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Souvislosti a pozitivní aspekty návrhu Komise

Od roku 2009 spolurozhoduje o vnějším mandátu EIB Parlament s Radou poté, co Evropský 
parlament zpochybnil zvolený právní základ.

Evropská unie poskytuje EIB rozpočtovou záruku, která se vztahuje na rizika státní a politické 
povahy v souvislosti s úvěry a úvěrovými zárukami prováděnými EIB mimo EU na podporu 
cílů vnější politiky EU.

Návrh Evropské komise1 je založen na přezkumu vnějšího mandátu EIB v polovině období, 
tj. na všech studiích a diskusích k této záležitosti, které se uskutečnily v minulém roce2. 
Je v něm vypracován ambiciózní program na další zlepšování práce EIB mimo EU, pokud jde 
o účinnost, koordinaci a sladění s cíli EU. 
Přijetí a provedení tohoto návrhu by bance umožnilo lépe působit v zemích mimo EU a posílit 
své kapacity v období do roku 2013. 

Maximální strop finančních operací EIB v rámci záruky EU je stanoven po celé období 
2007–2013 na 27,8 miliardy EUR; tento maximální strop je rozdělen na dvě části:

a) obecný mandát ve výši 25,8 miliardy EUR

b) mandát v souvislosti se změnou klimatu ve výši 2 miliard EUR

Odhadované rozpočtové důsledky, pokud jde o dotování záručního fondu i lidské 
a administrativní zdroje potřebné pro správu záruky EU v období 2011–2013, jsou stanoveny 
takto:

2011: 138,9 milionu EUR;
2012: 326 milionu EUR;
2013: 271 milionu EUR.

Návrh Komise zajišťuje pokračování činnosti EIB v příslušných regionech, umožňuje 
konzistentnější stanovování cílů a priorit prostřednictvím horizontálních cílů na vysoké 
úrovni, posiluje zaměření a schopnosti EIB řešit rozvojové cíle a navrhuje konkrétní 
mechanismy ke zlepšení koordinace s dalšími finančními institucemi a mezinárodními 
dárci. Komise navrhuje aktivovat doplňkový mandát ve výši 2 miliard EUR nikoli jako 
zvýšení jednotlivých regionálních stropů, ale jako mandát věnovaný projektům, které 
přispívají k boji proti změně klimatu ve všech regionech, na které se rozhodnutí vztahuje. 

Přijetí návrhu Komise by umožnilo dále stavět na pozitivních zkušenostech EIB v zemích 
mimo EU a dosáhnout mnohem lepších, účinnějších a koherentnějších výsledků. 

                                               
1 Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí záruky EU na případné ztráty Evropské 
investiční banky z úvěrů a záruk na projekty mimo Evropskou unii (KOM(2010)0174). Viz rovněž 
KOM(2010)173.
2 Nezávislé hodnocení společnosti COWI (únor 2010), zpráva a doporučení řídícího výboru “moudrých” pod 
předsednictvím Michela Camdessuse (únor 2010), SEK(2010)442, SEK(2010)443, studie tematické sekce 
o reformě Evropské investiční banky: jak zvýšit úlohu EIB v procesech rozvoje.
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Body do diskuse

Existuje však několik oblastí, o nichž navrhuje zpravodaj důkladněji diskutovat v rámci 
Evropského parlamentu a s dalšími orgány a zúčastněnými stranami:

1) Maximální stropy se do konce roku 2010 nezmění navzdory zařazení nových zemí 
způsobilých k financování a nízké míře využívání prostředků v některých regionech. 
V důsledku toho budou mít celé regiony až do roku 2013 velmi malé možnosti 
provádět další projekty;

2) V mechanizmu ke sladění činností EIB s politikami EU v příslušných regionech 
dochází k mnoha zlepšením. Úloha, kterou má plnit ESVČ, však není velmi aktivní na 
úkor koordinace mezi Komisí a EIB. Rovněž je potřeba, aby Evropský parlament 
prováděl větší dohled při stanovování a plnění horizontálních cílů;

3) Byly vysloveny požadavky na lepší zaměření se na rozvojové cíle s náležitou péčí 
a hodnocením projektů ex ante. Kritéria hodnocení rozvojových cílů však nejsou 
dobře definována;

4) V návrhu je mnohem více opatření v zájmu otevřenosti a většího množství informací 
týkajících se projektů v rámci vnějšího mandátu EIB, ale úloha různých zúčastněných 
stran, jako jsou vlády v zemích, v níž EIB provádí operace, a nevládní organizace, 
není při hodnocení vlivu projektů na rozvoj dostatečně zřejmá;

5) Zásadní otázkou při provádění přezkumu vnějšího mandátu EIB v polovině období je 
otázka, zda by se měly vzít v úvahu dlouhodobější výhledy. Zpravodaj je přesvědčen, 
že pokud by byl jasnější další vývoj, umožnilo by to hledat lepší řešení 
bezprostředních změn. V budoucnu je třeba prodiskutovat zejména otázku, zda 
vytvořit samostatnou instituci zaměřenou na rozvoj, či nikoli, ale prozatím je 
bezprostředně nutné vytvářet takové kapacity v rámci EIB. Zpráva by proto měla 
stanovit rámec diskuse o střednědobých změnách;

6) V návrhu Komise je diskuse o vytvoření platformy pro spolupráci s jinými 
mezinárodními finančními institucemi, dárci a dalšími finančními institucemi 
odsunuta do příštího období. Zároveň jsou již k dispozici pozitivní zkušenosti i návrh 
využít takovou platformu pro uvolněnou rezervu 2 miliard EUR k boji proti změně 
klimatu. Vytvoření takové platformy je tudíž otázkou, kterou je třeba vyřešit 
v krátkodobém výhledu;

7) Měly by být stanoveny jasnější pokyny, pokud jde o další zlepšení kombinace grantů 
EU a půjček EIB. V této oblasti jsou k dispozici bohaté zkušenosti a výzkum, ale „čert 
vězí v detailu“, tj. i zdánlivá maličkost může ohrozit celý projekt. Tato otázka by měla 
být v rozhodnutí více propracována;

8) Přes značný pokrok v oblasti transparentnosti operací EIB v jednotlivých zemích, 
které jsou zahrnuty do vnějšího mandátu, je stále poptávka po jejím dalším zvýšení, 
zejména z hlediska prevence kontaktů se společnostmi, které jsou registrovány nebo 
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působí v daňových rájích, a uplatňování norem EU pro zadávání veřejných zakázek 
a boj proti korupci;

9) Další otázkou v souvislosti s koordinací s dalšími mezinárodními finančními 
institucemi je obava z možného překrývání činností a vytvoření nežádoucí konkurence 
projektům financovaným EU. Parlament a Rada by mohly rozhodnout, že tuto otázku 
v rozhodnutí uváží;

10) Nashromážděné zkušenosti EIB umožňují diskutovat o diverzifikaci finančních 
nástrojů používaných v různých regionech, o pravidlech upravujících půjčky státem 
řízeným subjektům a o potřebě posílit banku, aby mohla plnit mandát;

11) Vydání doplňkového mandátu pro financování projektů týkajících se změny klimatu 
by mohlo být doplněno některými širokými kritérii způsobilosti (např. udržitelnost, 
mezinárodní závazky přijímajících zemí atd.);

12) Navrhuje se umožnit EIB větší flexibilitu, pokud jde o finanční nástroje, podstupování 
rizik a administrativní kapacitu, aby mohla působit v zemích s nízkými a středními 
příjmy, které by přitáhly soukromý kapitál. Některé z těchto myšlenek lze realizovat 
v delším časovém horizontu, ale zpravodaj navrhuje se jimi zabývat, protože by 
znamenaly úpravu vnějšího mandátu a memorand o porozumění uzavřených mezi EIB 
a jinými mezinárodními finančními institucemi.

Výhledy

Výše uvedené otázky vyplývají z diskusí v dotčených parlamentních výborech (DEVE, 
AFET, ECON, INTA, CONT) i z diskusí s různými zúčastněnými stranami.

Zpravodaj vám předkládá tyto otázky ke zvážení, nicméně vás musí informovat, že postoj 
Rady je spíše konzervativní, a navrhuje další koncepční diskuse o rozvojové stránce 
vnějších aktivit EIB a setrvání u stávajících předpisů a investiční orientace banky. 

V rámci postupu spolurozhodování budou muset Parlament a Rada dospět ke vzájemně 
přijatelnému kompromisu. Výbor proto musí rozhodnout nejen o prioritách, ale také 
o hranicích postoje Parlamentu, které nelze překročit.

Časový rámec pro takovou dohodu bude krátký, jelikož by měla být hotova již počátkem roku 
2011, aby byla zajištěna kontinuita operací EIB.


