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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

1. Obecné souvislosti a připomínky k postupu 

Evropská investiční banka (EIB), jejímiž akcionáři jsou členské státy, je jedním
z nejvýznamnějších finančních nástrojů EU. Poskytování úvěrů mimo EU (9 mld. EUR) 
představovalo v roce 2010 více než 12 % celkových úvěrů.

Od rozhodnutí 633/2009/ES ze dne 13. července 2009, které bylo přijato po zpochybnění 
právního základu Evropským parlamentem, spolurozhodují o vnějším mandátu EIB, tj.
o rozpočtové záruce EU, která kryje státní nebo politická rizika úvěrů nebo finančních operací 
EIB, Parlament a Rada1.

Dne 21. dubna 2010 předložila Komise Evropskému parlamentu a Radě návrh rozhodnutí 
Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí záruky EU na případné ztráty Evropské 
investiční banky z úvěrů a záruk na projekty mimo Evropskou unii2. Navrhované rozhodnutí 
navazuje na přezkum vnějšího mandátu EIB v polovině období stanovený v rozhodnutí 
633/2009/ES. Tento přezkum byl uveden ve sdělení Komise3, které vycházelo z externího 
hodnocení, nad nímž vykonával dohled a řídil jej řídící výbor složený z odborníků,
z hodnocení provedeného externí poradenskou firmou4 a ze specifických hodnocení 
zpracovaných útvarem EIB, který se zabývá hodnocením.

Na úrovni výborů bylo v prvním čtení předloženo několik pozměňovacích návrhů, včetně 
kompromisních, které vyplynuly z četných neformálních kontaktů a stanovisek pěti výborů. 
Dne 27. ledna 2011 přijal Rozpočtový výbor (BUDG) doporučení plénu obsahující globální 
kompromisní pozměňovací návrh v podobě konsolidovaného znění.

Na svém zasedání dne 17. února 2011 přijal Evropský parlament v prvním čtení legislativní 
usnesení5, kterým návrh Komise pozměnil. 

Dne 3. března 2011 byl zpravodaj Rozpočtového výboru pověřen, aby zahájil jednání s Radou
a Komisí s cílem dosáhnout dohody ve druhém čtení, a to v souladu se společným 
prohlášením o praktických opatřeních pro postup spolurozhodování6 a s článkem 70.

                                               
1 Záruční fond chrání rozpočet EU před otřesy, které by jinak mohly nastat v případě 
nesplácení úvěrů, za něž se EU zaručila. V současné době je 9 % z celkové dlužné částky 
poskytnutých úvěrů placeno do fondu z rozpočtu. K dotování fondu dochází v roce N +2 
čerpání úvěru.
2 2010/0101(COD) - KOM(2010)0174, SEC(2010)0443.
3 KOM(2010)0173, SEK(2010)442.
4 Nezávislé hodnocení společnosti COWI (únor 2010), Michael Camdessus a kol., 
„Hodnocení vnějšího mandátu Evropské investiční banky na období 2007–2013 v polovině 
období: Zpráva a doporučení řídícího výboru odborníků, únor 2010. Dostupné na:
<www.eib.org/attachments/documents/eib_external_mandate_2007-2013_mid-
term_review.pdf.
5 P7_TA-PROV(2011)0062.
6 Úř. věst. C 145, 30.6.2007, s. 5.
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Mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí proběhla řada neformálních třístranných 
jednání (viz příloha). EIB byla vyzvána, aby problematické otázky vznesla na samostatných 
jednáních a pravidelně informovala o dosaženém pokroku. V této souvislosti bylo dne 
21. června dosaženo dohody, kterou potvrdil Rozpočtový výbor dopisem svého předsedy ze 
dne 27. června 2011 a Výbor stálých zástupců dne 14. září 2011.

Dne 19. září 2011 přijala Rada v souladu s článkem 294 Smlouvy o fungování Evropské unie 
postoj v prvním čtení, jenž uvedenou dohodu obsahuje.

2. Návrh Komise: cíl a hlavní prvky

Na základě zjištění přezkumu v polovině období je obecným cílem zajistit pokračování 
záruky EU na vnější financování ze strany EIB po zbytek současného finančního výhledu na 
období 2007–2013 a zároveň zavést do mandátu řadu nových prvků.

Jedná se o tyto nové prvky:

* Aktivace „doplňkového mandátu“ ve výši 2 miliard EUR, které byly zařazeny do rezervy.
Tento doplňkový mandát bude aktivován nikoli jako zvýšení jednotlivých regionálních stropů, 
ale jako mandát určený na projekty, které přispívají k boji proti změně klimatu ve všech 
regionech, na které se rozhodnutí vztahuje.

* Nahrazení současného systému regionálních cílů operací se zárukou EU horizontálními cíli 
na vysoké úrovni pro všechny regiony v rámci mandátu pro poskytování úvěrů třetím zemím.

* Vypracování operačních pokynů Komisí společně s EIB a po konzultaci s Evropskou 
službou pro vnější činnost (ESVČ) pro každý region v rámci mandátu pro poskytování úvěrů 
třetím zemím; pokyny budou odrážet regionální strategie EU, aby se posílila vazba mezi 
prováděním činností EIB v souladu s obecnými cíli na vysoké úrovni podle mandátu pro 
poskytování úvěrů třetím zemím a regionálními prioritami EU.

* Posílení schopnosti EIB podporovat rozvojové cíle EU prostřednictvím

– lepšího posuzování a sledování sociálních a rozvojových aspektů projektů ze 
strany EIB,

– většího zaměření zásahů EIB v odvětvích, která dále podpoří rozvoj třetích 
zemí, například v oblasti infrastruktury na ochranu životního prostředí, včetně 
dodávek vody a hygienických zařízení, udržitelné dopravy, zmírňování změny 
klimatu a přizpůsobování se této změně. EIB by také měla postupně 
zintenzivňovat svou činnost na podporu zdraví a vzdělávání.

* Aktivace mandátu EIB pro poskytování úvěrů pro pět nových států, včetně Běloruska.

3. První čtení v Parlamentu 
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Legislativní usnesení Parlamentu přijaté velmi výraznou většinou (538 hlasů pro, 37 proti
a 37 poslanců se zdrželo hlasování) v prvním čtení doprovázelo 5 pozměňovacích návrhů. 
Pozměňovací návrh č. 1 předložený Rozpočtovým výborem navrhl změny v celém znění. 
Ve svém postoji se EP především snažil upravit stropy pro kontinuitu operací do 31. prosince 
2013, posílit transparentnost operací EIB v rámci vnějšího mandátu a jejich podporu cílů 
vnější politiky EU a připravit se na dlouhodobější výhledy, z nichž některé byly zdůrazněny
v doporučeních v polovině období.
Nejdůležitější změny se týkají těchto okruhů:

Stropy: Stropy jsou zvýšeny o částku 1 857 mld. na přiměřené krytí rozšíření mandátu do 
nových zemí (bod odůvodnění 7a, čl. 2 odst.1), a mezi regionálními stropy je zavedena 20% 
pružnost při přerozdělování prostředků (příloha I, poslední odstavec). Doporučuje se, aby 
měla EIB možnost znovu investovat prostředky získávané zpět z dřívějších operací, jak je 
uvedeno v návrhu nařízení (ES) č. 1638/2006 (bod odůvodnění 8c).

Cíle EU a jejich podmíněnost: Operace EIB přispějí zejména k zásadám uvedeným v článku 
21 Smlouvy o Evropské unii; v rozvojových zemích je třeba věnovat pozornost přírodním 
zdrojům a snižování chudoby; EIB a Komise předloží do roku 2012 strategii postupného 
ukončování projektů, které brání dosažení cílů EU v oblasti klimatu (článek 3). Odkazuje se 
Pařížskou deklaraci z roku 2005, akční program z Akkry z roku 2008 (bod odůvodnění 13, čl. 
5 odst. 2) a rozvojové cíle tisíciletí (bod odůvodnění 15a). Způsobilost zemí pro financování
v rámci mandátu pro změnu klimatu lze omezit v případě zemí, které se nezaváží plnit 
příslušné cíle v této oblasti (čl. 2 odst. 4). Hloubková prověrka rozvojových aspektů, kterou 
provede EIB, mimo jiné ověří, zda probíhají příslušné veřejné konzultace (čl. 6 odst. 1).
Rozšíření mandátu o Bělorusko bylo zamítnuto (příloha II, B. Země v rámci politiky 
sousedství a partnerství). Regionální operační pokyny se přijímají prostřednictvím aktů
v přenesené pravomoci (bod odůvodnění 23, článek 5). 

Transparentnost a podávání zpráv 
Výroční zpráva Komise (článek 10) zahrnuje zejména oddíly týkající se:
- podpory příslušných cílů vnější politiky EU u způsobilých operací,
- dopadu na rozvoj, environmentální a sociální udržitelnost, 
- rozpisu veškerých finančních zdrojů Unie použitých spolu s finančními prostředky EIB
a jiných dárců,
- ukazatele výkonnosti vypracované EIB v oblasti rozvoje, životního prostředí a lidských práv 
(čl. 5 odst. 2) tvoří základ veřejných výročních zpráv (čl. 6 odst. 2a).
Pokud je to možné, zveřejní se také sledování těchto aspektů (včetně podpory MSP ze strany 
finančních zprostředkovatelů) během provádění a dokončování projektů organizátory projektů 
(čl. 6 odst. 2).
Byl vytvořen nový článek, který zakazuje operace v nespolupracujících jurisdikcích (čl.10a).

Dlouhodobější vyhlídky: Do poloviny roku 2012 vznikne platforma EU pro spolupráci
a rozvoj, jejímž cílem bude zvýšit a racionalizovat kombinování grantů a úvěrů a do tohoto 
procesu zapojovat i ostatní evropské mnohostranné a dvoustranné finanční instituce (bod 
odůvodnění 25, čl. 8 odst. 2a). Nový článek předpokládá vytvoření pracovní skupiny na 
přehodnocení budoucnosti rozvojové pomoci včetně úlohy EIB (čl.10b). Jsou zmíněny 
mikroúvěry (odůvodnění 8b) a předpokládá se odůvodnění efektivity nákladů, pokud jde
o zřizování poboček, zejména v oblasti Středomoří (bod 25a).
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4. Hodnocení postoje Rady v prvním čtení

Rada schvaluje dohodu, k níž dospěl Parlament a Rada během neoficiálních trialogů (viz 
příloha). 

Pozměňovacích návrhů Parlamentu, které nebyly plně, částečně nebo v zásadě přijaty Radou, 
byl jen omezený počet (bod odůvodnění 6a, 8b, 8c, 25a, čl. 5 odst. 3a, čl. 8 odst. 2a a článek 
10b). Oblasti, na kterých měl EP hlavní zájem, tj. poskytování zpráv, stropy, rozvoj, životní 
prostředí a podmíněnost, jsou v textu obsaženy. 

Stropy: Strop obecného mandátu se zvyšuje o 1 684 mld. EUR, z nichž 1 mld. je určena pro 
oblast jižního Středomoří v souladu s požadavkem EP v prvním čtení (bod odůvodnění 7a, 
příloha I). V rámci regionů a mezi nimi se předpokládá 10% míra flexibility. O možnosti 
využití prostředků získaných zpět z dřívějších operací, které je projednáváno v rámci jiného 
postupu, se hodnocení nezmiňuje.

Cíle EU a jejich podmíněnost:
Nepředpokládají se žádná omezení pro způsobilost Islandu a Bělorusko zůstává i nadále 
nezpůsobilé. Podmíněnost je posílena tím, že Komisi může změnit pomocí aktů v přenesené 
pravomoci seznam způsobilých zemí (příloha IIa). Na druhé straně je jasně uvedeno, že 
regionální operační pokyny jsou technické povahy a spadají do rámce regionální politiky,
o kterém spolurozhodují zákonodárci (příloha IIb).

Dlouhodobější vyhlídky: Poskytnutí platformy EU pro spolupráci a rozvoj je zmíněno pouze
v odůvodnění a analýza efektivity nákladů je považována za přechodný krok. 
Podmínka rady EIB ohledně analýzy možnosti vytvořit pobočky a budoucnosti rozvojové 
pomoci (pracovní skupina) nebyla splněna. 
Podle nového bodu odůvodnění (31a) by měla být prozkoumána možnost, aby EIB 
poskytovala mikroúvěry mj. na základě nového finančního rámce. 

5. Obsah doporučení

Zpravodaj by chtěl doporučit, aby byl výsledek prvního čtení v Radě přijat. Obsah znění 
připraveného Radou do velké míry odráží znění přijaté Parlamentem v prvním čtení. 
Zpravodaj by chtěl doporučit, aby byl výsledek prvního čtení v Radě přijat.

Rozšířený mandát celkově umožní EIB mnohem lepší koordinaci při dosahování cílů EU, 
podstatně vyšší odpovědnost a transparentnost a lepší využití rozpočtových záruk EU.
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ANNEX

Decision on the EIB external mandate
Steps and informal meetings in 2011 between the EP negotiating team (1), the 

Presidency of the Council and Commission 

Date Place Meetings on the EIB external mandate Decision
27 January Brussels BUDG adopts its recommendation to the plenary
17 February Strasbourg EP adopts its first reading 
28 February Exploratory talks with a view to presenting a request to 

BUDG Committee to open negotiations *
3 March Brussels BUDG committee gives mandate to set up

a negotiating team and enter negotiations
17 March Brussels Informal trilogue*
22 March Brussels Informal trilogue*
31 March Brussels BUDG committee meeting: rapporteur gives state of 

play of negotiations (Annex XXI, point 6 of the Rules 
of procedure)

12 April Brussels Informal trilogue*
14 April Brussels BUDG meeting: state of play of negotiations
3 May Brussels Informal trilogue*
5 May Brussels BUDG meeting: state of play of negotiations

Informal trilogue*
12 May Strasbourg Informal trilogue*
23 May Brussels BUDG meeting: state of play of negotiations
1 June Brussels Informal trilogue*
15 June Brussels BUDG meeting: state of play of negotiations
21 June Brussels Informal trilogue* Agreement.
27 June Brussels BUDG meeting: Approval of the agreement. 

BUDG Chair letter committing to approve Council's 
first reading position if it conforms with the agreement. 

19 September Brussels Council adopts its first reading position

(1) Rapporteur Ivailo Kalfin, Shadow-rapporteurs: Giovanni Collino, Sidonia Elżbieta 
Jedrzejewska (EPP), Carl Haglund (ALDE), Helga Trüpel (Greens/EFA), Miguel Portas (GUE), 
Claudio Morganti (EFD). 

* Council represented by the Head of the Economic and Financial Unit of the Permanent 
Representation of Hungary to the European Union.


