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Kontext a pozitívne aspekty návrhu Komisie

O vonkajšom mandáte EIB rozhoduje spoločne Parlament a Rada od roku 2009 na základe 
zmeny zvoleného právneho základu zo strany Európskeho parlamentu.

EÚ poskytuje rozpočtovú záruku EIB na pokrytie rizík štátneho a politického charakteru 
v súvislosti s jej úverom a úverovými záručnými operáciami, ktoré sa uskutočňujú mimo EÚ 
na podporu cieľov vonkajšej politiky EÚ.

Návrh Európskej komisie1 je založený na strednodobom preskúmaní vonkajšieho mandátu 
EIB, t. j. na všetkých štúdiách a diskusiách o tejto otázke, ktoré sa uskutočnili minulý rok2. 
Je v ňom vypracovaný ambiciózny program na ďalšie zlepšenie práce EIB mimo EÚ, pokiaľ 
ide o účinnosť, koordináciu a zosúladenie s cieľmi EÚ. 
Prijatím a vykonávaním tohto návrhu by banka mohla zlepšiť svoje pôsobenie v nečlenských 
krajinách EÚ a posilniť svoje kapacity v období až do roku 2013. 

Maximálna hodnota finančných operácií EIB počas obdobia 2007 – 2013 je stanovená 
na 27,8 miliardy EUR. Táto maximálna hodnota sa rozdelí na dve časti:

a) všeobecný mandát vo výške 25,8 miliardy EUR

b) mandát na zmenu klímy vo výške 2 miliardy EUR.

Odhadovaný vplyv na rozpočet, pokiaľ ide o dotovanie garančného fondu, ako aj ľudské 
a administratívne zdroje zahrnuté do správy záruky EÚ na roky 2011 – 2013, je takýto:

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

Návrh Komisie zaručuje pokračovanie činností EIB v príslušných regiónoch, umožňuje 
jednotnejšie stanovovanie cieľov a priorít vypracovávaním horizontálnych cieľov na vysokej 
úrovni, posilňuje zameranie a schopnosti EIB venovať sa rozvojovým cieľom a navrhuje 
mechanizmy na zlepšenie koordinácie s inými finančnými inštitúciami a medzinárodnými 
darcami. Komisia navrhuje aktivovať doplnkový mandát vo výške 2 miliárd EUR, nie ako 
zvýšenie maximálnej hodnoty pre jednotlivé regióny, ale ako mandát určený na projekty, 
ktoré prispejú k boju proti zmene klímy vo všetkých regiónoch zahrnutých v rozhodnutí. 

Prijatím návrhu Komisie by bolo možné stavať na pozitívnych skúsenostiach EIB 
v nečlenských krajinách EÚ a dosahovať omnoho lepšie, účinnejšie a koherentnejšie 
výsledky.

                                               
1 Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa Európskej investičnej banke poskytuje záruka 
EÚ na straty z úverov a záruk za úvery na projekty mimo Európskej únie (KOM(2010)0174). Pozri tiež 
KOM(2010)0173.
2 Nezávislé hodnotenie spoločnosti COWI (február 2010), správa a odporúčanie riadiaceho výboru odborníkov 
na čele s Michelom Camdessusom (február 2010), SEK(2010)0442, SEK(2010)0443, Štúdia tematického 
oddelenia o reforme Európskej investičnej banky: ako zvýšiť úlohu EIB v oblasti rozvoja.
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Body do diskusie

Existuje však niekoľko oblastí, v ktorých spravodajca navrhuje dôkladnejšie diskusie 
v Európskom parlamente, ako aj s ostatnými inštitúciami a zainteresovanými stranami:

1) Maximálne hodnoty sa do konca roka 2010 nezmenia napriek zaradeniu nových krajín 
oprávnených na financovanie a nízkej miere využívania prostriedkov v niektorých 
regiónoch. V dôsledku toho budú mať celé regióny až do roku 2013 veľmi malé 
možnosti na dodatočné projekty;

2) Mechanizmus na zosúladenie činností EIB s politikami EÚ v príslušných regiónoch 
bude predmetom mnohých zlepšení. Úloha, ktorú má plniť ESVČ, nie je veľmi 
aktívna na úkor koordinácie medzi Komisiou a EIB. Taktiež je potrebné, aby 
Európsky parlament vykonával väčší dohľad pri stanovovaní a plnení horizontálnych 
cieľov.

3) Boli vyslovené požiadavky lepšie sa zameriavať na rozvojové ciele s povinnou 
starostlivosťou a hodnotením projektov ex ante. Kritériá na hodnotenie rozvojových 
cieľov však nie sú dostatočne vymedzené;

4) Existuje oveľa viac predpisov o otvorenosti a lepšej informovanosti, čo sa týka 
projektov v rámci vonkajšieho mandátu EIB, no úloha rôznych zúčastnených strán, 
ako sú vlády krajín, na ktoré sa mandát vzťahuje, a nevládne organizácie, nie je 
celkom jasná, pokiaľ ide o hodnotenie dopadu projektov na rozvoj;

5) Pri vypracovávaní strednodobého hodnotenia externého mandátu EIB sa treba zásadne 
pýtať, či sa má brať do úvahy dlhodobá perspektíva. Spravodajca sa domnieva, že 
lepšie ujasnenie budúceho rozvoja by umožnilo lepšie riešenia, čo sa týka 
bezprostredných zmien. V budúcnosti by sa malo diskutovať najmä o tom, či treba 
alebo netreba vybudovať osobitnú rozvojovú inštitúciu, hoci v EIB sa o vytvorení 
takýchto kapacít zatiaľ uvažuje. Preto by sa mal v správe stanoviť rámec diskusie o 
strednodobých zmenách;

6) V návrhu Komisie sa predpokladá budúca diskusia o platforme spolupráce s ostatnými 
medzinárodnými finančnými inštitúciami, darcami a ostatnými finančnými ústavmi.
Zároveň sa už získali aj pozitívne skúsenosti a existuje návrh využiť takúto platformu 
na uvoľnenú rezervu vo výške 2 miliárd EUR na boj proti zmene klímy. O vytvorení 
tejto platformy sa teda musí rozhodnúť v krátkodobom horizonte.

7) Je potrebné formulovať jednoznačnejšie usmernenia, čo sa týka skvalitnenia spojenia 
medzi dotáciami EÚ a pôžičkami EIB. V tejto intenzívne preskúmanej záležitosti sa už 
nadobudli mnohé skúsenosti, no podrobnosti zostávajú naďalej otvorené. Rozhodnutie 
by sa preto malo venovať aj tejto otázke.

8) Napriek značnému pokroku v otázkach transparentnosti operácií EIB v krajinách, 
ktoré sú zahrnuté do vonkajšieho mandátu, existuje aj naďalej požiadavka zvýšiť ju, 
najmä čo sa týka predchádzania kontaktom so spoločnosťami, ktoré sú registrované, 
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alebo ktoré rozvíjajú svoju činnosť v daňových rajoch, a tiež čo sa týka noriem EÚ pre 
verejné obstarávanie a boja proti korupcii; 

9) V súvislosti s koordináciou s inými medzinárodnými finančnými inštitúciami existuje 
obava z možného prekrývania činností a vzniku nežiaducej konkurencie pri projektoch 
financovaných EÚ. Parlament a Rada by v rozhodnutí mohli túto otázku zvážiť;

10) Skúsenosti, ktoré nadobudla EIB, umožnia diskutovať o diverzifikácii finančných 
nástrojov uplatňovaných v rôznych regiónoch, predpisoch o štátnych pôžičkách a 
potrebe podporiť banku pri plnení jej mandátu;

11)  Realizácia doplnkového mandátu na financovanie projektov súvisiacich so zmenou 
klímy by mohla byť sprevádzaná širšími kritériami oprávnenosti na financovanie 
(napríklad trvalá udržateľnosť, medzinárodné záväzky príjemcov atď.);

12) Existujú návrhy umožniť EIB väčšiu flexibilnosť, čo sa týka finančných nástrojov, 
preberania rizika a administratívnych kapacít s cieľom umožniť operácie v krajinách s 
nízkym a stredným príjmom, ktoré by dokázali nahromadiť súkromný kapitál. 
Niektoré z týchto myšlienok by mohli byť realizovateľné z dlhodobého hľadiska, no 
spravodajca navrhuje ich zváženie, keďže by si vyžadovali zmenu vonkajšieho 
mandátu a vyhlásenia o porozumení EIB s inými medzinárodnými finančnými 
inštitúciami; 

Výhľady

Uvedené body vychádzajú z diskusií v rámci príslušných parlamentných výborov (DEVE, 
AFET, ECON, INTA, CONT) a diskusií s rôznymi zúčastnenými stranami.

V súvislosti s výzvou na zváženie uvedených bodov vás spravodajca musí informovať, že 
pôvodná pozícia Rady je dosť konzervatívna a navrhuje viesť ďalšie koncepčné diskusie o 
rozvojovej stránke vonkajšej činnosti EIB a pridržiavaní sa existujúcich nariadení a 
investičnej orientácii banky. 

Keďže Parlament a Rada pracujú na základe spolurozhodovacieho postupu, budú musieť 
dosiahnuť kompromis prijateľný pre obe strany.  Výbor bude preto musieť rozhodnúť 
nielen o tom, ktoré sú priority, ale aj hranice v pozícii Parlamentu.

Časový rámec tejto dohody bude krátky, keďže by sa mala prijať už na začiatku roku 2011 v 
záujme zabezpečenia plynulosti operácií EIB.


