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NÁVRHY 

Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako příslušný výbor, 

aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy: 

1. připomíná, že 10 % celkové úvěrové činnosti EIB je určeno na operace mimo Unii, 

a vítá skutečnost, že celková výše částky, kterou EIB přidělila tvůrcům projektů mimo 

Evropskou unii, se ve srovnání s rokem 2015 zvýšila; zdůrazňuje proto, jak je důležité, 

aby EIB podávala každý rok zprávu o svých činnostech mimo EU z hlediska dodržování 

obecných zásad, kterými se řídí vnější činnost Unie, a aby řádně plnila svou úlohu 

v rámci obnoveného závazku Unie zajistit soudržnost politik ve prospěch rozvoje 

a v souladu s dalšími politikami EU, agendou OSN do roku 2030 a Pařížskou dohodou 

o klimatu, podporou vzdělávání a vytváření důstojných pracovních míst, zajištěním 

plného dodržování lidských a pracovních práv a práv v oblasti životního prostředí 

a podporou genderové rovnosti; zdůrazňuje, že by EIB při podpoře podniků z EU 

v zahraničí měla brát řádně v úvahu obchodní strategii EU, včetně stávajících 

a budoucích obchodních dohod; 

2. vyzývá EIB, aby ve spolupráci s ESVČ a GŘ DEVCO vypracovala metodiku pro 

měření dopadu svých úvěrových operací mimo EU na celkovou rozvojovou spolupráci 

EU, zejména pokud jde o Agendu OSN 2030 a dopad na lidská práva; 

3. konstatuje, že EIB může mít prostřednictvím svých úvěrových nástrojů významný vliv 

na novou evropskou hospodářskou diplomacii; v této souvislosti zdůrazňuje, že EIB 

musí při své činnosti zohledňovat hospodářské aspekty diplomacie; 

4. podporuje intenzivnější partnerství mezi EIB a rozvojovými agenturami členských států 

a projekty prováděné společně EIB a jinými mnohostrannými rozvojovými bankami, 

zejména pokud je účelem těchto projektů přispět k dosažení cílů OSN v oblasti 

udržitelného rozvoje do roku 2030; 

5. upozorňuje na to, že přístup k financování a internacionalizace jsou pro malé a střední 

podniky významnými překážkami; zdůrazňuje, že malé a střední podniky jsou páteří 

evropského hospodářství; je přesvědčen, že i když EIB postupuje správným směrem, 

musí učinit více pro zajištění jednoduššího a účinnějšího přístupu k finančním 

prostředkům pro malé a střední podniky, aby se mohly začlenit do globálních 

hodnotových řetězců; domnívá se, že EIB musí podporovat podniky v EU, které chtějí 

podnikat v zahraničí, mimo jiné prostřednictvím nástroje na podporu financování 

obchodu; 

6. konstatuje, že v posledních několika letech jsou podpůrná opatření v oblasti přímých 

zahraničních investic (PZI) ve vztahu k Asii nedostatečná; zdůrazňuje, že by investoři 

z EU, a zejména malé a střední podniky, měli mít větší zastoupení na čínském 

a indickém trhu a na trhu zemí sdružení ASEAN a měli by těžit ze stejných podmínek; 

vyzývá EIB, aby společnostem z EU poskytovala přímé financování na podporu 

investic v zahraničí, včetně prostřednictvím vnějšího úvěrového mandátu (ELM); 

7. poukazuje na to, že země evropského sousedství a země AKT by měly mít přednostní 

přístup k investičním projektům EIB; vyjadřuje v této souvislosti politování nad 
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skutečností, že Afrika je oblastí světa, pro kterou byla v roce 2016 vyčleněna nejmenší 

finanční částka; požaduje, aby se tento trend v příštích letech obrátil; 

8. poukazuje na účinnost investiční facility zahájené v roce 2003 v rámci dohod z Cotonou 

a požaduje, aby byl tento nástroj zachován i po opětovném projednání dohod, které 

zavazují EU a její partnery ze zemí AKT, v roce 2020; 

9. vítá úlohu EIB při rozvoji místního soukromého sektoru a její podporu 

mikrofinancování a uznává, že její činnosti nabízejí nové hospodářské a obchodní 

příležitosti; zdůrazňuje, že je nezbytné řádně a účinně přizpůsobit činnosti EIB 

stávajícím mezinárodním výzvám; požaduje rozšíření vnějšího úvěrového mandátu EIB 

s cílem posílit její úlohu, pokud jde o dosahování udržitelného rozvoje a zajišťování 

strategické reakce na hlavní příčiny migrace, a její aktivnější zapojení do nové strategie 

pro soukromý sektor; vyzývá v této souvislosti EIB, aby se více zapojila do projektů 

infrastruktury, dopravy a digitalizace, které jsou nezbytné pro podporu místních 

a regionálních obchodních tras, a na podporu internacionalizace malých a středních 

podniků, čímž aktivně přispěje k provedení dohody WTO o usnadnění obchodu; 

opakuje, že činnosti EIB musí být v souladu s cíli udržitelného rozvoje OSN;  

10. konstatuje, že v roce 2016 schválila EIB tři nové nástroje pro mikrofinancování, jeden 

pro Karibskou oblast, jeden pro Tichomoří a dva pro Afriku s celkovou částkou ve výši 

110 milionů EUR a jeden pro jižní sousedství ve výši 75 milionů EUR; připomíná, že 

nástroje EIB pro mikrofinancování a její technická pomoc umožnily přidělit 

300 milionů EUR více než 1,5 milionu příjemců; vyzývá EIB, aby do své příští zprávy 

začlenila pákový efekt těchto nástrojů společně s finančními prostředky vyčleněnými 

v rámci finančních nástrojů vnější činnosti; 

11. konstatuje, že v roce 2016 směřovala polovina všech úvěrových operací EIB v rámci 

ELM k místním finančním zprostředkovatelům s cílem posílit mikroúvěry; vyzývá EIB, 

aby provedla genderové hodnocení poskytování úvěrů prostřednictvím finančních 

zprostředkovatelů, vzhledem k tomu, že mikroúvěry jsou určeny převážně 

podnikatelkám; 

12. považuje za důležité, aby EIB posílila své kapacity pro převzetí rizik a poskytování 

záruky za rizika, zejména pokud jde o projekty rozvíjející a posilující soukromý sektor 

a projekty, které patří do rámce iniciativy týkající se ekonomické odolnosti; 

13. vyzývá EIB, aby zlepšila přístup k informacím ohledně systému dodavatelských 

a subdodavatelských smluv a finančních údajů týkajících se projektů financovaných 

EIB a ohledně jejich souladu s cíli udržitelného rozvoje; vyzývá obzvláště EIB, aby 

především Evropskému parlamentu dodala kvalitnější a systematičtější informace 

ohledně poskytování úvěrů prostřednictvím svých finančních zprostředkovatelů, s cílem 

zvýšit jak účinnost parlamentní kontroly, tak transparentnost; zdůrazňuje význam 

inkluzivního rozhodovacího procesu s účastí příslušných subjektů a organizací občanské 

společnosti; 

14. vyzývá EIB, aby posílila financování projektů v souladu se svou strategií v oblasti 

klimatu a Pařížskou dohodou postupným ukončováním své podpory fosilních paliv, 

s cílem stát se klíčovým nástrojem EU v globálním společném úsilí při boji proti změně 

klimatu, a aby podporovala udržitelný rozvoj a dosažení konkurenceschopnějšího, 
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bezpečnějšího a udržitelnějšího energetického systému v souladu s energetickou 

strategií pro rok 2030; vyzývá za tímto účelem EIB, aby se zejména při usnadňování 

investic do sektoru energetiky zdržela financování projektů spojených se značným 

znečišťováním životního prostředí a zastaralými technologiemi; vyzývá EIB, aby 

zvýšila své úvěry na projekty veřejné infrastruktury zaměřené na zmírnění důsledků 

změny klimatu (např. povodně) a malé projekty v oblasti energie z obnovitelných 

zdrojů. 
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