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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. zdôrazňuje a víta význam, ktorý Európska investičná banka (EIB) v rámci svojej 

celkovej úverovej činnosti prikladá operáciám mimo EÚ; zdôrazňuje, že nové úvery 

mimo EÚ by mali byť naďalej spravodlivo rozdeľované medzi podporu sociálnej a 

hospodárskej infraštruktúry a podporu rozvoja miestneho súkromného a verejného 

sektora; pripomína, že 10 % celkovej úverovej činnosti EIB je určených na operácie 

mimo Únie; preto zdôrazňuje, že je dôležité, aby EIB každoročne podávala správy o 

svojich operáciách mimo Únie, pokiaľ ide o dodržiavanie zásady súdržnosti politík, 

ktorou sa riadi vonkajšia činnosť Únie, Agendy OSN 2030 pre udržateľný rozvoj a 

Parížskej dohody o zmene klímy; 

2. víta činnosti EIB v oblasti podávania správ, ktoré sú zamerané na zvýšenie úrovne 

transparentnosti, avšak požaduje širší prístup k informáciám týkajúcim sa jej činností, 

najmä pokiaľ ide o systém verejných zákaziek a subdodávok, ako aj prístup k 

finančným údajom týkajúcim sa projektov, ktoré financuje EIB; vyzýva EIB, aby 

posilnila zapojenie občianskej spoločnosti a zainteresovaných strán; 

3. pripomína, že činnosti EIB musia odrážať vnútorné a vonkajšie politiky Únie; 

zdôrazňuje, že jej podmienky poskytovania úverov by mali uľahčiť dosiahnutie týchto 

cieľov, najmä rozvoj okrajových regiónov Únie, a to tým, že budú podporovať rast a 

zamestnanosť; vyzýva EIB, aby pred schválením projektu značne posilnila opatrenia na 

poskytovanie technickej pomoci a finančnej expertízy miestnym a regionálnym 

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

majú nižšiu mieru schválených projektov; 

4. vyzýva EIB, aby pri poskytovaní úverov mimo EÚ naďalej venovala osobitnú 

pozornosť rozvoju súkromného sektora, ktorý je hlavným motorom znižovania 

chudoby, ako aj na vplyv financovania a úverových liniek zameraných na inštitúcie 

mikrofinancovania; v tejto súvislosti rovnako vyzýva EIB, aby zlepšila účinný prístup k 

financovaniu pre MSP a aby v prípade sprostredkovateľských bánk, ktoré vyplácajú 

prostriedky EIB, stanovila požiadavky na proaktívnejšiu politiku voči MSP a 

mikropodnikom; berie na vedomie skutočnosť, že polovica všetkých úverových operácií 

EIB v rámci mandátu na poskytovanie vonkajších úverov (ELM) smeruje k miestnym 

finančným sprostredkovateľom s cieľom podporiť mikroúvery, a žiada EIB, aby 

poskytovala úplnejšie a systematickejšie informácie o poskytovaní úverov 

prostredníctvom svojich finančných sprostredkovateľov; žiada strategický príspevok 

EIB k riešeniu základných príčin migrácie rozšírením mandátu EIB na poskytovanie 

vonkajších úverov; 

5. vyzýva EIB, aby vytvorila pákový efekt pre finančné zdroje prostredníctvom 

partnerstva s inými finančnými inštitúciami, kombinovaním vlastných úverov a grantov 

tretích strán a aby ďalej posilnila svoje finančné zdroje, technické poradenstvo a pomoc 

prilákaním ďalších finančných prostriedkov; vyzýva EIB, aby lepšie zabezpečila 

plnenie cieľov Únie v oblasti životného prostredia a sociálnej politiky, a to aj v rámci 
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spolufinancovaných projektov alebo príspevkov do investičných fondov a fondov 

súkromného kapitálu; 

6. vyzýva EIB, aby svoje činnosti zosúladila s najnovšími odporúčaniami UNCTAD a aby 

podporila rozvojové krajiny v posilnení vlastných nových priemyselných politík tým, že 

prispeje k tvorbe nástrojov investičnej politiky a zameria sa na rôzne odvetvia, 

hospodárske činnosti a mechanizmy s cieľom maximalizovať príspevok investícií do 

rozvoja priemyselných kapacít; 

7. víta spustenie iniciatívy EIB na posilnenie odolnosti, ktorá má za cieľ pomáhať 

krajinám západného Balkánu a krajinám južného susedstva EÚ riešiť výzvy, ktoré 

predstavuje neregulárna migrácia a nútené vysídľovanie obyvateľstva; žiada zvýšenie 

financovania tejto iniciatívy a aby sa EIB v týchto regiónoch viac zapájala v snahe 

podporiť humanitárnu činnosť, vytváranie pracovných miest, hospodársky rast a 

modernizáciu infraštruktúry; v tejto súvislosti víta schválenie prvých projektov 

európskeho vonkajšieho investičného plánu (EIP) v Afrike a s potešením očakáva 

posilnenie úlohy EIB; 

8. vyzýva EIB, aby významne investovala do environmentálnej transformácie v krajinách 

východného susedstva; 

9. víta plán EIB na vytvorenie dlhopisov Sustainability Awareness Bond a povzbudzuje ju 

k tomu, aby prijala kľúčovú úlohu v oblasti udržateľných financií v Európe, ako aj za jej 

hranicami; vyzýva EIB, aby prostredníctvom svojej úverovej činnosti prednostne 

podporovala plnenie cieľov OSN v oblasti udržateľného rozvoja do roku 2030, a to 

ďalším uvoľnením investícií do sociálnych, ekologických a udržateľných projektov; 

10. zastáva názor, že EIB by mala v súlade s cieľmi udržateľného rozvoja naďalej 

posilňovať svoju úlohu pri dosahovaní udržateľného rozvoja a že poskytovanie úverov v 

rámci jej stratégie v oblasti klímy by sa malo zamerať najmä na odvetvia čistej dopravy 

a energetiky, keďže predstavujú značný potenciál z hľadiska inovácie; vyzýva EIB, aby 

postupne ukončila svoju podporu fosílnych palív a projektov, ktoré vedú k odlesňovaniu 

a strate biodiverzity a aby venovala väčšiu pozornosť vplyvu svojich operácií na ľudské 

práva a pracovné práva; 

11. žiada EIB, aby zabezpečila, že sa od spoločností, ktoré sa zúčastňujú na projektoch 

spolufinancovaných EIB, bude vyžadovať dodržiavanie zásad 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 

povolania1; rovnako žiada, aby rozhodnutia EIB o financovaní projektov zohľadňovali 

opatrenia uchádzajúcich sa spoločností v oblasti sociálnej zodpovednosti podnikov; 

12. pripomína EIB, že musí konať v súlade so svojím rozvojovým mandátom podľa ELM s 

cieľom zabezpečiť, aby investície do rozvojových krajín prinášali náležité príjmy 

miestnym daňovým orgánom;  

13. vyzýva EIB, berúc do úvahy nedostatočnú kapacitu vytvárania projektov vo verejnom a 

                                                 
1 Ú. v. EÚ L 204, 26.7.2006, s. 23. 
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súkromnom sektore a nižšiu kapacitu v oblasti vypožičiavania v niektorých členských 

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

ktorého by sa jednorazové príspevky členských štátov, či už členského štátu ako takého, 

alebo národných podporných bánk klasifikovaných v sektore verejnej správy alebo 

konajúcich v mene členského štátu, pre projekty financované EIB považovali za 

jednorazové opatrenia v zmysle článkov 3 a 5 nariadenia Rady (ES) č. 1466/97 zo 7. 

júla 1997 o posilnení dohľadu nad stavmi rozpočtov a o dohľade nad hospodárskymi 

politikami a ich koordinácii1; 

  

                                                 
1 Ú. v. ES L 209, 2.8.1997, s. 1. 
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