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NÁVRHY 

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

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

1. poukazuje na to a vítá, že Evropská investiční banka (EIB) přikládá v rámci své celkové 

úvěrové činnosti velký význam operacím mimo EU; zdůrazňuje, že nové úvěry mimo 

EU by měly zůstat spravedlivě rozděleny mezi podporu sociální a hospodářské 

infrastruktury a podporu rozvoje místního soukromého i veřejného sektoru; připomíná, 

že 10 % celkové úvěrové činnosti EIB je určeno na operace mimo Unii; z tohoto 

důvodu zdůrazňuje, že je důležité, aby EIB předkládala výroční zprávy o svých 

operacích mimo EU z hlediska dodržování obecných zásad, kterými se řídí vnější 

činnost Unie, zejména Agendy OSN pro udržitelný rozvoj 2030 a Pařížské dohody 

o klimatu; 

2. vítá, že EIB zveřejňuje informace v zájmu zvýšení transparentnosti, avšak požaduje 

větší přístup k údajům o jejích aktivitách, zejména o systému zadávání veřejných 

zakázek a subdodávek, a k finančním údajům, které souvisejí s projekty financovanými 

EIB; vyzývá EIB, aby posílila zapojení občanské společnosti a zúčastněných stran; 

3. připomíná, že činnost EIB musí odrážet vnitřní a vnější politiky Unie; zdůrazňuje, že 

úvěrové podmínky EIB by měly napomáhat dosažení těchto cílů a zejména rozvoji 

okrajových regionů Unie tím, že budou podporovat růst a zaměstnanost; žádá EIB, aby 

ve fázi před schválením projektu výrazně posílila opatření pro poskytování technické 

pomoci a finančního poradenství místním a regionálním orgánům, aby se zlepšila 

dostupnost úvěrů a aby se zapojily všechny členské státy, zvláště státy s nižší mírou 

schválených projektů; 

4. vyzývá EIB, aby v úvěrech mimo EU i nadále věnovala zvláštní pozornost rozvoji 

soukromého sektoru, který je důležitou hnací silou v boji proti chudobě, a iniciativě na 

zvýšení dopadu finanční pomoci a úvěrovým linkám zaměřeným na mikrofinanční 

instituce; v této souvislosti EIB vyzývá, aby malým a středním podnikům (MSP) 

zajistila účinnější přístup k financování a aby po zprostředkovatelských bankách, které 

vyplácejí prostředky EIB, stanovila požadavky na proaktivnější politiku vůči MSP 

a mikropodnikům; bere na vědomí, že polovina všech úvěrových operací EIB v rámci 

vnějšího úvěrového mandátu směřuje k místním finančním zprostředkovatelům s cílem 

povzbudit poskytování mikroúvěrů, a žádá EIB, aby poskytovala úplnější 

a systematičtější informace o poskytování úvěrů prostřednictvím svých finančních 

zprostředkovatelů; vyzývá EIB, aby strategicky přispěla k řešení prvotních příčin 

migrace tím, že rozšíří vnější úvěrový mandát EIB; 

5. vyzývá EIB, aby vytvořila pákový efekt pro finanční zdroje navázáním partnerství 

s jinými finančními institucemi, tak aby své úvěry mohla kombinovat s granty třetích 

stran a aby dále posílila své finanční zdroje, odborné poradenství a pomoc přilákáním 

dalších finančních prostředků; vyzývá EIB, aby se lépe ujišťovala o plnění 

environmentálních a sociálních cílů Unie, a to i v rámci spolufinancovaných projektů 

nebo v případě příspěvků do investičních fondů a fondů soukromého kapitálu; 

6. vyzývá EIB, aby se ve své činnosti řídila aktuálními doporučeními Konference OSN 
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o obchodu a rozvoji (UNCTAD) a aby podpořila rozvojové země v posílení vlastních 

nových průmyslových politik tím, že přispěje k vytvoření nástrojů investiční politiky 

a bude klást důraz na různá odvětví, hospodářské činnosti a mechanismy, aby její 

příspěvek k investicím do rozvoje průmyslových kapacit dosáhl maximálního efektu; 

7. vítá iniciativu EIB na posílení ekonomické odolnosti, která pomáhá zemím západního 

Balkánu a zemím v jižním sousedství EU řešit problémy spojené s nezákonnou migrací 

a nuceným vysídlením obyvatelstva; žádá, aby bylo zvýšeno financování této iniciativy 

a aby se EIB v těchto regionech více angažovala v podpoře humanitární činnosti, 

vytváření pracovních míst, hospodářského růstu a modernizace infrastruktury; v této 

souvislosti vítá, že v rámci evropského plánu vnějších investic byly v Africe schváleny 

první projekty, a s potěšením očekává posílení úlohy EIB; 

8. vyzývá EIB, aby rozsáhle investovala do ekologických opatření zemí Východního 

partnerství; 

9. vítá plán EIB na vytvoření dluhopisů na podporu udržitelnosti (Sustainability 

Awareness Bond) a vybízí ji, aby přijala klíčovou úlohu v zajišťování udržitelných 

financí v Evropě i mimo ni; vyzývá EIB, aby při udělování úvěrů přednostně 

podporovala plnění cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje pro rok 2030 a za tímto 

účelem uvolnila další investice do sociálních, zelených a udržitelných projektů; 

10. zastává názor, že EIB by měla v souladu s cíli trvale udržitelného rozvoje dále posilovat 

podporu iniciativ na dosažení udržitelného rozvoje a že by své úvěry v rámci klimatické 

strategie měla zaměřit hlavně na čistou dopravu a energetiku, což jsou odvětví s velkým 

inovačním potenciálem; vyzývá EIB, aby postupně ukončila podporu fosilních paliv 

a projektů, které vedou k odlesňování a ztrátě biologické rozmanitosti, a věnovala větší 

pozornost dopadu svých operací na lidská práva a práva pracovníků; 

11. žádá EIB, aby zajistila, aby společnosti, které se účastní projektů spolufinancovaných 

EIB, dodržovaly zásady stejné odměny za stejnou práci, transparentnosti odměny a 

rovnosti žen a mužů stanovené ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES 

ze dne 5. července 2006 o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro 

muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání1; stejně tak žádá, aby rozhodnutí EIB 

o financování projektů zohledňovala opatření, která podniky, jež se o financování 

ucházejí, přijaly v oblasti sociální odpovědnosti společností; 

12. připomíná EIB, že musí jednat v souladu se svým rozvojovým mandátem stanoveným 

v rámci vnějšího úvěrového mandátu, tak aby investice v rozvojových zemích přinášely 

náležité příjmy místním daňovým orgánům;  

13. vyzývá EIB, aby vzhledem k nedostatečným kapacitám veřejného a soukromého 

sektoru vytvářet projekty a k menším výpůjčním možnostem některých členských států 

a s cílem snížit v EU investiční schodek zvážila strategii, kdy by 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 byly považovány za jednorázová opatření ve smyslu 

článků 3 a 5 nařízení Rady (ES) č. 1466/97 ze dne 7. července 1997 o posílení dohledu 

                                                 
1 Úř. věst. L 26.7.2006, s. 23. 
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nad stavy rozpočtů a nad hospodářskými politikami a o posílení koordinace 

hospodářských politik1. 

                                                 
1 Úř. věst. L 209, 31.10.2017, s. 1. 
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