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NÁVRHY

Hospodářský a měnový výbor vyzývá Rozpočtový výbor jako příslušný výbor, aby do návrhu 
usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

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;

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; 

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;

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;

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. 


