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NÁVRHY 

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, aby ako 

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

1. berie na vedomie výsledky preskúmania v polovici trvania externého mandátu Európskej 

investičnej banky (EIB) zo strany Komisie; zdôrazňuje, že EIB pôsobí na základe 

mandátu v oblasti rozvoja a musí sa riadiť zásadou politiky súdržnosti v oblasti rozvoja; 

naliehavo vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že projekty financované EIB budú v súlade s 

politikami EÚ a budú rešpektovať európske záujmy, a zdôrazňuje potrebu zabezpečiť, aby 

EIB pracovala v súlade s cieľmi OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja v rámci jej 

postavenia ako finančnej páky EÚ; 

2. berie na vedomie pozitívnu skutočnosť, že v niektorých regiónoch predstavuje objem 

vyčlenených strednodobých prostriedkov vysoké percento z regionálneho stropu; 

považuje to za znak toho, že presnejšie zameranie sa na priority Únie v záujme zlepšenia 

reakcie vo vzťahu k cieľom vonkajšej politiky, napríklad ako reakcia na migračnú krízu, 

je možné a žiaduce; 

3. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 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; podporuje záver preskúmania v polovici obdobia, že regionálne 

technické operačné usmerneniami EIB by sa – v úzkej spolupráci s ESVČ – mali 

aktualizovať, aby lepšie odrážali súlad EIB s prioritami Únie; vyzýva Komisiu, aby 

využila túto aktualizáciu na vypracovanie základu pre podávanie správ zo strany EIB o 

dodržiavaní článku 21 ZEÚ; zastáva názor, že voliteľná doplnková suma pre EIB by sa 

mala uvoľniť iba vtedy, ak sa dosiahne pokrok v podávaní takýchto správ; 

4. víta všetky ďalšie snahy EIB o zvýšenie transparentnosti a zabezpečenie podrobných a 

neustálych konzultácií so zainteresovanými stranami, pretože je zásadne dôležité, aby 

finančné prostriedky poskytované vládami členských štátov podliehali najvyšším normám 

účinnosti a zodpovednosti; vyzýva EIB, aby zlepšila primeraný prístup k informáciám, 

nielen pre Európsky parlament a ďalšie inštitúcie, ale aj pre širokú verejnosť, najmä 

pokiaľ ide o systém verejného obstarávania a subdodávok a finančné údaje týkajúce sa 

projektov financovaných EIB; 

5. 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; 

6. víta skutočnosť, že kvantitatívne ciele EIB v oblasti opatrení súvisiacich s klímou sú na 

dobrej ceste; navrhuje zaviesť prísnejšie kvalitatívne kritériá, pokiaľ ide o opatrenia v 

oblasti klímy, napríklad znížiť prahové hodnoty emisií na 350 g CO2/kWh, aby podporu 

dostávali iba najúčinnejšie elektrárne na fosílne palivá; vyzýva EIB, aby vypracovala 

ambiciózne akčné plány v rámci svojej novej stratégie v oblasti klímy, s cieľom posilniť 

svoju pozíciu lídra v tejto oblasti, najmä pokiaľ ide o ambiciózny časový rozvrh 

postupného ukončenia podpory pre fosílne palivá; 

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

8. víta záväzok EIB riešiť fenomén nútenej migrácie a prijímať opatrenia v krajinách, ktoré 

sú obzvlášť zasiahnuté utečeneckou krízou vrátane posilnenia humanitárnej činnosti a 

podpory hospodárskeho rastu, výstavby infraštruktúry a vytvárania pracovných miest; v 

tejto súvislosti víta iniciatívu EIB v oblasti krízovej reakcie a odolnosti, ktorej cieľom je 

zvýšiť objem pomoci pre krajiny v južnom susedstve Európy a na Balkáne o 6 miliárd 

EUR; žiada, aby táto iniciatíva viedla k skutočnej pridanej hodnote, pokiaľ ide o bežné 

aktivity EIB v tomto regióne; 

9. vyzýva EIB, aby urýchlene realizovala balík „migrácia pre krajiny AKT“, a trvá na tom, 

že financované projekty musia byť prioritne zamerané na predchádzanie nútenej migrácii 

v subsaharskom regióne; 

10. vyzýva EIB, aby pokračovala v zlepšovaní svojej komunikácie s finančnými 

sprostredkovateľmi, aby mohli lepšie informovať príjemcov o možnostiach financovania 

zo strany EIB, ktoré sú k dispozícii; v tejto súvislosti víta nedávno vytvorený 

mechanizmus, v rámci ktorého musia úverové inštitúcie, ktoré používajú finančné 

prostriedky EIB na financovanie projektu, zaslať príjemcovi list výslovne uvádzajúci 

použitie finančných prostriedkov EIB; 

11. víta finančnú aktivitu EIB v oblasti infraštruktúry a dopravy, pretože tieto projekty 

významne zvyšujú potenciál obchodu a môžu mať pákový efekt pri internacionalizácii 

MSP, najmä v regiónoch so zemepisným znevýhodnením; 

12. zdôrazňuje, že prístup k financovaniu je jedným z najzávažnejších problémov MSP; 

zdôrazňuje potrebu stratégie EIB, ktorá by umožnila ďalšie zlepšenie prístupu MSP k 

financovaniu, a to aj prostredníctvom programov a iniciatív na uľahčenie obchodu, ako je 

európsky nástroj mikrofinancovania Progress a nové nástroje na financovanie obchodnej 

činnosti MSP v Európe a Latinskej Amerike/karibskej oblasti; navrhuje vytvorenie 

požiadaviek proaktívnejšej politiky v oblasti MSP a mikropodnikov pre 

sprostredkovateľské banky, ktoré rozdeľujú finančné prostriedky EIB; navrhuje ďalšie 

zlepšenia, pokiaľ ide o transparentnosť v súvislosti s hodnotením miestneho 

hospodárskeho a sociálneho vplyvu sprostredkovaných úverov EIB; zdôrazňuje, že 

príspevok EIB k programom pre MSP v tretích krajinách s preferenčnými obchodnými 

režimami s EÚ by sa mal zamerať na ich integráciu do globálnych dodávateľských 

reťazcov, pričom osobitne vo východnom a južnom susedstve by takéto programy mali 

byť zamerané na začlenenie MSP do európskych hodnotových reťazcov; 

13. víta návrh Komisie zriadiť plán pre vonkajšie investície, ktorý je zameraný na riešenie 

prvotných príčin migrácie tak, že prispieva k dosahovaniu cieľov v oblasti trvalo 

udržateľného rozvoja; v tejto súvislosti so záujmom očakáva, že EIB bude zohrávať 

významnú úlohu, najmä poskytovaním dodatočného financovania príjemcom v 

súkromnom sektore; 
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14. vyzýva EIB, aby ešte viac posilnila opatrenia na poskytovanie technickej pomoci a 

finančnej expertízy miestnym a regionálnym orgánom ešte pred schválením projektov, 

s cieľom zvýšiť dostupnosť a zapojiť všetky členské štáty, hlavne tie, ktoré majú nižšiu 

úspešnosť schvaľovania projektov; 

15. naliehavo žiada, aby boli finančné prostriedky EIB nasmerované nielen do MSP, ale aj do 

rozumného rozvoja infraštruktúry, keďže ich nedostatok v mnohých partnerských 

krajinách môže byť vážnou prekážkou rastu obchodu a schopnosti ich obyvateľov 

nakupovať a predávať tovary a služby kdekoľvek v EÚ; 

16. žiada politickú diskusiu za účasti Parlamentu o plánovanej spolupráci EIB s Ázijskou 

bankou pre investície do infraštruktúry (AIIB); so znepokojením konštatuje, že riadiace 

štruktúry AIIB zatiaľ nepredpokladajú primerané zapojenie akcionárov do rozhodnutí o 

financovaní projektov a že verejne dostupná projektová dokumentácia neobsahuje žiadne 

podrobnosti o realizácii environmentálnych a sociálnych opatrení, ktoré AIIB vyžaduje od 

svojich veriteľov; žiada EIB, aby vytvorila synergie a prípadne združila zdroje s inými 

regionálnymi rozvojovými bankami s cieľom zabezpečiť, aby si ich činnosti vzájomne 

nekonkurovali; považuje za dôležité, aby EIB presadzovala vysokú úroveň 

transparentnosti a výkonnostné normy v sociálnej a environmentálnej oblasti v rámci 

spolupráce s ďalšími rozvojovými bankami, ako podmienku akejkoľvek kapitálovej 

účasti; žiada EIB, aby zabezpečila, že sa od spoločností, ktoré sa zúčastňujú na projektoch 

spolufinancovaných EIB, bude vyžadovať dodržiavanie zásady rovnakej odmeny a 

transparentnosti miezd, ako aj zásady rodovej rovnosti, ako sa stanovuje v smernici 

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 EIB by pri rozhodovaní o projektoch 

určených na financovanie mala zohľadňovať opatrenia, ktoré prijali kandidátske podniky, 

pokiaľ ide o sociálnu zodpovednosť podnikov; 

17. vyzýva EIB, aby na svojej internetovej stránke zverejňovala podrobné informácie 

o rozhodnutiach o výbere projektov, ktoré sa majú financovať, najmä dôvody odmietnutia 

predložených projektov, výsledky interného vyšetrovania a výber, kontrolu a hodnotenie 

jej činností a programov na základe jasných a merateľných ukazovateľov, ako aj metódy 

používané v ex ante hodnoteniach a ex post správach o každom financovanom projekte, a 

ich zistenia; 

18. vyzýva EIB, berúc do úvahy nedostatočnú schopnosť v oblasti tvorby projektov vo 

verejnom a súkromnom sektore a nižšiu schopnosť požičať si v niektorých členských 

štátoch, a s cieľom znížiť nedostatok investícií v EÚ, aby zvážila prístup, v rámci ktorého 

sa jednorazové príspevky členských štátov alebo národných podporných bánk zo sektora 

verejnej správy alebo konajúcich v mene členského štátu, pre projekty financované EIB, 

budú považovať za jednorazové opatrenia v zmysle článku 5 nariadenia Rady (ES) 

č. 1466/97 a článku 3 nariadenia Rady (ES) č. 1467/97. 
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