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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Rozpočtový výbor jako věcně příslušný výbor, aby 

zohlednil následující pozměňovací návrhy: 

 

 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) Je třeba připravit nový, na výsledky 

orientovaný rámec partnerství se třetími 

zeměmi, který by zohlednil všechny unijní 

politiky a nástroje. Jako součást tohoto 

nového rámce partnerství by měl vzniknout 

plán vnějších investic s cílem podporovat 

investice v regionech mimo Unii a zároveň 

přispívat k dosahování cílů udržitelného 

rozvoje. Dále by měl plnit cíle Agendy pro 

udržitelný rozvoj 2030 a také cíle dalších 

nástrojů pro financování vnější činnosti. 

(2) Je třeba připravit nový, na výsledky 

orientovaný rámec partnerství se třetími 

zeměmi, který by zohlednil všechny unijní 

politiky a nástroje. Jako součást tohoto 

nového rámce partnerství by měl vzniknout 

plán vnějších investic s cílem podporovat 

investice v regionech mimo Unii a zároveň 

přispívat k inkluzívnímu a udržitelnému 

rozvoji, vytváření bohatství a dosahování 

cílů udržitelného rozvoje. Dále by měl plnit 

cíle Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 a 

také cíle dalších nástrojů pro financování 

vnější činnosti. 

 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 8 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (8a) EIB byla pověřena dalšími úkoly, 

například v oblasti evropské hospodářské 

diplomacie. Aby mohla tyto úkoly plnit, 

potřebuje dostatečné finanční prostředky. 

Úspěšnost záručního fondu v rámci 

vnějšího úvěrového mandátu EIB 

umožňuje dosahovat konkrétních 

výsledků a prostřednictvím vhodných 

projektů ve třetích zemích umožňuje 

dosáhnout dopadu na úrovni Unie 

s minimálními náklady pro rozpočet Unie. 
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S ohledem na zvyšující se požadavky na 

EIB coby finanční složku Unie je důležité 

tento úspěšný nástroj posílit. Kromě toho 

by Komise měla v příštím legislativním 

návrhu na období 2021–2028 zvýšit 

rozpočtovou dotaci záručního fondu 

poskytovanou EIB. 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 9 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(9) S cílem umožnit ELM reagovat na 

potenciální nadcházející výzvy a unijní 

priority, a dále poskytnout možnost 

strategické reakce zaměřené na hlavní 

příčiny migrace by maximální strop pro 

finanční operace EIB se zárukou EU měl 

být navýšen na 32 300 000 000 EUR 

uvolněním nepovinné dodatečné částky ve 

výši 3 000 000 000 EUR. V rámci 

obecného mandátu by měla být částka 1 

400 000 000 EUR vyčleněna na projekty 

veřejného sektoru zaměřené na uprchlíky a 

hostitelská společenství v krizí zasažených 

oblastech. 

(9) S cílem umožnit ELM reagovat na 

potenciální nadcházející výzvy a unijní 

priority, a dále poskytnout možnost 

strategické reakce zaměřené na hlavní 

příčiny migrace by maximální strop pro 

finanční operace EIB se zárukou EU měl 

být navýšen na 38 500 000 000 EUR. V 

rámci obecného mandátu by měla být 

částka 1 400 000 000 EUR vyčleněna na 

projekty veřejného sektoru zaměřené na 

uprchlíky a hostitelská společenství v krizí 

zasažených oblastech. 

Odůvodnění 

Návrh Komise by měl přímý a bezprostřední dopad na jiné naléhavé politiky a priority EU. 

Fakticky by si vyžádal významné snížení roční činnosti EIB ve východním sousedství, včetně 

Ukrajiny. Roční činnost na východě by se v porovnání se současnou roční úrovní úvěrování 

musela snížit zhruba o 70 %. Navrhované stropy pro Asii, Latinskou Ameriku a Jižní Afriku 

by pak ve srovnání se současnou úrovní představovaly snížení roční činnosti o 50 %. 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 11 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) Řešení hlavních příčin migrace by 

mělo být doplněno jako nový cíl mandátu. 

(11) Řešení hlavních příčin migrace by 

mělo být doplněno jako nový cíl mandátu a 
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každý projekt financovaný v rámci tohoto 

nového cíle by měl být v souladu s 

článkem 21 Smlouvy o Evropské unii 

(SEU). 

 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 12 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(12) Je nutné zajistit komplementaritu a 

koordinaci s unijními iniciativami, které 

řeší hlavní příčiny migrace, včetně podpory 

Unie na udržitelnou reintegraci vrátivších 

se migrantů v zemích původu. 

(12) Je nutné zajistit komplementaritu a 

koordinaci s unijními iniciativami, které 

řeší hlavní příčiny migrace, včetně podpory 

Unie na udržitelnou reintegraci vrátivších 

se migrantů v zemích původu. V tomto 

duchu by EIB měla úzce spolupracovat s 

ESVČ a měla by mít možnost obrátit se v 

případě potřeby na příslušné mezinárodní 

organizace, jako je Mezinárodní 

organizace pro migraci (IOM) a Úřad 

vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. 

 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 13 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) Na základě Pařížské dohody přijaté 

v rámci Rámcové úmluvy Organizace 

spojených národů o změně klimatu by měla 

EIB usilovat o udržení vysoké míry 

financování projektů v této oblasti v rámci 

ELM, a přispět ke zvýšení investic 

souvisejících s klimatem v rozvojových 

zemích z 25 % na 35 % do roku 2020. 

(13) Na základě Pařížské dohody přijaté 

v rámci Rámcové úmluvy Organizace 

spojených národů o změně klimatu by měla 

EIB usilovat o zvýšení současné vysoké 

míry financování projektů v této oblasti v 

rámci ELM a přispět ke zvýšení investic 

souvisejících s klimatem v rozvojových 

zemích z 25 % na 35 % do roku 2020 v 

souladu se závazkem přijatým v její 

strategii v oblasti klimatu. 

Odůvodnění 

Ve své strategii v oblasti klimatu přijaté na konci roku 2015 se EIB zavázala zvýšit míru 
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financování projektů v oblasti klimatu v rozvojových zemích až o 35 % do konce roku 2020. 

Toto oznámení by se mělo odrážet v jejím mandátu pro vnější činnost. 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 15 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(15) EIB by měla rozpracovat a zavést 

sadu ukazatelů do svého rámce měření 

výsledků pro projekty veřejného a 

soukromého sektoru zaměřené na 

uprchlíky a hostitelská společenství. Proto 

by mělo být do výroční zprávy Komise pro 

Evropský parlament a Radu ohledně 

finančních operací EIB zaměřených na 

řešení hlavních příčin migrace zahrnuto 

posouzení přínosu těchto operací. 

(15) EIB by měla rozpracovat a zavést 

sadu ukazatelů do svého rámce měření 

výsledků pro projekty veřejného a 

soukromého sektoru zaměřené na 

uprchlíky a hostitelská společenství a 

zahrnout do něj také ukazatele, pomocí 

nichž by bylo možno měřit příspěvek 

projektu k plnění cílů udržitelného 

rozvoje, potírání hlavních příčin migrace 

a zapojení občanských společností 

hostitelských komunit. Do výroční zprávy 

Komise pro Evropský parlament a Radu 

ohledně finančních operací EIB by mělo 

být zahrnuto posouzení přínosu těchto 

operací zaměřených na tyto faktory za 

účelem zajištění plné odpovědnosti a 

transparentnosti. EIB by měla zlepšit 

odpovídající přístup k informacím, a to 

nejen pro Evropský parlament a další 

orgány a instituce, nýbrž také pro širokou 

veřejnost, zejména pokud jde 

o dodavatelský a subdodavatelský systém 

a finanční údaje týkající se projektů 

financovaných EIB. 

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 16 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(16) Pouze v případě potřeby reagovat 

na naléhavé problémy a kritické situace, ke 

kterým může dojít během období mandátu 

a které budou uznány za unijní priority, 

může být strop pro přerozdělení mezi 

(16) Pouze v případě potřeby reagovat 

na naléhavé problémy a kritické situace, ke 

kterým může dojít během období mandátu 

a které budou uznány za unijní priority, 

může být strop pro přerozdělení mezi 
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regiony ze strany EIB během mandátu 

navýšen z 10 % na 20 %. Mandát pro 

soukromý sektor ve výši 2 300 000 000 

EUR ani částku 1 400 000 000 EUR 

vyhrazenou na projekty veřejného sektoru 

nelze přerozdělit, protože jejich účelem je 

řešit hlavní příčiny migrace. 

regiony ze strany EIB během mandátu 

navýšen z 10 % na 20 %. EIB by měla o 

jakémkoliv rozhodnutí ohledně 

přerozdělení informovat Evropský 

parlament poskytnutím odůvodňující 

zprávy a posouzení dopadu. Mandát pro 

soukromý sektor ve výši 2 300 000 000 

EUR ani částku 1 400 000 000 EUR 

vyhrazenou na projekty veřejného sektoru 

nelze přerozdělit, protože jejich účelem je 

řešit hlavní příčiny migrace. 

 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 17 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(17) Seznam způsobilých regionů a zemí 

a potenciálně způsobilých regionů a zemí 

by měl být pozměněn tak, aby neobsahoval 

země s vysokými příjmy a vysokým 

investičním hodnocením (Brunej, Island, 

Izrael, Singapur, Chile a Jižní Korea). Dále 

by do seznamu potenciálně způsobilých 

zemí měl být přidán Írán. 

(17) Seznam způsobilých regionů a zemí 

a potenciálně způsobilých regionů a zemí 

by měl být vytvořen tak, aby byl jeho 

dopad na rozvoj co nejvyšší, a pozměněn 

tak, aby neobsahoval země s vysokými 

příjmy a vysokým investičním hodnocením 

(Brunej, Island, Izrael, Singapur, Chile a 

Jižní Korea). Dále by do seznamu 

potenciálně způsobilých zemí měl být 

přidán Írán. 

 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 17 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (17a) Evropská rada zdůraznila klíčovou 

úlohu EIB ve vnějších hospodářských 

vztazích Unie a na svém zasedání 

konaném ve dnech 20.–21. března 2014 

vyzvala Evropskou investiční banku, „aby 

nadále přispívala k posilování 

internacionalizace 

a konkurenceschopnosti evropských 
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společností“. Přístup k finančním 

prostředkům je pro malé a střední podniky 

jedním z nejpalčivějších problémů. Je 

proto zapotřebí strategie EIB, jež umožní 

další a lepší přístup malých a středních 

podniků k finančním prostředkům, a to 

i prostřednictvím programů pro 

usnadnění obchodu a iniciativ, jako jsou 

evropský nástroj mikrofinancování 

Progress a nové nástroje na financování 

obchodních činností evropských malých 

a středních podnikům. Kromě toho by pro 

zprostředkovatelské banky, které vyplácejí 

prostředky EIB, měly být zavedeny 

požadavky na proaktivnější politiku vůči 

malým a středním podnikům 

a mikropodnikům a měla by se dále zvýšit 

transparentnost, pokud jde o posuzování 

místního hospodářského a sociálního 

dopadu zprostředkovaných úvěrů EIB. 

 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 17 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (17b) Dosahování kvantitativních cílů 

EIB pro opatření spojená s klimatem je na 

dobré cestě. EIB se zavázala, že na 

opatření v oblasti klimatu v rozvojových 

zemích vynaloží ještě více úsilí, tak aby v 

roce 2020 tyto cíle dosahovaly až 35 %. 

Aby EIB mohla dosáhnout tohoto cíle, je 

nezbytné přidělit dostatečné množství 

finančních prostředků na regionální 

stropy, jinak bude EIB nucena omezit 

svoji činnost v Asii a Latinské Americe, 

tedy v regionech, v nichž tradičně velmi 

aktivně financovala klimatická opatření. 
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Pozměňovací návrh  12 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Rozhodnutí 466/2014/EU 

Čl. 2 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Maximální strop pro finanční 

operace EIB v rámci záruky EU v období 

2014-20 nepřesáhne v období 2014–2020 

částku 32 300 000 000 EUR. Částky, které 

se původně pro finanční operace plánovaly, 

ale později byly zrušeny, se do tohoto 

stropu nezapočítávají. 

1. Maximální strop pro finanční 

operace EIB v rámci záruky EU 

nepřesáhne v období 2014–2020 částku 38 

500 000 000 EUR. Částky, které se 

původně pro finanční operace plánovaly, 

ale později byly zrušeny, se do tohoto 

stropu nezapočítávají. 

 

 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Rozhodnutí 466/2014/EU 

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) maximální částku 30 000 000 000 

EUR v rámci obecného mandátu, z čehož 

částka do výše 1 400 000 000 EUR je 

vyčleněna na projekty ve veřejném sektoru 

zaměřené na uprchlíky a hostitelská 

společenství; 

a) maximální částku 36 200 000 000 

EUR v rámci obecného mandátu, z čehož 

částka do výše 2 500 000 000 EUR je 

vyčleněna na projekty ve veřejném sektoru 

zaměřené na uprchlíky a hostitelská 

společenství a také na řešení hlavních 

příčin migrace; 

 

 

 

Pozměňovací návrh  14 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. b 

Rozhodnutí 466/2014/EU 

Čl. 3 – odst. 5 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

V zájmu zajištění co největšího dopadu V zájmu zajištění co největšího dopadu 
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investic do soukromého sektoru na rozvoj 

usiluje EIB o posílení místního 

soukromého sektoru v přijímajících zemích 

podporou místních investic, jak je 

stanoveno v odst. 1 písm. a). Finanční 

operace EIB na podporu obecných cílů 

uvedených v odstavci 1 usilují rovněž o to, 

aby zvýšily podporu, kterou Unie 

poskytuje investičním projektům malých a 

středních podniků. Za účelem účinného 

sledování využití finančních prostředků ve 

prospěch dotčených malých a středních 

podniků stanoví a udržuje EIB odpovídající 

smluvní ustanovení, včetně standardních 

povinností pro předkládání zpráv 

finančními prostředníky a příjemci; 

investic do soukromého sektoru na rozvoj 

usiluje EIB o posílení místního 

soukromého sektoru a přispívá k vytvoření 

příznivých podmínek pro soukromé 

podniky a investice v přijímajících zemích 

podporou místních investic, jak je 

stanoveno v odst. 1 písm. a). Finanční 

operace EIB na podporu obecných cílů 

uvedených v odstavci 1 usilují rovněž o to, 

aby zvýšily podporu, kterou Unie 

poskytuje investičním projektům malých a 

středních podniků. Finanční operace EIB 

přispívají ke zlepšení přístupu malých a 

středních podniků na trh v partnerských 

třetích zemích Unie a k jejich zapojení do 

globálních hodnotových řetězců a dále 

přispívají k posilování internacionalizace 

a konkurenceschopnosti unijních 

společností. Za účelem účinného sledování 

využití finančních prostředků ve prospěch 

dotčených malých a středních podniků 

stanoví a udržuje EIB odpovídající smluvní 

ustanovení, včetně standardních povinností 

pro předkládání zpráv finančními 

prostředníky a příjemci; EIB usiluje o 

odhalení překážek pro přístup malých a 

středních podniků k financování a zajistí, 

aby tyto překážky byly odstraněny. 

 

 

Pozměňovací návrh  15 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. b a (nové) 

Rozhodnutí 466/2014/EU 

Čl. 3 – odst. 6 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

 ba) v článku 3 se odstavec 6 nahrazuje 

tímto: 

„6.  Finanční operace EIB na podporu 

obecných cílů stanovených v odst. 1 písm. 

b) podporují investiční projekty převážně 

v oblastech dopravy, energetiky, 

environmentální infrastruktury, 

informačních a komunikačních technologií, 

„6.  Finanční operace EIB na podporu 

obecných cílů stanovených v odst. 1 písm. 

b) podporují investiční projekty převážně 

v oblastech dopravy, energetiky, 

environmentální infrastruktury, 

informačních a komunikačních technologií, 
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zdraví a vzdělávání. To zahrnuje výrobu 

a integraci energie z obnovitelných zdrojů, 

transformaci energetických systémů 

umožňující přechod na technologie a paliva 

s nižšími emisemi uhlíku, udržitelnou 

energetickou bezpečnost a energetickou 

infrastrukturu, včetně infrastruktury pro 

produkci plynu a jeho dopravy na 

energetický trh Unie, jakož i elektrifikaci 

venkovských oblastí, environmentální 

infrastruktury, jako jsou voda a hygiena 

a ekologická infrastruktura, 

telekomunikace a infrastruktury pro 

širokopásmové připojení.“ 

zdraví a vzdělávání. To zahrnuje výrobu a 

integraci energie z obnovitelných zdrojů, 

opatření v oblasti energetické účinnosti, 

transformaci energetických systémů 

umožňující přechod na technologie a paliva 

s nižšími emisemi uhlíku, udržitelnou 

energetickou bezpečnost a energetickou 

infrastrukturu, jakož i elektrifikaci 

venkovských oblastí, environmentální 

infrastruktury, jako jsou voda a hygiena a 

ekologická infrastruktura, telekomunikace 

a infrastruktury pro širokopásmové 

připojení. 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&from=CS) 

Odůvodnění 

Produkce plynu a jeho dopravy představuje formu dotace na fosilní palivo, a proto by se na 

něj neměla vztahovat záruka EU. Rozhodnutím by se měly provést závěry Evropské rady ze 

dne 22. května 2013 o postupném rušení dotací, které mají nepříznivý vliv na životní prostředí 

nebo na hospodářství, včetně dotací na fosilní paliva. 

 

 

Pozměňovací návrh  16 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. c 

Rozhodnutí 466/2014/EU 

Čl. 3 – odst. 7 – pododstavec 4 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Operace EIB by mimo jiné měly 

zahrnovat konkrétní opatření sloužící k 

postupnému ukončování financování 

projektů, které brání dosahování cílů 

Unie v oblasti klimatu, a ke zvýšení úsilí o 

podporu obnovitelných zdrojů energie a 

energetické účinnosti. 

 

Pozměňovací návrh  17 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. c 
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Rozhodnutí 466/2014/EU 

Čl. 3 – odst. 8 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Finanční operace EIB na podporu 

obecných cílů stanovených v odst. 1 písm. 

d) podporují projekty, které řeší hlavní 

příčiny migrace, přispívají k dlouhodobé 

ekonomické odolnosti a chrání udržitelný 

rozvoj v přijímajících zemích. Finanční 

operace EIB zejména řeší zvýšené nároky 

na infrastrukturu a související služby v 

reakci na příliv migrantů a rozvíjejí 

pracovní příležitosti v hostitelských a 

uprchlických komunitách s cílem podpořit 

ekonomickou integraci a umožnit 

uprchlíkům ekonomickou soběstačnost. 

Finanční operace EIB na podporu 

obecných cílů stanovených v odst. 1 

písm. d) podporují projekty, které řeší 

hlavní příčiny migrace, přispívají 

k dlouhodobé ekonomické odolnosti 

a chrání udržitelný rozvoj v přijímajících 

zemích, a to i posilováním humanitární 

činnosti a podporou budování 

infrastruktury a tvorby pracovních míst, 

přičemž se zajistí soulad s cíli 

udržitelného rozvoje. Finanční operace 

EIB zejména řeší zvýšené nároky na 

infrastrukturu a dopravu, energii a přístup 

k energii a telekomunikacím, jelikož tyto 

projekty výrazně zvyšují potenciál rozvoje 

obchodu a mohou mít pákový efekt z 

hlediska internacionalizace malých 

a středních podniků, zejména 
v geograficky znevýhodněných regionech, 

ale také využívají potenciálu v odvětvích, 

jako je zemědělství, zelené technologie, 

výzkum a inovace a vlastnická práva, 

posilují humanitární činnost, podporují 

tvorbu důstojných pracovních míst a 

vzdělání v hostitelských a uprchlických 

komunitách s cílem podpořit ekonomickou 

integraci a umožnit uprchlíkům 

ekonomickou soběstačnost a zároveň 

zajišťují plné dodržování lidských práv, 

zejména pracovních a sociálních práv a 

zásad právního státu. 

 

Pozměňovací návrh  18 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. c 

Rozhodnutí 466/2014/EU 

Čl. 3 – odst. 8 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) veřejný sektor včetně obcí a dalších 

subjektů veřejného sektoru, pokud jde o 

b) veřejný sektor včetně obcí a dalších 

subjektů veřejného sektoru, pokud jde o 
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infrastrukturu a služby k řešení výrazně 

zvýšených potřeb.“; 

infrastrukturu a služby, zejména služby 

zdravotní péče s důrazem na zvláštní 

zařízení péče o dítě, sanitární služby a 

školní vzdělávání, k řešení výrazně 

zvýšených potřeb.“; 

Odůvodnění 

Lékařská péče, zejména o děti, úspěšná prevence nemocí zajištěním dostatečných sanitárních 

produktů a poskytování školního vzdělávání patří mezi nejdůležitější potřeby migrujících dětí 

a jejich rodin. 

 

 

Pozměňovací návrh  19 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. c a (nové) 

Rozhodnutí 466/2014/EU 

Čl. 3 – odst. 8 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ca) doplňuje se nový odstavec, který 

zní: 

 8a. Programy týkající se malých 

a středních podniků ve třetích zemích by 

měly být orientovány na začlenění těchto 

podniků do globálních dodavatelských 

řetězců, zatímco zejména ve východním 

a jižním sousedství by takové programy 

EIB měly být zaměřeny na integraci 

malých a středních podniků do 

evropských hodnotových řetězců. 

 

 

Pozměňovací návrh  20 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. c b (nové) 

Rozhodnutí 466/2014/EU 

Čl. 3 – odst. 8 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 cb) doplňuje se nový odstavec, který 

zní: 
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 8b. EIB zajistí, aby společnosti, které 

se účastní na projektech 

spolufinancovaných EIB, dodržovaly 

zásadu stejné odměny za stejnou práci a 

transparentnosti odměny a zásadu 

rovnosti žen a mužů, jak stanoví směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 

2006/54/ES 1a. Rozhodnutí EIB o 

financování projektů zohlední činnost 

kandidátských společností v oblasti 

sociální odpovědnosti podniků. 

 ______________ 

 1a Směrnice 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 (Úř. věst. L 

204, 26.7.2006, s. 23). 

 

 

 

Pozměňovací návrh  21 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. a 

Rozhodnutí 466/2014/EU 

Čl. 11 – odst. 1 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) EIB musí zpracovat a zavést 

ukazatele pro projekty strategické reakce k 

řešení hlavních příčin migrace; 

b) EIB musí na základě podrobných a 

pravidelných konzultací a spolupráce se 

zúčastněnými stranami a občanskou 

společností zpracovat a zavést ukazatele 

pro projekty strategické reakce k řešení 

hlavních příčin migrace; 

 

 

Pozměňovací návrh  22 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. a a (nové) 

Rozhodnutí 466/2014/EU 

Čl. 11 – odst. 1 – písm. c 



 

AD\1118555CS.docx 15/19 PE595.736v02-00 

 CS 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

 aa) písmeno c) se nahrazuje tímto: 

„c) posouzení přínosu finančních 

operací EIB k plnění cílů Unie v oblasti 

vnější politiky a strategických cílů Unie, 

přičemž se zohlední regionální operačně-

technické pokyny uvedené v článku 5;“ 

„c) posouzení přínosu finančních 

operací EIB k plnění cílů Unie v oblasti 

vnější politiky a strategických cílů Unie a 

jejich soudržnosti s dalšími politikami 

Unie. 

 Komise ve spolupráci s Evropskou 

službou pro vnější činnost (ESVČ) stanoví 

rámec a metodiku výročního podávání 

zpráv EIB o jejích operacích, na něž se 

vztahuje záruka Společenství, a o souladu 

těchto operací s obecnými zásadami, 

kterými se řídí vnější činnost Unie a které 

jsou uvedeny v článku 21 SEU. Hlavním 

cílem tohoto podávání zpráv je dohlížet na 

to, jak EIB dodržuje povinnosti vyplývající 

z SEU a ustanovení článku 21, včetně 

dodržování a prosazování lidských práv, 

vymýcení chudoby a řízení 

environmentálních rizik. 

 Metodiku vypracuje Komise a ESVČ 

během prvního roku po vstupu tohoto 

pozměněného rozhodnutí v platnost a 

bude vycházet ze zpráv EIB o dodržování 

lidských práv, jak požaduje strategický 

rámec a akční plán EU pro lidská práva. 

 Na základě výročních zpráv EIB předloží 

Komise každý rok Evropskému 

parlamentu vlastní hodnocení informací, 

které jim poskytla EIB, a navrhne možné 

změny politik a postupů, jimiž se EIB řídí, 

které budou schvalovat členské státy po 

zohlednění stanoviska Evropského 

parlamentu k těmto změnám. Případná 

doporučení Evropské komise a 

Evropského parlamentu týkající se 

zlepšení podávání zpráv EIB za tímto 

účelem se odrazí při aktualizaci 

regionálních operačně-technických 

pokynů.“ 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&from=CS) 
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Odůvodnění 

Hlavním problémem spojeným s poskytováním úvěrů EIB mimo EU zůstává uplatňování 

ustanovení ELM na místě. V tomto ohledu by bylo zásadní vytvořit mechanismus pro 

posouzení souladu s článkem 21 SEU, aby EIB vytvořila a prováděla účinné postupy 

hloubkové kontroly operací, které podporuje, pokud jde o jejich možný dopad na lidská práva, 

vymýcení chudoby a dopad na životní prostředí. 

 

 

Pozměňovací návrh  23 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 a (nový)  

Rozhodnutí 466/2014/EU 

Čl. 11 – odst. 2 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

 5a) v článku 11 se odstavec 2 mění 

takto: 

2. Pro účely předkládání zpráv 

uvedeného v odstavci 1 poskytne EIB 

Komisi výroční zprávy o finančních 

operacích EIB uskutečněných podle tohoto 

rozhodnutí, včetně všech údajů potřebných 

k tomu, aby Komise mohla vypracovat 

zprávy podle odstavce 1. EIB může Komisi 

poskytnout také dodatečné relevantní 

informace, aby Evropský parlament a Rada 

získaly ucelený přehled o vnější činnosti 

EIB. 

2. Pro účely předkládání zpráv 

uvedeného v odstavci 1 poskytne EIB 

Komisi výroční zprávy o finančních 

operacích EIB uskutečněných podle tohoto 

rozhodnutí, včetně všech údajů potřebných 

k tomu, aby Komise mohla vypracovat 

zprávy podle odstavce 1. EIB může Komisi 

poskytnout také dodatečné relevantní 

informace, aby Evropský parlament a Rada 

získaly ucelený přehled o vnější činnosti 

EIB. Evropský parlament může na 

základě výročních zpráv vypracovat pro 

EIB doporučení týkající se probíhajících 

projektů. 

 

 

 

Pozměňovací návrh  24 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 

Rozhodnutí 466/2014/EU 

Článek 20 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Do 31. prosince 2021 předloží Komise V zájmu posílení parlamentní kontroly se 
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Evropskému parlamentu a Radě 

závěrečnou hodnotící zprávu o uplatňování 

tohoto rozhodnutí. 

reorganizuje správní struktura EIB v 

souladu s posíleným režimem správy 

Evropského fondu pro strategické 

investice (EFSI). Komise poskytne 

informace o provádění této reorganizace 

do 31. prosince 2017. EIB kromě toho 

informuje Parlament o svých investičních 

rozhodnutích, předloží posouzení dopadu, 

jež prokazují soulad plánovaných projektů 

s cíli udržitelného rozvoje a Pařížskou 

dohodou, a s plným ohledem na obchodní 

citlivost informací o operacích 

soukromého sektoru zveřejní 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. 

 Do 31. prosince 2021 předloží Komise 

Evropskému parlamentu a Radě 

závěrečnou hodnotící zprávu o uplatňování 

tohoto rozhodnutí. 
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