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NÁVRHY 

Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako věcně příslušný 

výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. bere na vědomí výsledky přezkumu Komise v polovině období, pokud jde o mandát 

Evropské investiční banky (EIB) pro poskytování úvěrů třetím zemím; zdůrazňuje, že EIB 

působí na základě mandátu v oblasti rozvoje a musí se řídit zásadou soudržnosti politik ve 

prospěch rozvoje; naléhavě vyzývá Komisi, aby zajistila, aby projekty financované EIB 

byly v souladu s politikami EU a respektovaly evropské zájmy, a zdůrazňuje, že je nutné, 

aby EIB jakožto finanční složka EU jednala v souladu s cíli OSN pro trvale udržitelný 

rozvoj; 

2. bere na vědomí pozitivní skutečnost, že v některých regionech představují objemy 

peněžních prostředků přidělených v polovině období vysoké procento regionálního stropu; 

je přesvědčen, že to ukazuje, že přesnější zaměřování priorit Unie s cílem zlepšit reakce 

na cíle vnější politiky, jako například v reakci na migrační krizi, je možné a žádoucí; 

3. vyzývá Komisi, aby stanovila rámec pro podávání výročních zpráv EIB o jejích operacích 

mimo EU, pokud jde o dodržování obecných zásad, kterými se řídí vnější činnost Unie; 

podporuje závěr přezkumu v polovině období, že by regionální operačně-technické 

pokyny EIB měly být v úzké spolupráci s ESVČ aktualizovány, aby lépe odrážely sladění 

EIB s prioritami Unie; vyzývá Komisi, aby využila této aktualizace a stanovila základ pro 

podávání zpráv ze strany EIB o souladu s článkem 21 SEU; domnívá se, že by nepovinná 

dodatečná částka pro EIB měla být uvolněna pouze v případě dosažení pokroku 

v podávání těchto zpráv; 

4. vítá jakoukoli další iniciativu ze strany EIB na posílení transparentnosti a zajištění toho, 

aby byly zúčastněné strany podrobně a neustále konzultovány, protože je důležité, aby 

prostředky poskytnuté vládami členských států podléhaly nejpřísnějším normám, pokud 

jde o efektivitu a odpovědnost; vyzývá EIB, aby zlepšila odpovídající přístup 

k informacím, a to nejen pro Evropský parlament a další orgány a instituce, ale i pro 

širokou veřejnost, zejména pokud jde o dodavatelský a subdodavatelský systém a finanční 

údaje týkající se projektů financovaných EIB; 

5. vyzývá EIB, aby věnovala větší pozornost dopadu, který mají její operace na lidská práva 

a práva pracovníků, a aby postupně přetransformovala svou politiku týkající se sociálních 

norem do politiky lidských práv v oblasti bankovnictví; pro tento účel navrhuje, aby do 

svých hodnocení projektů zařadila ukazatele týkající se lidských práv; 

6. vítá skutečnost, že kvantitativní cíle EIB pro opatření spojená s klimatem jsou řádně 

plněny; navrhuje zavedení přísnějších kvalitativních kritérií pro to, co se považuje za 

opatření spojené s klimatem, např. snížení prahu emisí na 350g CO2/kWh, aby byla 

podpora poskytnuta jen těm nejúčinnějším fosilním elektrárnám; vyzývá EIB, aby v rámci 

své nové strategie v oblasti klimatu vypracovala ambiciózní akční plány, které by posílily 

její vedoucí postavení v této oblasti, zejména ambiciózní harmonogram pro postupné 

ukončování veškeré podpory pro fosilní paliva; 

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

8. vítá zapojení EIB do boje proti fenoménu nucené migrace a akcí v zemích, které jsou 

obzvláště zasaženy migrační krizí, a to prostřednictvím posilování humanitárních akcí, 

podpory hospodářského růstu, budování infrastruktury a vytváření pracovních míst; vítá 

v tomto ohledu iniciativu EIB zaměřenou na boj s krizí a podporu odolnosti, jejímž cílem 

je navýšit objem pomoci pro země jižního sousedství a Balkánu o 6 miliard EUR; 

požaduje, aby tato iniciativa vedla ke skutečné adicionalitě, pokud jde o probíhající 

činnost EIB v tomto regionu; 

9. žádá EIB, aby urychleně provedla balíček „migrace pro země AKT“ a trvá na tom, že se 

financované projekty musí prioritně zaměřovat na prevenci nucené migrace v subsaharské 

oblasti; 

10. vyzývá EIB, aby nadále zlepšovala komunikaci s finančními zprostředkovateli, aby mohli 

lépe informovat příjemce o možnostech financování ze strany EIB, které mají k dispozici; 

v tomto ohledu vítá nedávno zavedený mechanismus, kdy úvěrové instituce, které na 

financování projektu používají prostředky EIB, musí jeho příjemci zaslat dopis, v němž 

výslovně uvedou, že bylo použito financování z EIB; 

11. vítá, že EIB financuje projekty v oblasti infrastruktury a dopravy, jelikož tyto projekty 

značně zvyšují potenciál pro obchod a mohou mít pákový efekt pro internacionalizaci 

malých a středních podniků (MSP), zejména v geograficky znevýhodněných regionech; 

12. zdůrazňuje, že přístup k financování je jednou z nejaktuálnějších výzev pro MSP;  

zdůrazňuje potřebu strategie EIB s cílem umožnit další a lepší přístup MSP k financování, 

a to i prostřednictvím programů pro usnadnění obchodu a iniciativ, jako jsou evropský 

nástroj mikrofinancování a nové nástroje na financování obchodních činností MSP 

v Evropě, Latinské Americe a Karibiku; navrhuje, aby pro zprostředkovatelské banky, 

které vyplácejí prostředky EIB, byly zavedeny požadavky na proaktivnější politiku vůči 

MSP a mikropodnikům; navrhuje další zvýšení transparentnosti, pokud jde o posuzování 

místního hospodářského a sociálního dopadu zprostředkovaných půjček EIB; zdůrazňuje, 

že příspěvek EIB k programům týkajícím se MSP ve třetích zemích, které mají 

preferenční obchodní režimy s EU, by měl být orientován na jejich integraci do globálních 

dodavatelských řetězců, přičemž konkrétně ve východním a jižním sousedství by takové 

programy EIB měly být orientovány na integraci MSP do evropských hodnotových 

řetězců; 

13. vítá návrh Komise vytvořit evropský plán vnějších investic, jenž usiluje o řešení 

základních příčin migrace tím, že přispívá k dosahování cílů udržitelného rozvoje; v tomto 

ohledu s nadějí očekává, že EIB bude hrát významnou úlohu, zejména tím, že příjemcům 

ze soukromého sektoru poskytne dodatečné financování; 

14. žádá EIB, aby ještě více posílila technickou pomoc a finanční poradenství pro místní 

a regionální orgány ve fázi před schválením projektů tak, aby byla usnadněna dostupnost 

a byly zapojeny všechny členské státy, zvláště ty, které mají nejnižší míru schválených 

projektů; 
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15. naléhá na to, aby prostředky EIB nesměřovaly pouze k MSP, nýbrž též k účelnému 

rozvoji infrastruktury, jelikož její nedostatek v mnoha partnerských zemích může 

představovat závažnou překážku růstu obchodu a schopnosti jejich obyvatel nakupovat 

a prodávat zboží a služby v EU; 

16. požaduje politickou diskusi za účasti Parlamentu o plánované spolupráci EIB s Asijskou 

bankou pro investice do infrastruktury (AIIB); se znepokojením konstatuje, že řídící 

struktury AIIB prozatím nepočítají s přiměřeným zapojením akcionářů do rozhodování 

o financování projektů a že veřejně přístupná projektová dokumentace neobsahuje žádné 

podrobnosti o plnění ekologických a sociálních opatření, která AIIB vyžaduje od svých 

věřitelů; požaduje od EIB, aby vytvořila synergie a případně sdílela zdroje s ostatními 

regionálními rozvojovými bankami s cílem zajistit, aby si jejich činnosti nekonkurovaly; 

považuje za důležité, aby EIB při spolupráci s jinými rozvojovými bankami prosazovala 

jako podmínku pro jakoukoli kapitálovou účast vysoké standardy týkající se 

transparentnosti a sociální a environmentální výkonnosti; vyzývá EIB o zajištění toho, aby 

společnosti, které se účastní projektů spolufinancovaných EIB, měly povinnost 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. vyzývá EIB, aby na svých internetových stránkách zveřejňovala podrobné informace 

o rozhodnutích o výběru projektů, které bude financovat, a zejména důvody odmítnutí 

předložených projektů, výsledky vnitřních šetření, výběr, dohled a hodnocení svých 

aktivit a programů, a to na základě jasných a měřitelných ukazatelů, jakož i metodiku 

a výsledky hodnocení ex ante a zprávy ex post pro každý financovaný projekt; 

18. vyzývá EIB, aby s ohledem na nedostatečnou schopnost veřejného a soukromého sektoru 

vytvářet projekty a sníženou možnost některých členských států zadlužovat se a s cílem 

snížit v EU investiční deficit byly jednorázové příspěvky členských států – buď členského 

státu samotného, nebo vnitrostátních podpůrných bank klasifikovaných v sektoru vládních 

institucí nebo jednajících jménem členského státu – do projektů financovaných EIB 

považovány za jednorázová opatření ve smyslu článku 5 nařízení Rady (ES) č. 1466/97 

a článku 3 nařízení Rady (ES) č. 1467/97. 
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