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NÁVRHY 

Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně příslušný 

výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. vyzývá Komisi, aby ve spolupráci s ESVČ stanovila rámec pro podávání výročních zpráv 

EIB o jejích operacích mimo EU, pokud jde o dodržování obecných zásad, kterými se řídí 

vnější činnost Unie, jak je uvedeno v čl. 21 Smlouvy o EU a strategickém rámci a akčním 

plánu EU pro lidská práva; naléhavě žádá Komisi, aby zajistila, aby projekty podporované 

EIB byly v souladu s politikami EU a respektovaly evropské zájmy, a doporučuje zlepšit 

kontroly ex-post hodnotící ekonomický, sociální a environmentální dopad projektů 

podporovaných EIB ve srovnání s cíli ESVČ; požaduje s ohledem na investice mimo EU 

podrobnou zprávu o případných ztrátách a o tom, jak a v kterých případech byl využit 

záruční nástroj; 

2. vyzývá EIB, aby věnovala větší pozornost tomu, jaký vliv mají její operace na lidská 

práva a pracovní práva, a aby svou politiku týkající se sociálních norem dále rozvíjela do 

politiky lidských práv v oblasti bankovnictví; za tímto účelem navrhuje, aby do svých 

hodnocení projektů zahrnula ukazatele týkající se lidských práv; 

3. vítá veškeré snahy EIB o zvýšení transparentnosti a konzultace se zúčastněnými stranami, 

a především veřejnou konzultaci EIB týkající se činnosti v oblasti boje proti změně 

klimatu; chválí činnost, kterou EIB dosud vykonala v oblasti aktivní politiky boje proti 

změně klimatu, např. poskytnutí 19,1 miliard EUR na podporu projektů v oblasti boje 

proti změně klimatu; domnívá se, že EIB může své vedoucí postavení v této oblasti ještě 

více posílit; se zájmem očekává aktualizaci strategie EIB v oblasti boje proti změně 

klimatu mimo EU a předpokládá, že bude předložen akční plán s podrobnými 

informacemi o zvýšení počtu projektů týkajících se klimatu v jejím portfoliu; vyzývá EIB, 

aby každoročně podávala zprávy o provádění své politiky v oblasti boje proti změně 

klimatu; 

4. naléhavě žádá EIB, aby i nadále aktivně podporovala udržitelný růst v rozvinutých 

i rozvojových zemích, a tím podpořila udržitelný rozvoj na celém světě; zdůrazňuje, že 

EIB jakožto finanční složka Unie musí sehrát svou roli při plnění cílů OSN v oblasti 

udržitelného rozvoje; požaduje, aby v rámci přezkumu mandátu EIB k poskytování úvěrů 

třetím zemím v polovině období v roce 2016 byla zvláštní pozornost věnována 

rozvojovému programu na období po roce 2015; 

5. žádá EIB, aby v roce 2016 přehodnotila svůj emisní standard a snížila emisní limity na 

350g CO2/kWh, aby podporu získaly pouze nejúčinnější elektrárny na fosilní paliva; 

6. doporučuje, aby EIB své úvěrové operace zaměřila na menší projekty v oblasti 

poskytování decentralizované mimosíťové energie z obnovitelných zdrojů, do nichž jsou 

zapojeni občané a komunity, a také aby byla do všech politik a operací EIB zahrnuta 

zásada, že přednost má energetická účinnost; 

7. vítá skutečnost, že EIB uspořádala řadu seminářů o podnikání a lidských právech; 

8. naléhavě žádá EIB, aby více využívala skutečnosti, že podléhá pravidlům EU v oblasti 
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lidských práv, společnosti a životního prostředí a soudním mechanismům EU, což jí 

umožňuje zvýšit svou hmotnou a procesní odpovědnost vůči externím zúčastněným 

subjektům; 

9. vyjadřuje své uznání vysoké úrovni transparentnosti, kterou dosáhla EIB; navrhuje, aby 

posuzování hospodářského a sociálního dopadu zprostředkovaných úvěrů EIB bylo ještě 

transparentnější; 

10. připomíná, že malé a střední podniky jsou páteří evropské ekonomiky; zdůrazňuje, že více 

než 600 000 malých a středních podniků, které zaměstnávají více než 6 milionů lidí, 

představuje jednu třetinu celkových vývozů EU; zdůrazňuje, že přístup k finančním 

prostředkům je pro malé a střední podniky v EU jedním z nejnaléhavějších témat, a proto 

vyzývá EIB, aby zajistila, že malé a střední podniky budou jedním z hlavních příjemců 

finančních prostředků EIB; 

11. doporučuje interní kanceláři EIB pro mechanismus stížností, aby zahájila vyšetřování 

ohledně transparentnosti, účinnosti a rozvojových dopadů zprostředkovaných úvěrů EIB, 

a doporučuje EIB, aby na základě výsledků tohoto vyšetřování podnikla kroky, které 

povedou k vytvoření seznamu kritérií pro výběr finančních zprostředkovatelů; 

12. vyzývá EIB, aby Parlamentu a veřejnosti poskytla podrobné informace o financování EIB 

a činnosti obchodního ombudsmana na Ukrajině; 

13. žádá EIB, aby nespolupracovala s finančními zprostředkovateli, kteří mají negativní 

výsledky, pokud jde o transparentnost, daňové úniky či agresivní praktiky daňového 

plánování nebo kteří využívají jiné škodlivé daňové praktiky, jako jsou např. daňová 

rozhodnutí, nesprávné oceňování převodů, podvody a korupce, nebo které mají škodlivé 

environmentální a sociální dopady, nebo nemají významnější místní odpovědnost; 

14. chválí úsilí EIB ve prospěch malých a středních podniků a proti diskriminaci menších 

ekonomických subjektů a vyzývá EIB, aby usnadnila malým a středním podnikům 

skutečný přístup k finančním prostředkům pocházejícím z EIF a externích úvěrových 

kapacit EIB; navrhuje, aby byly v rámci proaktivní politiky týkající se malých a středních 

podniků a mikropodniků stanoveny požadavky na zprostředkovatelské banky, které 

rozdělují finanční prostředky EIB prostřednictvím globálních úvěrů, aby byl zajištěn 

soulad s politikami EU v oblasti rozvoje, jejichž cílem je formalizovat neformální 

ekonomiku; vítá programy EIB pro usnadnění obchodu, především nástroj na podporu 

financování obchodu malých a středních podniků, který poskytuje záruky zahraničním 

bankám, jež poskytují malým a středním podnikům finanční prostředky na obchod, čímž 

přispívá k oživení obchodních toků a zmírňuje omezení související s hotovostním 

zajištěním, a další projekty v oblasti financování obchodu v zemích vážně zasažených 

hospodářskou krizí nebo na míru uzpůsobená finanční řešení, jako je evropský nástroj 

mikrofinancování Progress, jehož cílem je finanční začlenění; 

15. vítá především financování ze strany EIB na podporu projektů v oblasti infrastruktury a 

dopravy v evropských regionech; zdůrazňuje, že tyto formy finanční podpory významně 

zvyšují potenciál rozvoje obchodních vztahů, jelikož podněcují růst a stimulují 

konkurenceschopnost především v oblastech, které se vyznačují trvalými geografickými 

omezeními; 
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16. žádá EIB, aby zajistila, že společnosti, které se účastní projektů spolufinancovaných EIB, 

by měly dodržovat zásadu stejné odměny za stejnou práci a transparentnosti odměny a 

zásadu rovnosti žen a mužů stanovenou ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 

2006/54/ES ze dne 5. června 2006 o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného 

zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání; dále poukazuje na to, že EIB 

by při rozhodování o tom, které projekty financovat, měla zohlednit opatření společenské 

odpovědnosti firem přijatá kandidátskými společnostmi; 

17. domnívá se, že nástroj pro malé a střední podniky v rámci prohloubené a komplexní zóny 

volného obchodu není dostatečně financován s ohledem na význam jeho cíle, kterým je 

podpora kvalitních pracovních míst a udržitelného rozvoje, jelikož během desetiletého 

období má být ve třech různých zemích Východního partnerství prostřednictvím Evropské 

banky pro obnovu a rozvoj (EBRD) a EIB poskytnuto 200 milionů EUR; 

18. vyzývá Evropskou investiční banku (EIB), aby dohlédla na to, aby finanční prostředky 

určené pro rozvojové země byly přiděleny na zlepšení infrastruktur, a aby v součinnosti 

s Africkou rozvojovou bankou (ARB) financovala dlouhodobé investice, které slouží 

hospodářskému rozvoji; 

19. vítá řešení nalezené spolu se Světovou bankou, které EIB umožňuje podílet se na 

usnadnění nákupu ukrajinského plynu; 

20. vyzývá EIB, aby zvýšila objem dostupných finančních zdrojů tím, že se spojí s dalšími 

partnery a zkombinuje granty EU s úvěry EIB; 

21. domnívá se, že EIB by se ve svém příspěvku k programům na podporu malých a středních 

podniků v zemích ve východním a jižním sousedství, jež jsou obchodními partnery, měla 

zaměřit na usnadňování účasti těchto podniků v evropských hodnotových řetězcích; 

poukazuje na to, že metoda, kdy se spoléhá na partnerské banky na místních finančních 

trzích, může být problematická z hlediska přístupu malých a středních podniků k 

financování v případech, kdy jsou místní úvěrové sazby velmi vysoké, jako je tomu na 

Ukrajině; 

22. vyzývá EIB, aby v souvislosti s hodnoceními ex-ante u podniků, které jsou předmětem 

vyšetřování, aktualizovala svou politiku boje proti praní peněz a proti financování 

terorismu a organizované trestné činnosti, včetně zavedení nové odpovědné politiky 

zdaňování, přičemž výchozím bodem v roce 2016 bude přezkum její politiky vůči 

nespolupracujícím jurisdikcím; 

23. vyzývá EIB, aby si ponechala nezbytnou flexibilitu v rámci svého mandátu, aby mohla 

reagovat na narušující události v zahraničí a případně zvýšit externí financování ve 

východním a jižním sousedství EU v časech krize; 

24. doporučuje EIB, aby přímé financování i financování prostřednictvím zprostředkovatelů 

podmínila zveřejňováním daňových informací podle jednotlivých zemí v souladu 

s ustanovením čtvrté směrnice o kapitálových požadavcích ohledně úvěrových institucí; 

25. vyzývá EIB, aby shromažďovala údaje o platbách daní plynoucích z investic a úvěrů, 

které poskytuje, především pak o zdanění zisků podniků, a to zejména v rozvojových 

zemích, a aby tyto údaje každoročně analyzovala a zveřejňovala; 
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26. domnívá se, že dalšímu rozvoji úkolů a odpovědnosti EIB musí odpovídat úměrný nárůst 

kapitálu banky. 
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