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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. bere na vědomí skutečnost, že EIB v roce 2015 podepsala nové operace v hodnotě 77,5 

mld. EUR (z čehož 69,7 mld. EUR v rámci Unie a 7,8 mld. EUR vně Unie) v oblastech 

inovace, malých a středních podniků, infrastruktury a životního prostředí, včetně podpory 

pro bydlení uprchlíků a investic do regionů postižených uprchlickou krizí; dále bere na 

vědomí, že v roce 2015 financoval fond Evropský fond pro strategické investice (EFSI) 

126 projektů v celkové hodnotě 7,5 mld. EUR a uvolnil 50 mld. EUR na investice; 

2. uznává významnou úlohu investic ze strany EIB v době závažné hospodářské a finanční 

krize, která má značný dopad na tradiční úvěrové systémy; 

3. vyzývá EIB a Komisi, aby nadále poskytovaly více technické pomoci s cílem podporovat 

správní kapacity a řízení projektů za účelem zjednodušení přístupu k finančním 

prostředkům a snazšího provádění investic v různých oblastech Evropské unie; uznává 

význam těch členských států, které jsou akcionáři EIB, rovněž žádá, aby byla těm 

členským státům, které mají nízký podíl financování ze strany EIB poskytnuta pomoc, a to 

zejména v oblasti poradenství a analytických služeb, řízení projektů a opatření pro 

budování kapacit, s cílem zajistit geograficky vyvážené rozdělení financování, aby se 

zabránilo zvětšování rozdílů mezi regiony, a to při zachování posuzování žádostí na 

základě dosažených výsledků; 

4. vítá úroveň financování cílů v oblasti hospodářské a sociální soudržnosti (17 634 mld. 

EUR) a obnovy venkovských a městských oblastí (5 467 mld. EUR) a doporučuje, aby 

byly zachovány; považuje toto financování za nezbytný doplněk politiky soudržnosti a 

evropských strukturálních a investičních fondů (fondy ESI); zdůrazňuje význam 

zachování pravidelného dialogu s řídícími orgány, aby se vytvořila součinnost a 

doplňkovost mezi oběma nástroji;  

5. uznává skutečnost, že kvalita úvěrového portfolia je i nadále vysoká, a to díky uplatňování 

politik obezřetného řízení rizik; žádá však EIB, aby zvýšila svou ochotu podstupovat 

riziko a zároveň zachovala vysokou úroveň úvěrového portfolia, mimo jiné 

prostřednictvím opatření pro stále těsnější spolupráci s vnitrostátními subjekty při 

poskytování záruk na zvýhodněné úvěry pro investiční programy, které jsou v souladu 

s rozvojovými cíli podporovanými EIB; poukazuje na to, že nesmí být dovoleno, aby 

finanční nástroje, včetně úvěrů, nahradily granty; 

6. vyzývá EIB, Komisi a vnitrostátní, regionální a místní orgány ve spolupráci s národními 

podpůrnými bankami a institucemi, aby posílily svou spolupráci s cílem vytvořit větší 

součinnost mezi fondy ESI a finančními nástroji EIB a úvěry, jakož i snížit 

administrativní zátěž, zjednodušit postupy a zvýšit správní kapacitu, zlepšit regionální 

rozvoj a soudržnost a zlepšit vnímání fondů ESI a financování EIB; domnívá se, že 

k problematice prolínání činností EIB v rámci projektů a programů politiky soudržnosti je 

k dispozici málo informací; požaduje, aby EIB dostála své úloze veřejnoprávní instituce a 

postavila se ambiciózněji k otázce odpovědnosti, transparentnosti a viditelnosti, aby 

nedocházelo k nejasnostem; vyzývá EIB, aby rozvíjela komunikační politiku týkající se 
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její činnosti, včetně činnosti poradenské, aby všechny formy vlády a všichni příjemci 

získali přístup k jejím programům; 

7. zdůrazňuje, že intenzivnější využívání finančních nástrojů v politice soudržnosti vyžaduje 

větší zapojení Evropského parlamentu do kontroly činnosti EIB, aby bylo možné také lépe 

posoudit dopady a důsledky úlohy EIB; 

8. vítá úsilí EIF o to, aby iniciativa na podporu malých a středních podniků v současné době 

působila v šesti zemích (Španělsko, Itálie, Bulharsko, Finsko, Rumunsko a Malta), 

přičemž se očekává, že malým a středním podnikům přinese přibližně 8,5 miliard nových 

úvěrů poskytnutých za výhodných podmínek; vyzývá členské státy, aby iniciativu na 

podporu malých a středních podniků zavedly v širším měřítku, a zároveň měly na paměti, 

že dokáže snížit riziko pro finanční zprostředkovatele; oceňuje proto návrh Komise na 

prodloužení iniciativy na podporu malých a středních podniků do roku 2020; zdůrazňuje 

však, že iniciativa na podporu malých a středních podniků by měla hrát větší úlohu, neboť 

financování malých a středních podniků je zásadní pro podporu růstu a zaměstnanosti 

v EU, a to zejména v období po ekonomické a finanční krizi; vyzývá EIB, aby sledovala 

a posilovala používání nástroje sekuritizace; žádá proto, aby EIB zlepšila svou 

komunikační politiku a aby administrativní podmínky iniciativy na podporu malých a 

středních podniků dosahovaly lepších výkonů; vyzývá Evropský investiční fond, aby 

zveřejnil podrobnou zprávu o úspěších a nezdarech programu; 

9. žádá členské státy, aby plně využívaly svou přidělenou část fondů ESI a doplňkovost, a 

doplňovaly tak úvěry a finanční nástroje EIB; žádá dále o větší kombinování grantů 

s financováním EIB s cílem lépe využívat pákového efektu ESI fondů; žádá EIB, aby byla 

hybnou silou tohoto procesu, protože disponuje odbornými znalostmi a má odpovědnost 

vůči akcionářům, které jí pomohou zajistit návratnost investic; 

10. vyzývá Komisi, aby v rámci fondu EFSI vytvořila stálou evropskou záruční platformu, 

která usnadní přístup malých a středních podniků k finančním prostředkům a zlepší vývoj 

záruk a úvěrových produktů založených na evropských zárukách; 

11. vyzývá EIB, aby zvýšila své financování hospodářské a sociální soudržnosti i městských 

cílů, přičemž pokračuje v podpoře tradičních a inovativních odvětví v EU; dále vyzývá 

k rozvoji zvláštních nástrojů financování na podporu provádění makroregionálních 

akčních plánů a strategií ve spolupráci s členskými státy; 

12. vyzývá EIB a Komisi, aby zintenzivnily šíření informací o svých možnostech financování 

a poskytovaly více podpory a poradenství místním a regionálním orgánům a malým a 

středním podnikům v zájmu zjednodušení přístupu k financování EIB a kombinování 

grantů s úvěry a nástroji financování; vyzývá Komisi, aby řídícím orgánům přiřadila 

významnější úlohu při poskytování informací, pokynů a poradenství konečným 

příjemcům a podpořila tak rozvoj vzdělávacích programů pro potenciální příjemce; 

13. vyjadřuje politování nad tím, že mezi lety 2014 a 2015 vzrostl počet znehodnocených 

úvěrových smluv, přičemž celková expozice vzrostla o 455 milionů EUR na 1,41 miliardy 

EUR; vyzývá Komisi, aby přezkoumala své řízení rizik a naplánovala postupy hloubkové 

kontroly, aby se zajistilo účinné řešení tohoto stupňujícího se problému, a aby 

Evropskému parlamentu v roce 2017 poskytla aktuální informace o pokroku. 
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