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NÁVRHY

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský 
výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. berie na vedomie, že EIB sa podľa svojej operačnej stratégie usiluje o podporu 
dosiahnutia európskych strategických cieľov, ako sú obnovenie konkurencieschopnosti 
EÚ a dlhodobého hospodárskeho rastu a vytvárania pracovných miest, uľahčenie 
prístupu k financovaniu pre MSP, ochrana životného prostredia a podpora transformácie 
odvetvia energetiky financovaním projektov v oblasti adaptácie na zmenu klímy a 
zmierňovania zmeny klímy, boj proti kríze zamestnanosti, ktorej čelí mladá generácia v 
EÚ, podpora projektov infraštruktúry a pomoc pri zmierňovaní príčin migrácie;

2. zdôrazňuje skutočnosť, že podmienky pre poskytovanie úverov EIB by mali uľahčiť 
rozvoj okrajových regiónov EÚ, a to podporovaním rastu a zamestnanosti; 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;

3. konštatuje, že celkový upísaný kapitál EIB predstavuje 243 miliárd EUR; poznamenáva, 
že akcionármi EIB sú všetky členské štáty a že okrem splateného kapitálu sa členské 
štáty zaväzujú na požiadanie poskytnúť dodatočný kapitál; poznamenáva, že štyrmi 
najväčšími akcionármi sú Nemecko, Francúzsko, Taliansko a Spojené kráľovstvo, z 
ktorých každý má podiel 39,14 miliardy EUR a 16,11 % z celkovej sumy;

4. poznamenáva, že Európska únia poskytuje EIB záruku, čo je bežné v prípade takýchto 
finančných inštitúcií zriadených členskými štátmi, ktorých úlohou je pomáhať pri plnení 
verejných cieľov; poukazuje však na skutočnosť, že situácia vyžaduje 
najzodpovednejšiu úverovú politiku na to, aby sa finančné prostriedky používali účinne 
v celej Únii, v jej členských štátoch a v záujme verejnosti; vyzýva EIB, aby lepšie 
zabezpečila plnenie cieľov Únie v oblasti životného prostredia a sociálnej politiky, a to 
aj v rámci spolufinancovaných projektov alebo príspevkov do investičných fondov a 
fondov súkromného kapitálu;

5. zdôrazňuje, že priority EIB stanovené v akčnom pláne na roky 2017 až 2019 by sa mali 
zameriavať na účinné plnenie cieľov stratégie Európa 2020 pre inteligentný a trvalo 
udržateľný rozvoj;

6. pripomína, že 10 % celkovej úverovej činnosti EIB je určených na operácie mimo Únie; 
poznamenáva, že musí existovať úzka koordinácia a komplementárnosť medzi 
vonkajšími úverovými činnosťami EIB a vonkajším investičným plánom EÚ;

7. poukazuje na to, že EIB by pri poskytovaní pomoci spoločnostiam EÚ v zahraničí mala 
náležite zohľadniť obchodnú stratégiu EÚ vrátane súčasných a budúcich dohôd o 
voľnom obchode, službách a investíciách; v tomto kontexte poukazuje na to, že EIB by 
mala obzvlášť zohľadniť požiadavky na internacionalizáciu európskych MSP;

8. domnieva sa, že pomer medzi finančnými zdrojmi určenými na úlohy EIB v rámci 
Európskej únie (90 %) a zdrojmi na realizáciu jej cieľov vo viac ako 150 tretích 
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krajinách (10 %) by bolo potrebné analyzovať a v prípade potreby upraviť;

9. pripomína, že EIB sa zaviazala poskytnúť 25 % celkového objemu financovania na 
projekty súvisiace so zmenou klímy, pričom do roku 2020 by sa mal tento podiel zvýšiť 
na 35 %; poukazuje na to, že tento trend by sa mal posúdiť pozitívne, a poznamenáva, 
že podporované projekty by mali byť účinné nielen z hľadiska boja proti zmene klímy, 
ale aj z finančného hľadiska;

10. zastáva názor, že EIB by mala naďalej posilňovať svoju pomocnú úlohu pri dosahovaní 
udržateľného rozvoja a že opatrenie v oblasti klímy by sa malo primárne zameriavať na 
čistú dopravu a výrobu čistej energie, na znižovanie spotreby energie (kúrenie, doprava 
a výroba), na čistú priemyselnú výrobu a udržateľné poľnohospodárstvo, úpravu a 
dodávku vody a vo všeobecnosti na environmentálnu transformáciu;

11. konštatuje, že finančné prostriedky EIB využívali spoločnosti zapojené do emisného 
škandálu, konkrétne Volkswagen, a že ich preto mohli použiť na financovanie činností, 
ktoré boli neetické a nezákonné;

12. domnieva sa, že EIB by mala zvýšiť svoju transparentnosť nielen voči Európskemu 
parlamentu, ale aj voči orgánom členských štátov; domnieva sa, že je úplne správne, 
aby demokratickí zástupcovia mali viac informácií o činnostiach EIB;

13. zdôrazňuje, že v rámci prebiehajúcich rokovaní o vystúpení Spojeného kráľovstva z 
Európskej únie treba vypracovať podrobné opatrenia týkajúce sa všetkých povinností 
Spojeného kráľovstva voči EIB s cieľom zaistiť, aby sa nenarúšala schopnosť EIB 
dosiahnuť svoje ciele;

14. pripomína, že MSP sú chrbtovou kosťou európskeho hospodárstva, a preto žiada EIB, 
aby riešila ich nedostatočný prístup k úverom, a to vylepšením existujúcich programov, 
ako napr. Európsky nástroj mikrofinancovania Progress, a tiež zvýšením finančných 
prostriedkov pridelených na tieto programy; žiada vytvorenie požiadaviek 
proaktívnejšej politiky v oblasti MSP a mikropodnikov pre sprostredkovateľské banky, 
ktoré rozdeľujú finančné prostriedky EIB.
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