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Pozměňovací návrh 46
Yannick Jadot

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 1 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Článek 209 SFEU ve spojení s 
článkem 208 SFEU stanoví, že EIB za 
podmínek stanovených ve svém statutu 
přispívá k provádění opatření nezbytných 
k dosahování cílů politiky Unie v oblasti 
rozvojové spolupráce.

Or. en

Odůvodnění

Jedná se odkaz na rozsudek Soudního dvora ze dne 6. listopadu 2008 – Evropský parlament v. 
Rada Evropské unie (Věc C-155/07), týkající se povinností, které Evropské investiční bance 
ukládá Smlouva.

Pozměňovací návrh 47
Yannick Jadot

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 8 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Kromě regionálních stropů by měl být 
aktivován doplňkový mandát ve výši 2 000 
000 000 EUR, který by měl být přidělen 
jako částka na podporu finančních operací 
EIB v oblasti zmírňování změny klimatu a 
přizpůsobování této změně v regionech, na 
něž se mandát vztahuje. EIB by mohla 
přispívat svými odbornými znalostmi a 
zdroji, v úzké spolupráci s Komisí, k 
podpoře orgánů veřejné moci i soukromého 
sektoru při řešení problému změny klimatu 
a při nejlepším možném využívání 
dostupných finančních prostředků. U 
projektů zmírňování a přizpůsobování by 

(8) Kromě regionálních stropů by měl být 
aktivován doplňkový mandát ve výši 2 000 
000 000 EUR, který by měl být přidělen 
jako částka na podporu finančních operací 
EIB v oblasti zmírňování změny klimatu a 
přizpůsobování této změně v zemích, na 
něž se vztahuje mandát vyplývající 
z plnění jejich části závazku k ochraně 
klimatu v rámci procesu Rámcové úmluvy 
Organizace spojených národů o změně 
klimatu. EIB by mohla přispívat svými 
odbornými znalostmi a zdroji, v úzké 
spolupráci s Komisí, k podpoře orgánů 
veřejné moci i soukromého sektoru při 
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zdroje EIB tam, kde je to možné, měly být 
doplněny finančními prostředky se 
zvýhodněním dostupnými v rámci rozpočtu 
EU prostřednictvím účinné a konsistentní 
kombinace grantů a úvěrů na financování 
opatření v oblasti změny klimatu v 
souvislosti s vnější pomocí EU. 

řešení problému změny klimatu a při 
nejlepším možném využívání dostupných 
finančních prostředků. U projektů 
zmírňování a přizpůsobování by zdroje 
EIB tam, kde je to možné, měly být 
doplněny finančními prostředky se 
zvýhodněním dostupnými v rámci rozpočtu 
EU prostřednictvím účinné a konsistentní 
kombinace grantů a úvěrů na financování 
opatření v oblasti změny klimatu v 
souvislosti s vnější pomocí EU. Volitelný 
mandát nebude považován za příspěvek
EU nebo jejích členských států k 
financování „rychlého startu“, které bylo
schváleno konferencí smluvních stran 
Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu v 
prosinci roku 2009.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba objasnit, že operace EIB by měly pomoci způsobilým zemím v plnění jejich závazků v 
oblasti klimatu. Finanční prostředky EIB budou poskytovány ve formě půjček, a tudíž by 
neměly být považovány za příspěvek EU nebo jejích členských států ke splnění finančních 
příslibů Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu.

Pozměňovací návrh 48
George Sabin Cutaş

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 11 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Za účelem zlepšení koherence 
mandátu, posílení zaměření činnosti EIB v 
oblasti vnějšího financování na podporu 
politik EU a maximálního prospěchu 
příjemců by toto rozhodnutí mělo v 
mandátu finančních operací EIB pro 
všechny způsobilé země stanovit 
horizontální cíle na vysoké úrovni na 
základě komparativních silných stránek 
EIB v oblastech, kde má prokazatelné 
výsledky. Ve všech regionech, na které se 

(11) Za účelem zlepšení koherence 
mandátu, posílení zaměření činnosti EIB v 
oblasti vnějšího financování na podporu 
politik EU a maximálního prospěchu 
příjemců by toto rozhodnutí mělo v 
mandátu finančních operací EIB pro 
všechny způsobilé země stanovit 
horizontální cíle na vysoké úrovni na 
základě komparativních silných stránek 
EIB v oblastech, kde má prokazatelné 
výsledky. Ve všech regionech, na které se 
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toto rozhodnutí vztahuje, by EIB tedy měla 
financovat projekty v oblastech zmírňování 
změny klimatu a přizpůsobování se této 
změně, sociální a hospodářské 
infrastruktury (zejména v dopravě, v 
energetice včetně obnovitelné energie a 
zabezpečení dodávek energie, v 
environmentální infrastruktuře včetně 
dodávek vody a hygieny i v informačních a 
komunikačních technologiích (dále jen 
„IKT“)) a rozvoje místního soukromého 
sektoru, zejména v rámci podpory malých 
a středních podniků (dále jen „MSP“). V 
těchto oblastech by základním cílem 
finančních operací EIB měla být regionální 
integrace partnerských zemí, včetně 
hospodářské integrace zemí usilujících o 
přistoupení k EU, sousedních zemí a EU.

toto rozhodnutí vztahuje, by EIB tedy měla 
financovat projekty v oblastech zmírňování 
změny klimatu a přizpůsobování se této 
změně, sociální a hospodářské 
infrastruktury (zejména v dopravě, v 
energetice včetně obnovitelné energie a 
zabezpečení dodávek energie, v 
environmentální infrastruktuře včetně 
dodávek vody a hygieny i v informačních a 
komunikačních technologiích (dále jen 
„IKT“)) a rozvoje místního soukromého 
sektoru, zejména v rámci podpory malých 
a středních podniků (dále jen „MSP“). Je 
třeba připomenout, že zlepšení přístupu 
malých a středních podniků ke kapitálu 
může hrát zásadní úlohu při oživení 
hospodářského rozvoje a v boji proti 
nezaměstnanosti. V těchto oblastech by 
základním cílem finančních operací EIB 
měla být regionální integrace partnerských 
zemí, včetně hospodářské integrace zemí 
usilujících o přistoupení k EU, sousedních 
zemí a EU. EIB může posílit přítomnost 
EU v partnerských zemích 
prostřednictvím přímých zahraničních 
investic, jimiž přispívá na podporu 
technologií a předávání znalostí, ať už jde 
o investice ve výše zmíněných oblastech 
nebo investice na vlastní riziko.

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Jan Zahradil

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 11 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Za účelem zlepšení koherence 
mandátu, posílení zaměření činnosti EIB v 
oblasti vnějšího financování na podporu 
politik EU a maximálního prospěchu 
příjemců by toto rozhodnutí mělo v 
mandátu finančních operací EIB pro 

(11) Za účelem zlepšení koherence 
mandátu, posílení zaměření činnosti EIB v 
oblasti vnějšího financování na podporu 
politik EU a maximálního prospěchu 
příjemců by toto rozhodnutí mělo v 
mandátu finančních operací EIB pro 
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všechny způsobilé země stanovit 
horizontální cíle na vysoké úrovni na 
základě komparativních silných stránek 
EIB v oblastech, kde má prokazatelné 
výsledky. Ve všech regionech, na které se 
toto rozhodnutí vztahuje, by EIB tedy měla 
financovat projekty v oblastech zmírňování 
změny klimatu a přizpůsobování se této 
změně, sociální a hospodářské 
infrastruktury (zejména v dopravě, v 
energetice včetně obnovitelné energie a
zabezpečení dodávek energie, v 
environmentální infrastruktuře včetně 
dodávek vody a hygieny i v informačních a 
komunikačních technologiích (dále jen 
„IKT“)) a rozvoje místního soukromého 
sektoru, zejména v rámci podpory malých 
a středních podniků (dále jen „MSP“). V 
těchto oblastech by základním cílem 
finančních operací EIB měla být regionální 
integrace partnerských zemí, včetně 
hospodářské integrace zemí usilujících o 
přistoupení k EU, sousedních zemí a EU.

všechny způsobilé země stanovit 
horizontální cíle na vysoké úrovni na 
základě komparativních silných stránek 
EIB v oblastech, kde má prokazatelné 
výsledky. Ve všech regionech, na které se 
toto rozhodnutí vztahuje, by EIB tedy měla 
financovat projekty v oblastech zmírňování 
změny klimatu a přizpůsobování se této 
změně, sociální a hospodářské 
infrastruktury (zejména v dopravě, v 
energetice včetně obnovitelné energie, ve 
výzkumu a vývoji v oblasti nových zdrojů 
energie, v zabezpečení dodávek energie, v 
environmentální infrastruktuře včetně 
dodávek vody a hygieny i v informačních a 
komunikačních technologiích (dále jen 
„IKT“)) a rozvoje místního soukromého 
sektoru, zejména v rámci podpory malých 
a středních podniků (dále jen „MSP“), a 
tím podpořit udržitelný hospodářský růst a 
tvorbu pracovních míst. V těchto oblastech 
by základním cílem finančních operací EIB 
měla být regionální integrace partnerských 
zemí, včetně hospodářské integrace zemí 
usilujících o přistoupení k EU, sousedních 
zemí a EU. EIB by se měla podílet na 
přímých zahraničních investicích 
v partnerských zemích, a to rovněž jako 
součást oboustranně prospěšného 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru, s cílem podporovat inovaci a 
rozvoj ve výše zmíněných projektových 
oblastech.

Or. en

Odůvodnění

Politika přizpůsobování se změně klimatu je oblastí, v níž je třeba pečlivě uvážit místní 
podmínky a mít na paměti, že zásadní roli hraje efektivita finančních zprostředkovatelů. EIB 
by tedy měla zajistit, aby tito finanční zprostředkovatelé byli zodpovědní a převáděli finanční 
podporu na své klienty v souladu s cíli programů EIB.
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Pozměňovací návrh 50
Yannick Jadot

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 11 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Chce-li EIB efektivně oslovit malé a 
střední podniky, měla by spolupracovat s 
místními institucemi, které ve způsobilých 
zemích působí jako finanční 
zprostředkovatelé a mohou průkazně 
doložit, že snížení úrokových sazeb 
převedly na své klienty, a tím si zajistit 
možnost kontroly, zda projekty těchto 
klientů vyhovují požadavkům rozvojových 
cílů EU, a poskytovat přidanou hodnotu v 
porovnání s tržním financováním. 
Činnosti, skrze něž finanční 
zprostředkovatelé podporují malé a 
střední podniky, musí být zcela 
transparentní a musí být o nich podávány 
pravidelné zprávy Evropské investiční 
bance. 

Or. en

Odůvodnění

Politika přizpůsobování se změně klimatu je oblastí, v níž je třeba pečlivě uvážit místní 
podmínky a mít na paměti, že zásadní roli hraje efektivita finančních zprostředkovatelů. EIB 
by tedy měla zajistit, aby tito finanční zprostředkovatelé byli zodpovědní a převáděli finanční 
podporu na své klienty v souladu s cíli programů.

Pozměňovací návrh 51
Yannick Jadot

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 13 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Podle tohoto rozhodnutí by EIB měla 
zvýšit svou orientaci na rozvoj v úzké 

13) Podle tohoto rozhodnutí by EIB měla 
zvýšit svou orientaci na rozvoj a rozšířit
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koordinaci s Komisí a podle zásad
Evropského konsensu o rozvoji. To by 
měla provádět prostřednictvím řady 
konkrétních opatření, zejména posílením 
své schopnosti posuzovat sociální a 
rozvojové aspekty projektů, včetně 
lidských práv a rizik spojených s konflikty, 
a podporou místních konzultací. Dále by 
měla zvýšit své zaměření na odvětví, kde 
má spolehlivé odborné znalosti z 
finančních operací v EU a která dále 
podpoří rozvoj dotyčné země, například na 
odvětví environmentální infrastruktury 
včetně dodávek vody a hygieny, udržitelné 
přepravy a zmírňování změny klimatu, 
zejména v oblasti obnovitelné energie. EIB 
by také měla postupně posilovat svoji 
činnost na podporu zdraví, vzdělávání a 
přizpůsobování změně klimatu, případně 
ve spolupráci s jinými mezinárodními 
finančními institucemi (MFI) a evropskými 
dvoustrannými finančními institucemi. To 
bude vyžadovat přístup k finančním 
prostředkům se zvýhodněním a postupné 
navýšení lidských zdrojů, které se budou 
věnovat vnějším činnostem EIB. Činnost 
EIB by také měla doplňovat cíle a priority 
EU spojené s budováním institucí a 
odvětvovými reformami. A konečně, EIB 
by měla vymezit ukazatele výkonnosti 
spojené s rozvojovými aspekty projektů a 
jejich výsledků.

své odborné znalosti v úzké koordinaci s 
Komisí a uplatňovat zásady Evropského 
konsensu o rozvoji, principy vymezené v 
Pařížské deklaraci z roku 2005 a akční 
program z Akkry z roku 2008. To by měla 
provádět prostřednictvím řady konkrétních
opatření, zejména posílením své schopnosti 
posuzovat sociální, environmentální a 
rozvojové aspekty projektů, včetně 
lidských práv a rizik spojených s konflikty, 
a podporou místních konzultací. Součástí 
hloubkových prověrek, jež EIB provádí 
před schválením projektů, by měly být 
konzultace na místní úrovni. Dále by měla 
zvýšit své zaměření na odvětví, kde má 
spolehlivé odborné znalosti z finančních 
operací v EU a která dále podpoří rozvoj 
dotyčné země, například na odvětví 
environmentální infrastruktury včetně 
dodávek vody a hygieny, udržitelné 
přepravy a zmírňování změny klimatu, 
zejména v oblasti obnovitelné energie. EIB 
by také měla postupně posilovat svoji 
činnost na podporu zdraví, vzdělávání a 
přizpůsobování změně klimatu, případně 
ve spolupráci s jinými mezinárodními 
finančními institucemi (MFI) a evropskými 
dvoustrannými finančními institucemi. To 
bude vyžadovat přístup k finančním 
prostředkům se zvýhodněním a postupné 
navýšení lidských zdrojů, které se budou 
věnovat vnějším činnostem EIB. Činnost 
EIB by také měla doplňovat cíle a priority 
EU spojené s budováním institucí a 
odvětvovými reformami. A konečně, EIB 
by měla vymezit ukazatele výkonnosti 
spojené s rozvojovými aspekty projektů a 
jejich výsledků. 

Or. en

Odůvodnění

Dodatek, jehož cílem je sladit aktivity EIB s rozvojovými politikami EU a s dvanácti ukazateli 
Pařížské deklarace, prostřednictvím kterých lze určit pokrok dárců v oblasti účinnosti pomoci. 
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Pozměňovací návrh 52
George Sabin Cutaş

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) EIB bude rovněž ve všech 
regionech, v nichž rozvíjí své aktivity, 
podporovat dosažení rozvojových cílů 
tisíciletí do roku 2015. 

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Jan Zahradil

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 16 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Činnost EIB v zemích v rámci politiky 
sousedství by měla probíhat v rámci 
evropské politiky sousedství, kde je 
záměrem EU rozvíjet se zeměmi v jejím 
sousedství zvláštní vztahy s cílem vytvořit 
prostor prosperity a dobrých sousedských 
vztahů, založený na hodnotách EU a 
vyznačující se úzkými a mírovými vztahy 
spočívajícími na spolupráci. K dosažení 
těchto cílů EU a její partneři provádějí 
společně dohodnuté dvoustranné akční 
plány, které vymezují soubor priorit včetně 
politických a bezpečnostních otázek, 
obchodních a hospodářských záležitostí, 
environmentálních aspektů a integrace 
dopravních a energetických sítí. Evropskou 
politiku sousedství doplňují mnohostranné 
a regionální iniciativy Unie pro 
Středomoří, Východní partnerství a 
černomořská synergie zaměřené na 
podporu spolupráce mezi EU a příslušnou 

(16) Činnost EIB v zemích v rámci politiky 
sousedství by měla probíhat v rámci 
evropské politiky sousedství, kde je 
záměrem EU rozvíjet se zeměmi v jejím 
sousedství zvláštní vztahy s cílem vytvořit 
prostor prosperity a dobrých sousedských 
vztahů, založený na hodnotách EU a 
vyznačující se úzkými a mírovými vztahy 
spočívajícími na spolupráci. K dosažení 
těchto cílů EU a její partneři provádějí 
společně dohodnuté dvoustranné akční 
plány, které vymezují soubor priorit včetně 
politických a bezpečnostních otázek, 
obchodních a hospodářských záležitostí, 
environmentálních aspektů a integrace 
dopravních a energetických sítí, mezi něž 
patří například projekt plynovodu 
Nabucco, na němž má EU zvláštní zájem. 
Evropskou politiku sousedství doplňují 
mnohostranné a regionální iniciativy Unie 
pro Středomoří, Východní partnerství a 
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skupinou sousedních partnerských zemí, 
které se potýkají se společnými problémy 
nebo sdílejí společné zeměpisné prostředí. 
Unie pro Středomoří podporuje lepší 
socioekonomický rozvoj, solidaritu, 
regionální integraci, udržitelný rozvoj a 
budování znalostí, přičemž zdůrazňuje 
nutnost zesílit finanční spolupráci na 
podporu regionálních a nadnárodních 
projektů. Cílem Východního partnerství je 
vytvořit nezbytné podmínky k urychlení 
politického přidružení a další hospodářské 
integrace mezi EU a východními 
partnerskými zeměmi. Ruská federace a 
EU mají rozsáhlé strategické partnerství, 
které je odděleno od evropské politiky 
sousedství a vyjádřeno společnými 
prostory a cestovními mapami. Na 
mnohostranné úrovni je doplňuje Severní 
dimenze, která stanoví rámec pro 
spolupráci mezi EU, Ruskem, Norskem a 
Islandem. 

černomořská synergie zaměřené na 
podporu spolupráce mezi EU a příslušnou 
skupinou sousedních partnerských zemí, 
které se potýkají se společnými problémy 
nebo sdílejí společné zeměpisné prostředí. 
Unie pro Středomoří podporuje lepší 
socioekonomický rozvoj, solidaritu, 
regionální integraci, udržitelný rozvoj a 
budování znalostí, přičemž zdůrazňuje 
nutnost zesílit finanční spolupráci na 
podporu regionálních a nadnárodních 
projektů. Cílem Východního partnerství je 
vytvořit nezbytné podmínky k urychlení 
politického přidružení a další hospodářské 
integrace mezi EU a východními 
partnerskými zeměmi. Ruská federace a 
EU mají rozsáhlé strategické partnerství, 
které je odděleno od evropské politiky 
sousedství a vyjádřeno společnými 
prostory a cestovními mapami. Na 
mnohostranné úrovni je doplňuje Severní 
dimenze, která stanoví rámec pro
spolupráci mezi EU, Ruskem, Norskem a 
Islandem.

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Marielle De Sarnez

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 16 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Činnost EIB v zemích v rámci politiky 
sousedství by měla probíhat v rámci 
evropské politiky sousedství, kde je 
záměrem EU rozvíjet se zeměmi v jejím 
sousedství zvláštní vztahy s cílem vytvořit 
prostor prosperity a dobrých sousedských 
vztahů, založený na hodnotách EU a 
vyznačující se úzkými a mírovými vztahy 
spočívajícími na spolupráci. K dosažení 
těchto cílů EU a její partneři provádějí 
společně dohodnuté dvoustranné akční 

(16) Činnost EIB v zemích v rámci politiky 
sousedství by měla probíhat v rámci 
evropské politiky sousedství, kde je 
záměrem EU rozvíjet se zeměmi v jejím 
sousedství zvláštní vztahy s cílem vytvořit 
prostor prosperity a dobrých sousedských 
vztahů, založený na hodnotách EU a 
vyznačující se úzkými a mírovými vztahy 
spočívajícími na spolupráci. K dosažení 
těchto cílů EU a její partneři provádějí 
společně dohodnuté dvoustranné akční 
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plány, které vymezují soubor priorit včetně 
politických a bezpečnostních otázek, 
obchodních a hospodářských záležitostí, 
environmentálních aspektů a integrace 
dopravních a energetických sítí. Evropskou 
politiku sousedství doplňují mnohostranné 
a regionální iniciativy Unie pro 
Středomoří, Východní partnerství a 
černomořská synergie zaměřené na 
podporu spolupráce mezi EU a příslušnou 
skupinou sousedních partnerských zemí, 
které se potýkají se společnými problémy 
nebo sdílejí společné zeměpisné prostředí. 
Unie pro Středomoří podporuje lepší 
socioekonomický rozvoj, solidaritu, 
regionální integraci, udržitelný rozvoj a 
budování znalostí, přičemž zdůrazňuje 
nutnost zesílit finanční spolupráci na 
podporu regionálních a nadnárodních 
projektů. Cílem Východního partnerství je 
vytvořit nezbytné podmínky k urychlení 
politického přidružení a další hospodářské 
integrace mezi EU a východními 
partnerskými zeměmi. Ruská federace a 
EU mají rozsáhlé strategické partnerství, 
které je odděleno od evropské politiky 
sousedství a vyjádřeno společnými 
prostory a cestovními mapami. Na 
mnohostranné úrovni je doplňuje Severní 
dimenze, která stanoví rámec pro 
spolupráci mezi EU, Ruskem, Norskem a 
Islandem. 

plány, které vymezují soubor priorit včetně 
politických a bezpečnostních otázek, 
obchodních a hospodářských záležitostí, 
environmentálních a sociálních aspektů a 
integrace dopravních a energetických sítí. 
Evropskou politiku sousedství doplňují 
mnohostranné a regionální iniciativy Unie 
pro Středomoří, Východní partnerství a 
černomořská synergie zaměřené na 
podporu spolupráce mezi EU a příslušnou 
skupinou sousedních partnerských zemí, 
které se potýkají se společnými problémy 
nebo sdílejí společné zeměpisné prostředí. 
Unie pro Středomoří podporuje lepší 
socioekonomický rozvoj, solidaritu, 
regionální integraci, udržitelný rozvoj a 
budování znalostí, přičemž zdůrazňuje 
nutnost zesílit finanční spolupráci na 
podporu regionálních a nadnárodních 
projektů a na pomoc malým a středním 
podnikům. Cílem Východního partnerství 
je vytvořit nezbytné podmínky k urychlení 
politického přidružení a další hospodářské 
integrace mezi EU a východními 
partnerskými zeměmi. Ruská federace a 
EU mají rozsáhlé strategické partnerství, 
které je odděleno od evropské politiky 
sousedství a vyjádřeno společnými 
prostory a cestovními mapami. Na 
mnohostranné úrovni je doplňuje Severní 
dimenze, která stanoví rámec pro 
spolupráci mezi EU, Ruskem, Norskem a 
Islandem.

Or. fr

Pozměňovací návrh 55
Marielle De Sarnez

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 18 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) V Asii by EIB měla působit v 
dynamických rozvíjejících se ekonomikách 

(18) V Asii by EIB měla působit v 
dynamických rozvíjejících se ekonomikách 
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i v méně prosperujících zemích. V tomto 
rozmanitém regionu prohlubuje EU svá 
strategická partnerství s Čínou a Indií a 
pokračují jednání o nových dohodách o 
partnerství a volném obchodu s 
jihovýchodoasijskými zeměmi. Zároveň 
zůstává na předních místech pořadu 
jednání EU rozvojová spolupráce s Asií; 
cílem rozvojové strategie EU pro asijský 
region je vymýtit chudobu podporou 
rozsáhlého udržitelného hospodářského 
růstu, prosazováním příznivého prostředí a 
podmínek pro obchod a integraci v rámci 
regionu, zlepšováním správy věcí 
veřejných, zvyšováním politické a sociální 
stability a podporou dosažení rozvojových 
cílů tisíciletí pro rok 2015. Společně se 
zavádějí politiky pro řešení společných 
náročných úkolů, jako je změna klimatu, 
udržitelný rozvoj, bezpečnost a stabilita, 
správa věcí veřejných a lidská práva i 
předcházení přírodním a lidským 
katastrofám a reakce na ně.

i v méně prosperujících zemích. V tomto 
rozmanitém regionu prohlubuje EU svá 
strategická partnerství s Čínou a Indií a 
pokračují jednání o nových dohodách o 
partnerství a volném obchodu s 
jihovýchodoasijskými zeměmi. Tato 
jednání by však měla zohlednit zásadu 
vzájemnosti a rizika sociálního, 
hygienického a ekologického dumpingu.
Zároveň zůstává na předních místech 
pořadu jednání EU rozvojová spolupráce s 
Asií; cílem rozvojové strategie EU pro 
asijský region je vymýtit chudobu 
podporou rozsáhlého udržitelného 
hospodářského růstu, prosazováním 
příznivého prostředí a podmínek pro 
obchod a integraci v rámci regionu, 
zlepšováním správy věcí veřejných, 
zvyšováním politické a sociální stability a 
podporou dosažení rozvojových cílů 
tisíciletí pro rok 2015. Společně se zavádějí 
politiky pro řešení společných náročných 
úkolů, jako je změna klimatu, udržitelný 
rozvoj, bezpečnost a stabilita, správa věcí 
veřejných a lidská práva i předcházení 
přírodním a lidským katastrofám a reakce 
na ně.

Or. fr

Pozměňovací návrh 56
Yannick Jadot

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 25 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Komise by měla prostudovat vývoj 
„platformy EU pro spolupráci a rozvoj“ s 
cílem optimalizovat fungování 
mechanismů pro kombinování grantů a 
úvěrů ve vnějších regionech. Při svých 
úvahách by Komise měla konzultovat s 
EIB i s jinými evropskými 
mnohostrannými a dvoustrannými 

(25) Komise by měla prostudovat vývoj 
„platformy EU pro spolupráci a rozvoj“ s 
cílem optimalizovat fungování 
mechanismů pro kombinování grantů a 
úvěrů ve vnějších regionech. Při svých 
úvahách by Komise měla konzultovat s 
EIB i s jinými evropskými 
mnohostrannými a dvoustrannými 
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finančními institucemi. Tato platforma by 
nadále podporovala mechanismy vzájemné 
důvěry založené na komparativní výhodě 
různých institucí a zároveň by respektovala 
úlohu a výsady orgánů EU při provádění 
rozpočtu EU a úvěrů EIB.

finančními institucemi, s Evropským 
parlamentem a organizacemi občanské 
společnosti. Tato platforma by nadále 
podporovala mechanismy vzájemné důvěry 
založené na komparativní výhodě různých 
institucí a zároveň by respektovala úlohu a 
výsady orgánů EU při provádění rozpočtu 
EU a úvěrů EIB. 

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Yannick Jadot

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 2 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Hlavním cílem finančních operací, 
které EIB provádí v rozvojových zemích 
prostřednictvím záruky poskytnuté ze 
strany Unie, musí být snížení chudoby a z 
dlouhodobého hlediska její vymýcení. 
Finanční operace, které EIB provádí 
prostřednictvím záruky poskytnuté ze 
strany Unie ve třetích zemích, jež nepatří 
k rozvojovým zemím, musí být v souladu s 
rozvojovou politikou Unie a musí být 
uskutečněny v rámci zásad a cílů její 
vnější činnosti.

Or. en

Odůvodnění

V pozměňovacím návrhu se odráží dvojí právní základ, článek 209 a článek 212 Smlouvy o 
fungování EU, s cílem zabránit dalším soudním řízením u Evropského soudního dvora 
(rozsudek Soudního dvora ze dne 6. listopadu 2008 – Evropský parlament v. Rada Evropské 
unie (Věc C-155/07)).
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Pozměňovací návrh 58
Yannick Jadot

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Mandát pro změnu klimatu se vztahuje 
na finanční operace EIB ve všech zemích, 
jichž se týká toto rozhodnutí, pokud tyto 
finanční operace EIB podporují klíčový cíl 
politiky EU spočívající v řešení 
problematiky změny klimatu podporou 
projektů zmírňování změny klimatu a 
přizpůsobování této změně, které 
přispívají k celkovému cíli Rámcové 
úmluvy Organizace spojených národů o 
změně klimatu (dále jen „UNFCCC“) 
zejména tím, že potlačují nebo snižují 
emise skleníkových plynů v oblasti 
obnovitelné energie, energetické účinnosti 
a udržitelné dopravy nebo zvyšují odolnost 
vůči negativním dopadům změny klimatu 
na zranitelné země, odvětví a komunity. 
Mandát pro změnu klimatu se provádí v 
úzké spolupráci s Komisí, přičemž – je-li 
to možné a vhodné – se kombinují
příslušné financování ze strany EIB s 
rozpočtovými prostředky EU.

4. Mandát pro změnu klimatu se vztahuje 
na finanční operace EIB ve všech zemích, 
jichž se týká toto rozhodnutí, pokud tyto 
finanční operace EIB podporují klíčový cíl 
politiky EU spočívající v řešení 
problematiky změny klimatu podporou 
zemí v plnění jejich závazků vyplývajících 
z Rámcové úmluvy Organizace spojených 
národů o změně klimatu (dále jen 
„UNFCCC“) zejména tím, že potlačují 
nebo snižují emise skleníkových plynů v 
oblasti obnovitelné energie, energetické 
účinnosti a udržitelné dopravy nebo zvyšují 
odolnost vůči negativním dopadům změny 
klimatu na zranitelné země, odvětví a 
komunity. Mandát pro změnu klimatu se 
provádí v úzké spolupráci s Komisí, 
přičemž – je-li to možné a vhodné – se 
kombinují příslušné financování ze strany 
EIB s rozpočtovými prostředky EU. 
Volitelný mandát nebude považován za 
příspěvek EU nebo jejích členských států 
k financování „rychlého startu“, které 
bylo schváleno konferencí smluvních 
stran Rámcové úmluvy OSN o změně 
klimatu v prosinci roku 2009. Projekty, 
prostřednictvím kterých jsou získávány 
uhlíkové kredity, nebudou považovány za 
podporu spadající do dodatečného 
mandátu.

Or. en

Odůvodnění

Půjčky EIB by neměly být považovány za příspěvek EU ke splnění finančních závazků, které jí 
ukládá Kodaňská dohoda. Je třeba jednoznačně vyloučit dvojí započítávání projektů, 
prostřednictvím kterých jsou získávány uhlíkové kredity.
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Pozměňovací návrh 59
Yannick Jadot

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 4 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. EIB s cílem maximalizovat dopad v 
oblasti zmírnění změny klimatu určí 
kritéria pro „čistou technologii“, která 
musí být dodržena, mají-li být projekty 
způsobilé pro financování v rámci 
mandátu pro změnu klimatu. Tato kritéria 
se v zásadě musí zaměřit na energetickou 
účinnost, nízké emise a udržitelné 
dodávky energie a vyloučit podporu 
jakékoli technologie výroby energie z 
jaderných a fosilních paliv. 

Or. en

Odůvodnění

Chce-li EIB maximalizovat dopad na zmírnění změny klimatu, je důležité, aby předložila 
dostatečná kritéria týkající se toho, co považuje za „čistou technologii“. Finanční prostředky 
poskytované na řešení změny klimatu by měly být směřovány na energetickou účinnost a 
skutečnou obnovitelnou energii.

Pozměňovací návrh 60
Yannick Jadot

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) zmírňování změny klimatu a 
přizpůsobování této změně, jak se uvádí v 
čl. 2 odst. 4;

(a) projekty v oblasti změny klimatu
přispívající k plnění závazků jednotlivých 
zemí v rámci Rámcové úmluvy 
Organizace spojených národů o změně 
klimatu, a splňující kritéria pro „čistou 
technologii“ v souladu s čl. 2 odst. 4.

Or. en
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Odůvodnění

Finanční prostředky poskytované na řešení změny klimatu by měly být směřovány na 
energetickou účinnost a skutečnou obnovitelnou energii.

Pozměňovací návrh 61
George Sabin Cutaş

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. EIB postupně zvyšuje svoji činnost v 
sociálních odvětvích, jako je zdravotnictví 
a vzdělávání.

3. EIB zvyšuje svoji činnost v sociálních 
odvětvích s cílem splnit rozvojové cíle 
tisíciletí.

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Iuliu Winkler

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. EIB postupně zvyšuje svoji činnost v 
sociálních odvětvích, jako je zdravotnictví 
a vzdělávání.

3. EIB postupně zvyšuje svoji činnost v 
sociálních odvětvích, jako je zdravotnictví 
a vzdělávání, a posiluje správní kapacitu a 
účinnost místních orgánů.

Or. en

Odůvodnění

Řádná správa věcí veřejných je pro hospodářský rozvoj nezbytná; do obecného vnějšího 
mandátu EIB by mělo rovněž být zahrnuto posílení kapacit místních orgánů.
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Pozměňovací návrh 63
Marielle De Sarnez

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. EIB postupně zvyšuje svoji činnost v 
sociálních odvětvích, jako je zdravotnictví 
a vzdělávání.

3. EIB postupně zvyšuje svoji činnost v 
sociálních odvětvích, jako je zdravotnictví,
vzdělávání a boj proti nezaměstnanosti.

Or. fr

Pozměňovací návrh 64
Yannick Jadot

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Soulad finančních operací EIB s cíli 
vnější politiky EU je sledován v souladu s 
článkem 10.

2. Soulad finančních operací EIB s cíli 
vnější politiky EU je sledován v souladu s 
článkem 10. S cílem usnadnit 
monitorování stanoví EIB ukazatele, jimiž 
bude možné určit výkonnost v oblasti 
jednotlivých aspektů dotovaných projektů, 
jako je rozvoj, životní prostředí a lidská 
práva, a to i s ohledem na ukazatele v 
rámci Pařížské deklarace.

Or. en

Odůvodnění

Dodatek, jehož cílem je sladit aktivity EIB s rozvojovými politikami EU a s dvanácti ukazateli 
Pařížské deklarace, prostřednictvím kterých lze určit pokrok dárců v oblasti účinnosti pomoci.
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Pozměňovací návrh 65
Yannick Jadot

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. EIB provede důkladnou hloubkovou 
prověrku rozvojových aspektů projektů, na 
něž se vztahuje záruka EU. EIB zahrne do 
vlastních pravidel a postupů nezbytná 
ustanovení týkající se posouzení 
environmentálního a sociálního dopadu 
projektů a aspektů spojených s lidskými 
právy, aby se zajistilo, že na základě tohoto 
rozhodnutí jsou podpořeny pouze projekty, 
které jsou hospodářsky, finančně, 
environmentálně a sociálně udržitelné. 

1. Před schválením projektu provede EIB
důkladnou hloubkovou prověrku 
rozvojových aspektů projektů, na něž se 
vztahuje záruka EU, jejíž součástí bude 
veřejná konzultace na místní úrovni a 
která rovněž vhodným způsobem prošetří 
úvěrovou činnost finančních 
zprostředkovatelů. EIB zahrne do vlastních 
pravidel a postupů nezbytná ustanovení 
týkající se posouzení environmentálního a 
sociálního dopadu projektů a aspektů 
spojených s lidskými právy, aby se 
zajistilo, že na základě tohoto rozhodnutí 
jsou podpořeny pouze projekty, které jsou 
hospodářsky, finančně, environmentálně a 
sociálně udržitelné. 

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Yannick Jadot

Návrh rozhodnutí
Čl.6 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Kromě předběžného hodnocení 
rozvojových aspektů by EIB měla posílit
mezi jinými i monitorování rozvojových
dopadů projektu během jeho provádění.

2. Kromě předběžného hodnocení 
rozvojových aspektů by EIB měla 
důsledně monitorovat dopady projektu na 
oblast rozvoje, životního prostředí a
lidských práv během jeho provádění. 
Monitorování bude podléhat i výkonnost 
finančních zprostředkovatelů. Výsledky 
monitorování by měly být pravidelně 
předkládány veřejnosti.

Or. en
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Pozměňovací návrh 67
Yannick Jadot

Návrh rozhodnutí
Článek 8 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8a 
Účast veřejnosti a zveřejňování informací
1. EIB se bude spolu s předkladatelem 
projektu aktivně podílet na organizaci 
veřejných konzultací o rozvojových, 
environmentálních a sociálních aspektech 
projektu. EIB v projektu, jejž financuje, 
označí zúčastněnou část veřejnosti. EIB 
zajistí, aby místní obyvatelstvo mělo 
k dispozici informace o všech klíčových 
otázkách souvisejících se zavčasu 
prováděnými operacemi EIB. Budou 
stanoveny vhodné mechanismy pro 
vyřizování stížností, jichž bude možné 
využít po celou dobu provádění operací 
EIB.

2. V souladu se svými pravidly EIB zajistí, 
aby dokumentace o projektech, na něž 
získala záruku EU, byla přímo dostupná 
veřejnosti, a to v elektronické podobě nebo 
prostřednictvím rejstříku. Poskytované, 
rozšiřované a podle potřeby aktualizované 
informace budou zahrnovat:

- popis/souhrn projektu

- hodnotící zprávy projektů (posouzení 
dopadů projektu v oblasti životního 
prostředí, v oblasti sociální, v oblasti 
lidských práv a rozvoje) 

- dohody a podmínky týkající se aspektů 
projektů v oblasti životního prostředí, 
rozvoje a lidských práv

- monitorovací zprávy o rozvojových, 
environmentálních a sociálních 
aspektech projektů
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Následné hodnotící zprávy o přínosu 
projektů pro hospodářský rozvoj, 
vymýcení chudoby, ochranu životního 
prostředí a pro posílení lidských práv. 

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Jan Zahradil

Návrh rozhodnutí
Čl. 10 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pro účely odstavce 1 předkládá EIB 
Komisi roční zprávy o finančních 
operacích EIB uskutečněných na základě 
tohoto rozhodnutí na úrovni projektů a 
odvětví a na celostátní a regionální úrovni 
a o naplňování cílů vnější politiky a 
strategických cílů EU, včetně spolupráce s 
Komisí, jinými mezinárodními finančními 
institucemi a dvoustrannými institucemi.

2. Pro účely odstavce 1 předkládá EIB 
Komisi roční zprávy o finančních 
operacích EIB uskutečněných na základě 
tohoto rozhodnutí na úrovni projektů a 
odvětví a na celostátní a regionální úrovni 
a o naplňování cílů vnější politiky a 
strategických cílů EU, včetně spolupráce s 
Komisí, jinými mezinárodními finančními 
institucemi a dvoustrannými institucemi. 
Všechny dohody, které EIB v souladu 
s tímto rozhodnutím uzavírá s dalšími 
mezinárodními finančními institucemi
nebo dvoustrannými institucemi, by měly 
být oznámeny Evropskému parlamentu a 
Radě v rámci výroční zprávy Komise 
popsané v článku 10 tohoto rozhodnutí.

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Jan Zahradil

Návrh rozhodnutí
Článek 14 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise předloží závěrečnou zprávu o 
uplatňování tohoto rozhodnutí do 31. října 

Komise předloží Evropskému parlamentu 
a Radě závěrečnou zprávu o uplatňování 
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2014. tohoto rozhodnutí do 31. října 2014.

Or. en


