke zvýšení finanční podpory 
místních zdrojů energie, aby Evropa 
přestala být vysokou měrou závislá na 
externích zdrojích energie a aby byly 
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zajištěny bezpečné dodávky;

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Joachim Schuster, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Evelyn Regner, Neena Gill

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. je otřesen nedávnými zprávami o 
tom, že při provádění některých projektů v 
oblasti infrastruktury, energetiky a jiných 
rozvojových činností, které financovala 
EIB, docházelo k porušování lidských 
práv a k ohrožení bezpečnosti a 
materiálních podmínek obránců lidských 
práv; vítá, že EIB věnuje velkou pozornost 
začlenění lidských práv do svých operací, 
nicméně vyzývá EIB, aby svůj postup 
zdokonalila tím, že zavede přísné 
požadavky náležité péče v oblasti lidských 
práv, zajistí konzultace s dotčenými 
komunitami, bude poskytovat patřičné 
informace a zajistí bezpečný participativní 
proces, konkrétně prostřednictvím 
smluvních ustanovení;

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Aurore Lalucq

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. vyzývá k zavedení mechanismů, 
které umožní ověřit, zda veřejné finance 
neživí korupční systémy v Evropě ani za 
jejími hranicemi, jako tomu bylo v případě 
projektu MOSE; vyzývá EIB k zavedení 
lepšího rámce pro boj s korupcí a k 
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posílení jejích interních mechanismů v 
této oblasti, a to zejména v okamžiku, kdy 
EIB bude pravděpodobně hrát ústřední 
úlohu v tzv. zelené dohodě pro Evropu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 80
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. znovu opakuje svou výzvu EIB, 
aby uplatňovala přísnější standardy 
ohledně transparentnosti v oblasti daní; 
poukazuje na to, že je nutné zajistit, aby 
poskytování přímých a nepřímých půjček 
podléhalo zveřejňování daňových a 
účetních údajů rozdělených podle 
jednotlivých zemí a sdílení údajů 
o skutečném vlastnictví, o příjemcích a 
finančních zprostředkovatelích, kteří se 
podílejí na operacích financování, 
přičemž z těchto ustanovení nebude 
možná žádná výjimka;

Or. it

Pozměňovací návrh 81
Stéphane Séjourné, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. domnívá se, že EIB by si měla 
zachovat svou vůdčí úlohu při vytváření 
unijních finančních mechanismů pro třetí 
země a zejména země rozvojové, přičemž 
však musí být zajištěno, aby prioritu při 
rozhodování o poskytování úvěrů měly 
zájmy místních podnikatelů, kteří si přejí 
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zakládat místní podniky, často malé firmy, 
které se primárně zaměřují na místní 
ekonomiku;

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Neena Gill

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. bere na vědomí, že od roku 1973, 
kdy Spojené království vstoupilo do EU, 
poskytla EIB na tamější projekty úvěry v 
hodnotě přes 118 miliard EUR;  nicméně 
konstatuje, že v průběhu roku 2019 
schválila EIB úvěry na projekty ve 
Spojeném království v hodnotě 395 
milionů, což představuje prudký pokles z 
7,7 miliard v roce 2015;

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Neena Gill

Návrh stanoviska
Bod 5 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5c. je znepokojen informacemi o tom, 
že investice EIB jsou spojeny s podvody a 
korupcí v členských státech, a to navzdory 
politice nulové tolerance, kterou banka 
uplatňuje; vyzývá EIB, aby vypracovala 
akční plán boje proti korupci, který 
umožní přísnější kontroly bankovní rady a 
zajistí, aby byly k dispozici přiměřené 
zdroje na nezávislé monitorování a 
kontrolu projektů a na posuzování a 
zmírňování rizik;
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Or. en

Pozměňovací návrh 84
Stéphane Séjourné, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Návrh stanoviska
Bod 5 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5c. vyzývá EIB a Evropský investiční 
fond, aby zvýšily své investice na 
přelomové inovace s cílem podpořit vznik 
a rozvoj evropských podniků v této oblasti 
a aby současně využívaly účelové vázání 
prostředků s cílem omezit expozici vůči 
těmto rizikům;

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Neena Gill

Návrh stanoviska
Bod 5 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5d. vyzývá EIB, aby v souladu s 
unijními předpisy o praní peněz zpřísnila 
své povinnosti náležité péče a aby 
vytvořila úplný regulační rámec, který jí 
umožní účinně předcházet účasti na 
protiprávní činnosti a zajistí řádný 
sankční režim v případě porušení práva 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Stéphane Séjourné, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Návrh stanoviska
Bod 5 d (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5d. zdůrazňuje důležitou úlohu EIB, 
která je jakožto banka EU jedinou 
mezinárodní institucí zcela vlastněnou 
členskými státy EU a plně se řídí 
politikami a normami EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Stéphane Séjourné, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Návrh stanoviska
Bod 5 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5e. vybízí EIB, aby zintenzivnila své 
poradenské činnosti a aby ve spolupráci 
s Komisí, členskými státy a vnitrostátními 
oficiálními podpůrnými finančními 
institucemi řešila systémové nedostatky, 
které brání některým regionům v plném 
využití přínosů jejích finančních činností;

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Aurore Lalucq

Návrh stanoviska
Bod 5 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5e. zastává názor, že projektové 
smlouvy by měly obsahovat jednoznačné 
ustanovení o možnosti vypovězení v 
případě závažných informací o špatném 
řízení a korupci;

Or. en
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Pozměňovací návrh 89
Stéphane Séjourné

Návrh stanoviska
Bod 5 f (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5f. konstatuje, že navýšení kapitálu 
pocházející ze zvýšených příspěvků 
Rumunska a Polska jen marginálně 
kompenzuje pokles kapitálu EIB v 
důsledku vystoupení Spojeného království 
z EU; zdůrazňuje, že má-li být EIB nadále 
schopna dosahovat svých politických cílů, 
měl by být tento výpadek kapitálu plně 
nahrazen;

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Aurore Lalucq

Návrh stanoviska
Bod 5 f (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5f. zastává názor, že úřad evropského 
veřejného žalobce by měl v budoucnosti 
získat mandát, který mu umožní v 
členských státech, které jsou jeho členy, 
stíhat trestnou činnost spojenou s 
financováním EIB;

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Neena Gill

Návrh stanoviska
Bod 5 g (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5g. vyzývá EIB, aby uplatňovala 
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přísnější normy daňové transparentnosti, 
kdy by konkrétně měla stanovit, že 
podmínkou poskytnutí přímých a 
nepřímých úvěrů je to, že země příjemce 
zveřejní daňové a účetní údaje příjemce a 
budou poskytnuty údaje o skutečných 
vlastnících organizací příjemců a o 
finančních zprostředkovatelích 
účastnících se financování;

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Stéphane Séjourné, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Návrh stanoviska
Bod 5 g (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5g. upozorňuje na to, že EIB by měla 
klást zvláštní důraz na financování 
inovačních a infrastrukturních odvětví, 
kde je nedostatek investic obzvláště 
závažný;

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Stéphane Séjourné, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Návrh stanoviska
Bod 5 h (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5h. konstatuje, že téměř třetina 
financování EIB je denominována v USD, 
což znamená, že EIB by byla postižena 
případnými sankcemi ze strany USA; 
vyzývá EIB, aby začala postupně 
ukončovat financování denominované v 
USD;

Or. en
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Pozměňovací návrh 94
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Neena Gill

Návrh stanoviska
Bod 5 h (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5h. vyzývá EIB, aby uplatnila přísné 
standardy pro finanční zprostředkovatele, 
a to formou stanovení specifických kritérií 
pro jejich výběr v oblasti daní, 
transparentnosti, životního prostředí a 
sociálních věcí;

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Návrh stanoviska
Bod 5 i (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5i. vybízí EIB, aby spolupracovala s 
drobnými tržními subjekty a komunitními 
sdruženími s cílem konsolidovat malé 
projekty obnovitelné energie a umožnit 
jim splnit podmínky pro financování EIB;

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Návrh stanoviska
Bod 5 j (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5j. vyzývá EIB, aby zintenzivnila své 
komunikační aktivity; domnívá se, že 
finanční kapacitu EIB je třeba posílit 
mimo jiné proto, aby mohla konkrétním 
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způsobem demonstrovat příspěvek Unie ke 
každodennímu životu občanů;

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Návrh stanoviska
Bod 5 k (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5k. zdůrazňuje, že je zapotřebí zrychlit 
práci na vytváření unie kapitálových trhů, 
která by EIB umožnila zaměřovat se na 
nedostatky, jež je třeba odstraňovat v 
případě selhání trhu, a poskytovat 
financování na projekty s vysokou mírou 
rizika;

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Návrh stanoviska
Bod 5 l (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5l. vyzývá EIB, aby zintenzivnila své 
komunikační aktivity; považuje za velmi 
důležité, aby EIB navázala dialog s 
občany EU s cílem lépe vysvětlovat cíle 
svých politik a poskytovat tak konkrétní 
příklady toho, jak Unie přispívá ke 
každodennímu životu svých občanů;

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin
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Návrh stanoviska
Bod 5 m (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5m. přeje si, aby se jednání správní 
rady EIB mohla účastnit i osoba 
jmenovaná Parlamentem jako 
pozorovatel, což zlepší proud informací 
mezi oběma institucemi a umožní lépe 
pochopit jejich vzájemné potřeby; 

Or. en


