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NÁVRHY 

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský 

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

1. vyzýva Komisiu, aby v spolupráci s ESVČ stanovila rámec na podávanie výročných správ 

zo strany EIB o jej operáciách mimo EÚ, pokiaľ ide o súlad so všeobecnými zásadami, 

ktorými sa riadi vonkajšia činnosť Únie, ako sa uvádza v článku 21 Zmluvy o EÚ a 

strategickom rámci a akčnom pláne EÚ pre ľudské práva; naliehavo žiada Komisiu, aby 

zabezpečila, aby projekty podporované EIB boli v súlade s politikami EÚ a rešpektovali 

európske záujmy, a odporúča zlepšiť kontroly ex-post hodnotiace hospodársky, sociálny a 

environmentálny vplyv projektov podporovaných EIB v porovnaní s cieľmi ESVČ; 

vzhľadom na investície mimo EÚ žiada podrobnú správu o prípadných stratách a o tom, 

ako a v ktorých prípadoch bol využitý nástroj záruk; 

2. vyzýva EIB, aby venovala väčšiu pozornosť tomu, ako jej operácie vplývajú na ľudské a 

pracovné práva a aby ďalej rozvinula svoju politiku sociálnych noriem na politiku 

ľudských práv v oblasti bankovníctva; na tento účel navrhuje, aby do svojich hodnotení 

projektov zahrnula ukazovatele týkajúce sa ľudských práv; 

3. víta všetky snahy EIB o zvýšenie transparentnosti a konzultácie so zainteresovanými 

stranami, a najmä verejnú konzultáciu EIB o opatreniach v oblasti klímy; oceňuje činnosť, 

ktorú EIB doteraz vykonala v oblasti aktívnej politiky v oblasti klímy, napr. poskytnutie 

19,1 miliárd EUR na podporu projektov v oblasti klímy; domnieva sa, že EIB môže ďalej 

posilniť svoju pozíciu lídra v tejto oblasti; očakáva aktualizáciu stratégie EIB v oblasti 

klímy mimo Únie a očakáva akčný plán s podrobnými informáciami o zvýšení počtu 

projektov týkajúcich sa klímy v jej portfóliu; vyzýva EIB, aby každoročne podávala 

správu o vykonávaní svojej politiky v oblasti klímy; 

4. naliehavo žiada EIB, aby aj naďalej aktívne podporovala udržateľný rast v rozvinutých a 

rozvojových krajinách, a tým podporila trvalo udržateľný rozvoj na celom svete; 

zdôrazňuje, že EIB sa ako finančná zložka Únie musí podieľať na dosahovaní cieľov OSN 

v oblasti trvalo udržateľného rozvoja; žiada, aby v rámci prieskumu mandátu EIB k 

poskytovaniu úverov tretím krajinám v polovici obdobia v roku 2016 bola osobitná 

pozornosť venovaná rozvojovému programu na obdobie po roku 2016; 

5. žiada EIB, aby v roku 2016 prehodnotila svoju emisnú normu a znížila prahové hodnoty 

emisií na 350 g CO2/kWh, aby boli podporované iba najúčinnejšie elektrárne na fosílne 

palivá; 

6. odporúča, aby EIB svoje operácie poskytovania úverov zamerala na menšie projekty v 

oblasti poskytovania decentralizovanej mimosieťovej energie z obnoviteľných zdrojov, do 

ktorých sa zapoja občania a spoločenstvá, a aby bola do všetkých politík a operácií EIB 

zahrnutá zásada prvoradosti energetickej účinnosti; 

7. víta skutočnosť, že EIB usporiadala niekoľko seminárov o podnikaní a ľudských právach; 

8. naliehavo vyzýva EIB, aby viac využívala skutočnosť, že sa na ňu vzťahujú pravidlá EÚ v 

oblasti ľudských práv a v sociálnej a environmentálnej oblasti, ako aj súdne mechanizmy 
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EÚ, čo jej umožňuje zvýšiť svoju hmotnú a procesnú zodpovednosť voči externým 

zainteresovaným stranám; 

9. vyzdvihuje vysokú úroveň transparentnosti dosiahnutú EIB; navrhuje ďalšie zlepšenia, 

pokiaľ ide o transparentnosť v súvislosti s hodnotením hospodárskeho a sociálneho vplyvu 

sprostredkovaných úverov banky; 

10. pripomína, že MSP sú oporou európskeho hospodárstva; zdôrazňuje, že na viac ako 

600 000 MSP, ktoré zamestnávajú viac ako 6 miliónov ľudí, pripadá jedna tretina 

celkového vývozu EÚ; zdôrazňuje, že prístup k financiám je pre MSP v EÚ jednou z 

najnaliehavejších otázok, a preto vyzýva EIB, aby zabezpečila, aby MSP patrili k hlavným 

príjemcom financovania EIB; 

11. odporúča internému oddeleniu EIB pre mechanizmus sťažností začať vyšetrovanie 

týkajúce sa transparentnosti, účinnosti a rozvojových vplyvov sprostredkovaných úverov 

EIB a zároveň odporúča EIB, aby na základe výsledkov tohto vyšetrovania uskutočnila 

opatrenia, ktoré povedú k vytvoreniu zoznamu kritérií výberu finančných 

sprostredkovateľov; 

12. vyzýva EIB, aby Parlamentu a verejnosti poskytla detailné informácie o financovaní EIB a 

výkone funkcie obchodného ombudsmana na Ukrajine; 

13. žiada EIB, aby nespolupracovala s finančnými sprostredkovateľmi, ktorí majú negatívne 

výsledky, pokiaľ ide o transparentnosť, daňové úniky či agresívne praktiky daňového 

plánovania, alebo ktorí využívajú iné nekalé praktiky, ako sú daňové rozhodnutia, 

zneužívanie transferového oceňovania, podvody a korupcia, alebo ktorí negatívne 

vplývajú na environmentálnu a sociálnu oblasť, alebo nemajú významnejšiu miestnu 

zodpovednosť; 

14. chváli úsilie EIB v prospech MSP a proti diskriminácii menších hospodárskych subjektov 

a vyzýva EIB, aby zlepšila účinný prístup k finančným prostriedkom pre MSP 

pochádzajúcim z EIF a prostriedkov EIB na externé úvery; navrhuje vytvoriť politické 

požiadavky proaktívnych MSP a mikropodnikov pre sprostredkovateľské banky, ktoré 

rozdeľujú financie EIB prostredníctvom globálnych úverov, aby bol zabezpečený súlad s 

politikami EÚ v oblasti rozvoja, ktorých cieľom je formalizovať neformálne 

hospodárstvo; víta programy EIB na uľahčenie obchodu, najmä nástroj na financovanie 

obchodu pre MSP, ktorý poskytuje záruky zahraničným bankám, ktoré poskytujú MSP 

finančné prostriedky na obchod, čím prispieva k oživeniu obchodných tokov a zmierneniu 

obmedzení súvisiacich s dostupnosťou kolaterálu, a ďalšie nové projekty v oblasti 

financovania obchodu zamerané na krajiny vážne postihnuté hospodárskou krízou alebo 

na mieru prispôsobené finančné riešenia, ako je Európsky nástroj mikrofinancovania 

Progress, ktorého cieľom je finančné začleňovanie; 

15. víta najmä financovanie zo strany EIB na podporu projektov v oblasti infraštruktúry a 

dopravy v európskych regiónoch; zdôrazňuje, že tieto formy finančnej podpory významne 

zvyšujú potenciál rozvoja obchodných vzťahov, keďže podnecujú rast a stimulujú  

konkurencieschopnosť najmä v oblastiach, ktoré sú trvalo geograficky znevýhodnené; 

16. žiada EIB, aby zabezpečila, že by sa od spoločností, ktoré sa zúčastňujú na projektoch 

spolufinancovaných EIB, malo vyžadovať dodržiavanie zásady rovnakej odmeny 
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a transparentnosti miezd, ako aj zásady rodovej rovnosti, na ktoré sa vzťahuje smernica 

Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti 

príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a 

povolania; ďalej poukazuje na skutočnosť, že v rozhodnutiach investičného výboru 

týkajúcich sa financovania projektov by EIB mala zohľadňovať opatrenia, ktoré prijali 

kandidátske podniky, pokiaľ ide o sociálnu zodpovednosť podnikov; 

17. domnieva sa, že nástroj prehĺbenej a komplexnej zóny voľného obchodu (DCFTA) pre 

MSP nie je dostatočne financovaný vzhľadom na význam jeho cieľa, ktorým je podpora 

kvalitných pracovných miest a trvalo udržateľného rozvoja, pričom počas desaťročného 

obdobia majú Európska banka pre obnovu a rozvoj a EIB poskytnúť trom rôznym 

krajinám Východného partnerstva 200 miliónov EUR; 

18. vyzýva Európsku investičnú banku, aby dohliadla na to, aby finančné prostriedky určené 

pre rozvojové krajiny slúžili na zlepšenie infraštruktúr, a v súčinnosti s Africkou 

rozvojovou bankou financovala dlhodobé investície zamerané na hospodársky rozvoj; 

19. víta riešenie prijaté spolu so Svetovou bankou, ktoré EIB umožňuje podieľať sa na 

uľahčení nákupu ukrajinského plynu; 

20. vyzýva EIB, aby zvýšila objem dostupných finančných zdrojov tým, že sa spojí s ďalšími 

partnermi a skombinuje granty EÚ a úvery EIB; 

21. domnieva sa, že EIB by sa vo svojom príspevku k programom na podporu MSP v 

krajinách východného a južného susedstva, ktoré sú obchodnými partnermi, mala zamerať 

na uľahčovanie účasti týchto podnikov na európskych hodnotových reťazcoch; poukazuje 

na skutočnosť, že metóda spoliehania sa na partnerské banky na miestnych finančných 

trhoch môže byť problematická z hľadiska prístupu MSP k financovaniu v prípadoch, keď 

sú miestne úrokové sadzby veľmi vysoké, ako je to na Ukrajine; 

22. vyzýva EIB, aby v kontexte posúdení vplyvu ex-ante podnikov, ktoré sú predmetom 

súdneho vyšetrovania, aktualizovala svoje politiky v oblasti boja proti praniu špinavých 

peňazí a financovaniu terorizmu a organizovaného zločinu vrátane vytvorenia novej 

zodpovednej daňovej politiky, pričom by mala začať s revíziou svojej politiky týkajúcej sa 

nespolupracujúcich jurisdikcií (tzv. politiky NCJ) v roku 2016. 

23. vyzýva EIB, aby si v rámci svojho mandátu zachovala potrebnú flexibilitu, aby mohla 

reagovať na rušivý vývoj v zahraničí a prípadne zvýšiť vonkajšie financovanie v prospech 

susedstva EÚ na východe a v krajinách južného Stredozemia v období krízy; 

24. odporúča EIB, aby priame financovanie aj financovanie prostredníctvom 

sprostredkovateľov podmienila zverejňovaním daňových informácií podľa jednotlivých 

krajín v súlade s ustanoveniami smernice o kapitálových požiadavkách (CRD IV) pre 

úverové inštitúcie; 

25. vyzýva EIB, aby zhromažďovala údaje o platbách daní plynúcich z investícií a  úverov, 

ktoré poskytuje, predovšetkým o zdaňovaní ziskov podnikov, a to najmä v rozvojových 

krajinách, a aby tieto údaje každoročne analyzovala a zverejňovala; 

26. domnieva sa, že ďalšiemu rozvoju úloh a zodpovedností EIB musí zodpovedať úmerné 
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