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NÁVRHY 

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně příslušný 

výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. vítá nárůst celkových finančních činností skupiny EIB v roce 2014, včetně více než 50 

mld. EUR na další úvěry a více než 150 mld. EUR na mobilizované investice, které jsou 

nezbytné k doplnění politiky soudržnosti a evropských strukturálních a investičních fondů 

(ESI fondy); 

2. uznává, že hospodářská a finanční krize a její dopad na tradiční úvěrové systémy i 

stávající finanční a nefinanční překážky mají za následek nedostatek investic, který 

oslabuje úplné rozvinutí potenciálu růstu evropského hospodářství a ohrožuje potenciál 

rozvoje mikropodniků a malých a středních podniků; vítá v tomto ohledu Evropský fond 

pro strategické investice (EFSI) a jeho potenciál navýšit soukromé investice; 

3. připomíná, že fond EFSI musí také přispívat k soudržnosti, a zdůrazňuje, že je zapotřebí 

zajistit soulad a doplňkovost mezi fondem EFSI a ostatními politikami a nástroji EU, 

zejména fondy ESI, což může vést k vytvoření stabilního a přátelského investičního a 

podnikatelského prostředí; doporučuje členským státům, aby určily národní podpůrné 

banky; 

4. domnívá se, že je nezbytné rozvíjet komunikační politiku ohledně činností EIB s cílem 

zajistit, aby byly o těchto programech informovány všechny úrovně správy; je rozhodně 

přesvědčen, že je třeba zjednodušit pravidla pro podporu poskytovanou fondy ESI 

finančním nástrojům v rámci EIB; vyzývá EIB, aby lépe propagovala své poradenské 

činnosti tím, že bude řídícím orgánům fondů ESI pomáhat, aby prostředky, které mají k 

dispozici, využívaly účelněji ve prospěch všech evropských občanů; 

5. vítá zavedení nových nástrojů a služeb v rámci programu InnovFin, které podporují 

výzkum a inovaci; 

6. bere na vědomí operační plán EIB na období 2015–2017; vítá skutečnost, že tento plán 

bere na vědomí odlišnou rychlost obnovy v jednotlivých členských státech a že považuje 

hospodářskou a sociální soudržnost za průřezový politický cíl; 

7. je přesvědčen o tom, že vlastní pravidla a postupy EIB, včetně těch, které souvisejí 

s horizontálními a odvětvovými politikami, by se měly vztahovat na veškeré činnosti, 

které souvisí s rozpočtem EU, včetně EFSI; domnívá se, že výběr finančních operací 

EIB/EIF by měl být transparentní, odpovědný a založený na kvalitativních kritériích; 

zdůrazňuje, že je třeba pravidelně hodnotit fungování těchto nástrojů i účinnost provádění 

náležité péče; 

8. vítá skutečnost, že skupina EIB bude hrát při provádění politiky soudržnosti v 

programovém období 2014–2020 rozšířenou úlohu; je přesvědčen, že se jedná o krok 

správným směrem, tj. směrem ke zlepšení součinnosti mezi EIB a fondy ESI; domnívá se, 

že je třeba finanční nástroje využívat s ohledem na územní aspekty a diverzitu ve městech, 

velkoměstech a venkovských oblastech, také za účelem zlepšení soudržnosti v rámci 

regionů; zdůrazňuje, že je důležité udržovat neustálý dialog s řídícími orgány operačních 
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programů za účelem vytvoření součinností k dosažení cílů strategie Evropa 2020, mimo 

jiné v rámci podpory mikropodniků a malých a středních podniků a zajišťování jejich 

přístupu k finančním nástrojům; vyjadřuje však své znepokojení nad nízkou mírou 

vyplácení finančních prostředků na politiku soudržnosti prostřednictvím finančních 

nástrojů konečným příjemcům v programovém období 2007–2013; 

9. zdůrazňuje úlohu EIB při financování prací, které mají zajistit základní potřeby obyvatel 

třetích zemí; 

10. vyzývá EIB, aby od svých finančních zprostředkovatelů vyžadovala větší transparentnost 

při poskytování úvěrů na kandidátské projekty; 

11. považuje administrativní zátěž a nedostatečnou administrativní kapacitu za závažnou 

překážku úspěšnému dosahování cílů politiky soudržnosti; domnívá se, že je důležité 

přezkoumat administrativní postupy a tuto zátěž omezit; zdůrazňuje význam poradní 

úlohy EIB a bere na vědomí snahu vyvíjenou v této oblasti; vítá partnerství mezi Komisí a 

EIB při zřizování poradní platformy fi-compass; vyzývá EIB, aby Komisi a členským 

státům předložila soubor návrhů na zjednodušení správních postupů a budování kapacit a 

vycházela ze zkušeností, které získala v souvislosti s veřejným financováním; 

12. rovněž se domnívá, že je nezbytné posílit spolupráci mezi Komisí, EIB a místními a 

regionálními orgány s cílem zajistit, aby finanční nástroje byly využívány efektivně na 

podporu územního rozvoje a politik soudržnosti; 

13. vyzývá EIB, aby zvýšila svou podporu projektům spadajícím do makroregionálních 

strategií EU; zdůrazňuje, že je důležité pokračovat v podpoře udržitelných inovativních i 

tradičních hospodářských odvětví v EU; zdůrazňuje, že je třeba propojit Evropu 

prostřednictvím intermodální dopravy a investic zaměřených na konkrétní území; dále 

žádá o zřizování finančních a investičních platforem s cílem umožnit slučování finančních 

prostředků z různých zdrojů a uvolňování investic, které jsou pro tyto makroregionální 

projekty nezbytné; 

14. zdůrazňuje, že přístup politiky soudržnosti na programové období 2014–2020 je zaměřený 

na výsledky; žádá o více informací ve výročních zprávách EIB o výsledcích a příspěvku 

činností EIB k cílům politiky soudržnosti; v této souvislosti vyzývá Komisi a členské 

státy, aby plně využívaly možností, které poskytuje nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde 

o častější využívání finančních nástrojů pro období do roku 2020 tam, kde je to vhodné, a 

vyzývá EIB, aby dále propagovala své nástroje a osvědčené postupy příjemců s cílem 

zvýšit jejich atraktivitu; 

15. připomíná význam mnohostranné spolupráce EIB a národních podpůrných bank, a to za 

účelem posílení součinnosti, sdílení rizik a nákladů a zajištění vhodných úvěrů pro 

projekty EU, které mají pozitivní dopad na produktivitu, vytváření pracovních míst, 

ochranu životního prostředí a kvalitu života; 

16. připomíná, že Parlament musí hrát základní úlohu při monitorování dopadu těchto 

strategií a projektů, pokud jde o zaměstnanost a hospodářský růst; vyzývá k 

intenzivnějšímu dialogu a průběžné výměně informací mezi EIB a Parlamentem 

prostřednictvím pravidelných schůzek, pokud jde o činnosti EIB, které mají dopad na 

hospodářskou, sociální a územní soudržnost v EU; domnívá se, že bylo užitečné 
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pravidelně vydávat aktuální informace týkající se administrativních nákladů a poplatků 

EIB a dopadu financovaných projektů na zaměstnanost a přidanou ekonomickou hodnotu. 
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