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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

1. SOUVISLOSTI NÁVRHU
Evropská unie poskytuje Evropské investiční bance (dále jen „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. Záruka EU na 
vnější operace EIB je účinným prostředkem, jak spojit rozpočtové prostředky EU (dotováním 
Záručního fondu pro vnější vztahy, který podporuje záruku EU) s vlastními zdroji EIB na 
základě finanční síly EIB a zároveň zajistit, že nebude ovlivněno finanční zdraví EIB.

Do nového rozhodnutí mají být zavedeny tyto nové prvky:

* Aktivace „doplňkového mandátu“ ve výši 2 miliard EUR, který byl rozhodnutím zařazen do 
rezervy. Tento doplňkový mandát bude aktivován 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. 

* Nahrazení současného systému regionálních cílů operací v rámci záruky EU horizontálními 
cíli na vysoké úrovni pro všechny regiony v rámci mandátu pro poskytování úvěrů třetím 
zemím. Tyto cíle na vysoké úrovni budou zahrnuty do článků navrhovaného rozhodnutí 
a budou se týkat oblastí změny klimatu, sociální a hospodářské infrastruktury a rozvoje 
místního soukromého sektoru.

* Vypracování operativních 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, 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 
strategiemi EU.

* Posílení schopnosti EIB podporovat rozvojové cíle EU prostřednictvím 

* aktivace mandátu EIB pro poskytování úvěrů třetím zemím pro Island, Bělorusko, Libyi, 
Irák a Kambodžu.

2. PRÁVNÍ STRÁNKA NÁVRHU
Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady vychází z dvojího právního základu článků 
209 a 212 Smlouvy o fungování Evropské unie.

3. DOPORUČENÉ POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
EIB byla zřízena Římskou smlouvou v roce 1958 jakožto banka Evropské unie pro 
dlouhodobé úvěry. EIB je především bankou, která by měla fungovat podle běžných 
obchodních a bankovních zásad. V souladu se svou operační strategií je cílem EIB za prvé 
financování uskutečnitelných kapitálových projektů a za druhé půjčování na kapitálových 
trzích za účelem financování těchto projektů. 

Oproti této strategii je záruka EU pro banku jednoznačně výjimkou. Mělo by se zajistit, aby 
výsledkem záruk nebyla nějaká odchylka, pokud jde o řádné finanční řízení operací EIB, a 
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aby banka sama měla obchodní svrchovanost při posuzování a vybírání projektů, které bude 
financovat. 

Evropští daňoví poplatníci musí být navíc seznámeni s rizikem, které rozpočtu Unie hrozí 
v důsledku těchto často velmi komplikovaných rozhodnutí o financování. Je rovněž třeba 
objasnit, že je nutné respektovat operační strategie bank a že žádné finanční prostředky na 
rozvoj se nebudou skrývat za financováním EIB. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Rozpočtový výbor jako příslušný výbor, aby do své 
zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Kromě svého základního poslání 
financovat investice v Evropské unii 
uskutečňuje Evropská investiční banka 
(dále jen „EIB“) od roku 1963 finanční 
operace mimo Evropskou unii na podporu 
vnějších politik EU. To umožňuje doplnit 
rozpočtové prostředky EU dostupné 
vnějším regionům o finanční sílu EIB ve 
prospěch přijímajících zemí. 

(1) Kromě svého základního poslání 
financovat investice v Evropské unii 
uskutečňuje Evropská investiční banka 
(dále jen „EIB“) od roku 1963 finanční 
operace mimo Evropskou unii na podporu 
vnějších politik EU. To umožňuje doplnit 
rozpočtové prostředky EU dostupné 
vnějším regionům o finanční sílu EIB ve 
prospěch přijímajících zemí. Činnosti EIB 
na podporu vnějších politik Unie musí být 
prováděny podle zásad řádného 
finančního řízení.

Or. en

Odůvodnění

Činnosti prováděné v rámci tohoto mandátu jsou bankovní operace garantované finančními 
prostředky evropských daňových poplatníků. Navzdory cílům této politiky musí rozhodnutí 
obsahovat povinnost řídit tyto záruky a související operace EIB způsobem, který je finančně 
únosný a z obchodního hlediska zodpovědný.
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Pozměňovací návrh 2

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) S cílem podpořit vnější činnost EU
a umožnit EIB financovat investice mimo 
EU, aniž by to mělo nepříznivý dopad na 
úvěrovou bonitu EIB, využívala většina 
jejích operací ve vnějších regionech 
rozpočtovou záruku EU spravovanou 
Komisí.

(2) S cílem umožnit EIB financovat 
investice mimo EU, aniž by to mělo 
nepříznivý dopad na úvěrovou bonitu EIB, 
využívala většina jejích operací ve vnějších 
regionech rozpočtovou záruku EU 
spravovanou Komisí.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Částky kryté zárukou EU v každém 
regionu by měly nadále představovat stropy 
pro financování ze strany EIB v rámci 
záruky EU a nikoliv cíle, které má EIB 
splnit. 

(7) Částky kryté zárukou EU v každém
regionu musí nadále představovat stropy 
pro financování ze strany EIB v rámci 
záruky EU a nikoliv cíle, které má EIB 
splnit. 

Or. en

Odůvodnění
Musí být zřetelné, že uvedené mandáty jsou stropy.

Pozměňovací návrh 4

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Kromě regionálních stropů by měl být (8) Kromě regionálních stropů by měl být 
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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 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. 

aktivován doplňkový mandát ve výši 
2 000 000 000 EUR na podporu finančních 
operací EIB, na něž se mandát vztahuje. 
EIB by mohla přispívat svými odbornými 
znalostmi a zdroji, ve spolupráci s Komisí, 
k podpoře orgánů veřejné moci a 
soukromého sektoru při řešení problému 
změny klimatu a při nejlepším možném 
využívání dostupných finančních 
prostředků. U projektů zmírňování a 
přizpůsobování mohou být zdroje EIB 
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. V tomto 
ohledu je vhodné, aby výroční zpráva 
Komise pro Evropský parlament 
obsahovala podrobnou zprávu o 
finančních nástrojích využívaných na 
financování těchto projektů, v níž budou 
rozlišeny výše záruk v rámci doplňkového 
mandátu a výše grantů a úvěrů. 

Or. en

Odůvodnění
Záruky a jiné financování lze kombinovat. Proto je velmi důležité, aby Evropský parlament 
obdržel roční přehled veškerého financování souvisejícího s tímto rozhodnutím.

Pozměňovací návrh 5

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) V rámci mandátu pro změnu klimatu by 
měla být poskytnuta určitá flexibilita 
ohledně regionálního rozdělení, aby se 
umožnil co nejrychlejší a nejúčinnější 
přístup k financování dostupnému během 
3letého období 2011–2013. V případě, že 
by celková částka uvažovaných 
finančních operací překročila dostupné 2 

(9) V rámci mandátu pro změnu klimatu by 
měla být poskytnuta určitá flexibilita 
ohledně regionálního rozdělení, aby se 
umožnil co nejrychlejší a nejúčinnější 
přístup k financování dostupnému během 
3letého období 2011–2013. 
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miliardy EUR, měly by Komise a EIB 
usilovat o zajištění vyváženého rozdělení 
mezi regiony, na něž se daný mandát 
vztahuje, a to na základě priorit 
stanovených pro vnější pomoc v rámci 
obecného mandátu.

Or. en

Odůvodnění
Překročení maximální výše prostředků v rámci mandátu pro změnu klimatu by bylo v rozporu 
s navrhovaným rozhodnutím.  

Pozměňovací návrh 6

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Hodnocení dále zjistilo, že ačkoliv 
operace EIB prováděné v období, kterým 
se hodnocení zabývalo (2000–2009), byly 
obecně v souladu s vnějšími politikami EU, 
mělo by být propojení mezi politickými cíli 
EU a jejich operativním prováděním ze 
strany EIB posíleno, výslovněji vyjádřeno 
a více strukturováno.

(10) Hodnocení zjistilo, že operace EIB 
prováděné v období, kterým se hodnocení 
zabývalo (2000–2009), byly obecně 
v souladu s vnějšími politikami EU. Je 
vhodné zajistit, aby operace byly 
prováděny hospodářsky životaschopným 
způsobem a v souladu se zásadami 
řádného finančního řízení.  Proto by měla 
být zachována vysoká míra svrchovanosti 
EIB při provádění projektů v rámci jejího
mandátu pro poskytování úvěru třetím 
zemím.

Or. en

Odůvodnění

EIB by měla i nadále mít při provádění projektů podle tohoto rozhodnutí rozumnou míru 
pravomocí.
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Pozměňovací návrh 7

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 
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.

(11) Za účelem zlepšení koherence 
mandátu 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 
toto rozhodnutí vztahuje, by EIB tedy měla 
financovat sociální a hospodářské 
infrastruktury (zejména v dopravě, 
v energetice, 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.

Or. en
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Pozměňovací návrh 8

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Finanční operace EIB by navíc měly 
přispívat k dosažení obecných zásad, 
kterými se řídí vnější činnost EU, tedy 
podle článku 21 Smlouvy o Evropské unii 
k prosazování a upevňování demokracie 
a právního státu, lidských práv
a základních svobod a k provádění 
mezinárodních dohod v oblasti životního 
prostředí, jichž je EU smluvní stranou. 
Zejména v případě rozvojových zemí by 
finanční operace EIB měly podpořit: 
udržitelný rozvoj v hospodářské a sociální 
oblasti a v oblasti životního prostředí 
v těchto zemích, především těch nejvíce 
znevýhodněných, jejich hladké a postupné 
zapojení do světové ekonomiky, kampaň 
proti chudobě a soulad s cíli schválenými 
EU v návaznosti na OSN a jiné příslušné 
mezinárodní organizace. EIB by postupně 
měla rozvíjet vhodné prostředky, aby tyto 
požadavky adekvátně splnila.

(12) Finanční operace EIB by navíc měly 
přispívat k dosažení obecných zásad, 
kterými se řídí vnější činnost EU, tedy 
podle článku 21 Smlouvy o Evropské unii 
k prosazování a upevňování demokracie,
právního státu a základních svobod a 
k provádění mezinárodních dohod 
v oblasti životního prostředí, jichž je EU 
smluvní stranou. Zejména v případě 
rozvojových zemí by finanční operace EIB 
měly podpořit: udržitelný rozvoj 
v hospodářské a sociální oblasti a v oblasti 
životního prostředí v těchto zemích, 
především těch nejvíce znevýhodněných, 
jejich hladké a postupné zapojení do 
světové ekonomiky, kampaň proti chudobě 
a soulad s cíli schválenými EU 
v návaznosti na OSN a jiné příslušné 
mezinárodní organizace. EIB by postupně 
měla rozvíjet vhodné prostředky, aby tyto 
požadavky adekvátně splnila.

Or. en

Pozměňovací návrh 9

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Podle tohoto rozhodnutí by EIB měla 
zvýšit svou orientaci na rozvoj v úzké 
koordinaci s Komisí a podle zásad
Evropského konsensu o rozvoji. To by 
měla provádět prostřednictvím řady 

(13) Podle tohoto rozhodnutí by se EIB 
měla řídit zásadami Evropského konsensu 
o rozvoji. To by měla provádět 
prostřednictvím řady konkrétních opatření, 
zejména posílením své schopnosti 
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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.

posuzovat sociální a rozvojové aspekty 
projektů, včetně 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 infrastruktury, 
zejména dodávek vody a hygieny, 
udržitelné přepravy a zmírňování změny 
klimatu, zejména v oblasti energetiky. EIB 
by také měla postupně posilovat svoji 
činnost na podporu zdraví a vzdělávání, 
případně ve spolupráci s jinými 
mezinárodními finančními institucemi 
(MFI) a evropskými dvoustrannými 
finančními institucemi. To bude vyžadovat 
přístup ke zvýhodněným finančním 
prostředkům a přiměřeným lidským 
zdrojům, které se budou věnovat vnějším 
činnostem EIB. Činnost EIB by také měla 
doplňovat cíle a priority spojené 
s budováním institucí a odvětvovými 
reformami. A konečně, EIB musí vymezit 
ukazatele výkonnosti spojené 
s rozvojovými aspekty projektů a jejich 
výsledků.

Or. en

Pozměňovací návrh 10

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Se vstupem Lisabonské smlouvy 
v platnost byla s cílem zvýšit dopad 
a soudržnost vnějších vztahů EU
vytvořena funkce vysokého představitele 
Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní 

(14) Se vstupem Lisabonské smlouvy 
v platnost byla vytvořena funkce vysokého 
představitele Unie pro zahraniční věci 
a bezpečnostní politiku, který je zároveň 
místopředsedou Komise pro oblast 
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politiku, který je zároveň místopředsedou 
Komise pro oblast vnějších vztahů. 
V rámci pravomoci vysokého představitele 
bude zřízena Evropská služba pro vnější 
činnost (ESVČ). V posledních letech také 
došlo k rozšíření a posílení politik vnějších 
vztahů EU. Tyto změny byly provedeny
zejména v případě předvstupní strategie, 
evropské politiky sousedství, strategie EU 
pro střední Asii, obnovených partnerství 
s Latinskou Amerikou a jihovýchodní Asií, 
jakož i strategických partnerství EU 
s Ruskem, Čínou a Indií. To platí také pro 
rozvojové politiky EU, které byly nyní 
rozšířeny na všechny rozvojové země. Od 
roku 2007 jsou vnější vztahy EU 
podporovány také novými finančními 
nástroji, totiž nástrojem předvstupní 
pomoci (dále jen „NPP“), evropským 
nástrojem sousedství a partnerství (dále jen 
„ENPI“), finančním nástrojem pro 
rozvojovou spolupráci (dále jen „DCI“), 
evropským nástrojem pro demokracii 
a lidská práva (dále jen „EIDHR“) 
a nástrojem stability.

vnějších vztahů. V rámci pravomoci 
vysokého představitele bude zřízena 
Evropská služba pro vnější činnost 
(ESVČ). V posledních letech také došlo 
k rozšíření politik vnějších vztahů EU, 
zejména v případě předvstupní strategie, 
evropské politiky sousedství, strategie EU 
pro střední Asii, obnovených partnerství 
s Latinskou Amerikou a jihovýchodní Asií, 
jakož i strategických partnerství EU 
s Ruskem, Čínou a Indií. To platí také pro 
rozvojové politiky EU, které byly nyní 
rozšířeny na všechny rozvojové země. Od 
roku 2007 jsou vnější vztahy EU 
podporovány novými finančními nástroji, 
totiž nástrojem předvstupní pomoci (dále 
jen „NPP“), evropským nástrojem 
sousedství a partnerství (dále jen „ENPI“), 
finančním nástrojem pro rozvojovou 
spolupráci (dále jen „DCI“), evropským 
nástrojem pro demokracii a lidská práva 
(dále jen „EIDHR“) a nástrojem stability.

Or. en

Pozměňovací návrh 11

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Činnost EIB v zemích usilujících 
o přistoupení k EU by měla probíhat
v rámci stanoveném v přístupových 
a evropských partnerstvích, která uvádějí 
priority pro každou zemi, a pokud jde 
o Kosovo, podle rezoluce Rady 
bezpečnosti OSN 1244 (1999), s cílem 
pokročit v přibližování k EU a která 
stanoví rámec pomoci EU. Politickým 
rámcem EU pro západní Balkán je proces 

(15) Činnost EIB v zemích usilujících 
o přistoupení k EU probíhá v rámci 
stanoveném v přístupových a evropských 
partnerstvích, která uvádějí priority pro 
každou zemi, a pokud jde o Kosovo, podle 
rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1244 
(1999), která stanoví rámec pomoci EU. 
Politickým rámcem EU pro západní Balkán 
je proces stabilizace a přidružení. Vychází 
z partnerství, ve kterém EU nabízí 



PE448.767v02-00 12/31 PA\831993CS.doc

CS

stabilizace a přidružení. Vychází 
z progresivního partnerství, ve kterém EU 
nabízí obchodní koncese, hospodářskou 
a finanční pomoc a smluvní vztahy 
prostřednictvím dohod o stabilizaci 
a přidružení. Předvstupní finanční pomoc 
poskytovaná prostřednictvím NPP pomáhá 
kandidátům a potenciálním kandidátům 
připravit se na povinnosti a úkoly, které 
členství v EU přináší. Tato pomoc 
podporuje proces reforem, včetně příprav 
na eventuální členství. Zaměřuje se na 
budování institucí, sladění s acquis
communautaire a přípravu na politiky 
a nástroje EU.

obchodní koncese, hospodářskou a finanční 
pomoc a smluvní vztahy prostřednictvím 
dohod o stabilizaci a přidružení. 
Předvstupní finanční pomoc poskytovaná 
prostřednictvím NPP pomáhá kandidátům 
a potenciálním kandidátům připravit se na 
povinnosti a úkoly, které členství v EU 
přináší. Tato pomoc podporuje proces 
reforem, včetně příprav na eventuální 
členství. 

Or. en

Pozměňovací návrh 12

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 

(16) Činnost EIB v zemích v rámci politiky 
sousedství probíhá 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. Unie pro 
Středomoří, Východní partnerství a 
černomořská synergie doplňují Evropskou 
politiku sousedství zaměřenou 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 
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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. 

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. Doplňuje je
Severní dimenze, která stanoví rámec pro 
spolupráci mezi EU, Ruskem, Norskem 
a Islandem. 

Or. en

Pozměňovací návrh 13

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Činnost EIB v Latinské Americe by 
měla probíhat v rámci strategického 
partnerství mezi EU a zeměmi Latinské 
Ameriky a Karibikem. Jak je zdůrazněno 
ve sdělení Komise Evropská unie 
a Latinská Amerika: globální hráči 
v partnerství ze září 2009, jsou prioritami 
EU v oblasti spolupráce s Latinskou 
Amerikou podpora regionální integrace 
a vymýcení chudoby a snížení sociální 
nerovnosti za účelem prosazování 
udržitelného hospodářského a sociálního 
rozvoje. Tyto politické cíle by měly být 

(17) Činnost EIB v Latinské Americe 
probíhá v rámci strategického partnerství
mezi EU a zeměmi Latinské Ameriky a 
Karibikem. Jak je zdůrazněno ve sdělení 
Komise Evropská unie a Latinská 
Amerika: globální hráči v partnerství ze 
září 2009, jsou prioritami EU v oblasti 
spolupráce s Latinskou Amerikou podpora 
regionální integrace a vymýcení chudoby 
za účelem prosazování udržitelného 
hospodářského a sociálního rozvoje. Tyto 
politické cíle by měly být podporovány 
s ohledem na různou úroveň rozvoje 
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podporovány s ohledem na různou úroveň 
rozvoje v zemích Latinské Ameriky. 
V oblastech společného zájmu EU 
a Latinské Ameriky, včetně životního 
prostředí, změny klimatu, snižování 
nebezpečí katastrof, energetiky, vědy, 
výzkumu, vyššího vzdělání, technologie 
a inovací, by měl být veden dvoustranný 
dialog.

v zemích Latinské Ameriky. V oblastech 
společného zájmu EU a Latinské Ameriky, 
včetně životního prostředí, snižování 
nebezpečí katastrof, energetiky, vědy, 
výzkumu, vyššího vzdělání, technologie a 
inovací, by měl být veden dvoustranný 
dialog.

Or. en

Pozměňovací návrh 14

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(18) EIB působí v Asii. 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 a zvyšováním politické a 
sociální stability. Společně se zavádějí 
politiky pro řešení společných náročných 
úkolů, jako je udržitelný rozvoj, 
bezpečnost a stabilita, správa věcí 
veřejných i předcházení přírodním a 
lidským katastrofám a reakce na ně. 
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Pozměňovací návrh 15

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Strategie EU pro nové partnerství se 
střední Asií přijatá Evropskou radou 
v červnu 2007 posílila regionální 
a dvoustranný dialog a spolupráci EU se 
středoasijskými zeměmi na hlavních 
problémech, se kterými se region potýká, 
jako je snižování chudoby, udržitelný 
rozvoj a stabilita. Provádění strategie
významně pokročilo v oblastech lidských 
práv, právního státu, řádné správy věcí 
veřejných, demokracie, vzdělávání, 
hospodářského rozvoje, obchodu, investic, 
energetiky, dopravy a environmentálních 
politik.

(19) Strategie EU pro nové partnerství se 
střední Asií přijatá Evropskou radou 
v červnu 2007 významně pokročila 
v oblastech lidských práv, právního státu, 
řádné správy věcí veřejných, demokracie, 
vzdělávání, hospodářského rozvoje, 
obchodu, investic, energetiky, dopravy 
a environmentálních politik.

Or. en

Pozměňovací návrh 16

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Činnost EIB v Jihoafrické republice 
by měla probíhat v rámci strategického 
dokumentu týkajícího se EU a Jihoafrické 
republiky (EU-South Africa Country 
Strategy Paper). Ústředními oblastmi 
zájmu označenými ve strategickém 
dokumentu je tvorba zaměstnanosti 
a rozvoj kapacit pro poskytování služeb 
a sociální soudržnost. Činnosti EIB 
v Jihoafrické republice se značně doplňují 
s programem rozvojové spolupráce 
Komise, zejména tam, kde se EIB 

(20) Činnost EIB v Jihoafrické republice 
probíhá v rámci strategického dokumentu 
týkajícího se EU a Jihoafrické republiky 
(EU-South Africa Country Strategy Paper). 
Ústředními oblastmi zájmu označenými ve 
strategickém dokumentu je tvorba 
zaměstnanosti a rozvoj kapacit pro 
poskytování služeb a sociální soudržnost. 
Činnosti EIB v Jihoafrické republice se 
zaměřují na podporu soukromého sektoru 
a na investice do rozšiřování infrastruktury 
a sociálních služeb (bydlení, elektrická 
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zaměřuje na podporu soukromého sektoru 
a na investice do rozšiřování infrastruktury
a sociálních služeb (bydlení, elektrická 
energie a komunální infrastruktura). 
Přezkum strategického dokumentu 
týkajícího se Jihoafrické republiky 
v polovině období navrhl posílit opatření 
v oblasti změny klimatu prostřednictvím 
činností na podporu tvorby „zelených“ 
pracovních míst.

energie a komunální infrastruktura). 
Přezkum strategického dokumentu 
týkajícího se Jihoafrické republiky 
v polovině období navrhl posílit opatření 
v oblasti změny klimatu prostřednictvím 
činností na podporu tvorby „zelených“ 
pracovních míst.

Or. en

Pozměňovací návrh 17

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) S cílem posílit soudržnost celkové 
podpory EU v dotyčných regionech by se 
měly vyhledávat možnosti případného 
spojení finančních prostředků EIB 
s rozpočtovými zdroji EU např. ve formě 
záruk, rizikového kapitálu, úrokových 
dotací a spolufinancování investic vedle 
technické pomoci při vypracování 
a provádění projektu prostřednictvím 
nástroje předvstupní pomoci, evropského 
nástroje sousedství a partnerství, nástroje 
stability, EIDHR a finančního nástroje pro 
rozvojovou spolupráci. 

(21) S cílem posílit soudržnost celkové 
podpory EU v dotyčných regionech je 
možno vyhledávat možnosti případného 
spojení finančních prostředků EIB 
s rozpočtovými zdroji EU např. ve formě 
záruk, rizikového kapitálu, úrokových 
dotací a spolufinancování investic vedle 
technické pomoci při vypracování 
a provádění projektu prostřednictvím 
nástroje předvstupní pomoci, evropského 
nástroje sousedství a partnerství, nástroje 
stability, EIDHR a finančního nástroje pro 
rozvojovou spolupráci. Kdykoli se vyskytne 
takové spojení finančních prostředků EIB 
s jinými rozpočtovými zdroji EU, měly by 
být v rozhodnutích zřetelně identifikovány 
zdroje, které mají být použity.  Výroční 
zpráva Komise pro Evropský parlament 
musí obsahovat podrobný rozpis 
rozpočtových zdrojů a finančních nástrojů 
použitých spolu s finančními prostředky 
EIB. 

Or. en
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Odůvodnění
Je velmi důležité, aby Evropský parlament obdržel roční přehled veškerých finančních 
prostředků vynaložených v souvislosti s tímto rozhodnutím.

Pozměňovací návrh 18

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Mělo by být zajištěno, aby vnější 
finanční operace EIB na všech úrovních, 
od strategického plánování na výchozí 
úrovni po navazující rozvoj projektů, byly 
v souladu s vnějšími politikami EU a s cíli 
na vysoké úrovni stanovenými v tomto 
rozhodnutí a aby je podporovaly. S cílem 
zvýšit koherenci vnějších činností EU by 
měl být dále posílen dialog o politice 
a strategii mezi Komisí, ESVČ a EIB. Za 
týmž účelem by měla existovat užší 
spolupráce a včasná vzájemná výměna 
informací mezi EIB a Komisí na 
operativní úrovni. Zvláštní význam 
v procesu přípravy programových 
dokumentů s cílem maximalizovat 
synergii mezi činnostmi EIB a činnostmi 
prováděnými Komisí pak má v případě 
potřeby včasná výměna názorů mezi EIB, 
Komisí a ESVČ .

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

EIB musí mít i nadále při provádění projektů podle tohoto rozhodnutí rozumnou míru 
pravomocí.
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Pozměňovací návrh 19

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Praktická opatření na propojení cílů 
obecného mandátu a jejich provádění 
budou stanovena v regionálních 
operativních pokynech vypracovaných 
Komisí společně s EIB a v případě potřeby 
po konzultaci s ESVČ ohledně politických 
otázek. Tyto pokyny by měly vycházet ze 
širšího politického rámce EU pro každý 
region, měly by odrážet strategie EU pro 
jednotlivé země a jejich cílem by mělo být 
zajistit, aby finanční prostředky 
poskytované EIB doplňovaly odpovídající 
politiky, programy a nástroje pomoci EU 
v jednotlivých regionech. Pokyny by měly 
být poskytnuty Evropskému parlamentu 
a Radě v rámci podávání roční zprávy 
o mandátu EIB pro poskytování úvěrů 
třetím zemím zpracované Komisí.

(23) Praktická opatření na propojení cílů 
obecného mandátu a jejich provádění 
budou stanovena v regionálních 
operativních pokynech vypracovaných 
Komisí společně s EIB a v případě potřeby 
po konzultaci s ESVČ ohledně politických 
otázek. Tyto pokyny by měly vycházet ze 
širšího politického rámce EU pro každý 
region, měly by odrážet strategie EU pro 
jednotlivé země a jejich cílem by mělo být 
zajistit, aby finanční prostředky 
poskytované EIB doplňovaly odpovídající 
politiky, programy a nástroje pomoci EU 
v jednotlivých regionech. Pokyny by měly 
být poskytnuty Evropskému parlamentu 
a Radě v rámci podávání roční zprávy 
o mandátu EIB pro poskytování úvěrů 
třetím zemím zpracované Komisí.

Or. en

Odůvodnění.

Netýká se českého znění

Pozměňovací návrh 20

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) EIB by měla v konzultaci s Komisí
připravit orientační víceletý program 
plánovaného objemu podepsaných 
finančních operací EIB, aby bylo zajištěno 
odpovídající plánování rozpočtu, pokud jde 
o dotování záručního fondu. Komise by 
měla tento plán zohlednit ve svém 
pravidelném rozpočtovém plánování 

(24) EIB by měla připravit orientační 
víceletý program plánovaného objemu 
podepsaných finančních operací EIB, aby 
bylo zajištěno odpovídající plánování 
rozpočtu, pokud jde o dotování záručního 
fondu. Komise by měla tento plán 
zohlednit ve svém pravidelném 
rozpočtovém plánování předávaném 
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předávaném rozpočtovému orgánu. rozpočtovému orgánu.

Or. en

Pozměňovací návrh 21

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 
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.

(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 Komise musí konzultovat s EIB i 
s jinými evropskými mnohostrannými 
a dvoustrannými finančními institucemi. 
Tato platforma by nadále podporovala 
mechanismy vzájemné důvěry založené na 
komparativní výhodě různých institucí.

Or. en

Pozměňovací návrh 22

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) EIB by měla být povzbuzována, aby 
zvyšovala objem svých operací mimo EU 
bez využití záruky EU na podporu cílů 
vnější politiky EU, zejména v zemích 
usilujících o přistoupení k EU, v zemích 
v rámci politiky sousedství a v zemích, 

vypouští se 
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které dosahují požadovaného investičního 
stupně v jiných regionech, ale také 
v zemích pod investičním stupněm, má-li 
EIB vhodné záruky třetích stran. 
V konzultaci s Komisí by EIB měla 
vypracovat politiku pro rozhodování 
o tom, zda projekty přidělí do mandátu 
v rámci záruky EU, nebo do financování 
na vlastní riziko ze strany EIB. Tato 
politika by zejména brala v úvahu bonitu 
dotčených zemí a projektů.

Or. en

Pozměňovací návrh 23

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) EIB by měla rozšířit řadu nabízených 
nových a inovačních finančních nástrojů, 
včetně většího zaměření na vypracování 
záručních nástrojů. Dále by EIB měla být 
povzbuzována, aby poskytovala úvěry 
v místních měnách a vydávala dluhopisy 
na místních trzích za předpokladu, že 
partnerské země zavedou nezbytné 
strukturální reformy, zejména ve 
finančním sektoru, jakož i jiná opatření 
k usnadnění činnosti EIB.

vypouští se 

Or. en
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Pozměňovací návrh 24

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Aby se zajistilo, že banka splní 
požadavky mandátu ve všech regionech 
a subregionech, bude třeba na vnější 
činnosti EIB věnovat dostatečné lidské 
a finanční zdroje. To by zejména 
zahrnovalo dostatečnou kapacitu na 
podporu cílů rozvojové spolupráce EU, na 
větší zaměření na posouzení 
environmentálních, sociálních 
a rozvojových aspektů jejích činností ex 
ante a na účinné sledování projektů 
během provádění.

vypouští se

Or. enOdůvodnění

EIB musí mít i nadále při provádění projektů podle tohoto rozhodnutí rozumnou míru 
pravomocí. Projekty financované podle tohoto rozhodnutí musí být navíc prováděny finančně 
únosným způsobem.

Pozměňovací návrh 25

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Při svých finančních operacích mimo 
EU, které spadají do oblasti působnosti 
tohoto rozhodnutí, by měla EIB usilovat 
o další posílení koordinace a spolupráce 
s mezinárodními finančními institucemi 
a případně s evropskými dvoustrannými 
finančními institucemi, včetně případné 
spolupráce, pokud jde o odvětvové 
podmínky, vzájemné spoléhání na postupy, 
využívání společného spolufinancování 
a podílení se na celosvětových iniciativách, 
jako je podpora koordinace a účinnosti 
pomoci. Výše uvedené úsilí má vycházet ze
vzájemnosti mezi EIB a jinými institucemi 

(29) Při svých finančních operacích, které 
spadají do oblasti působnosti tohoto 
rozhodnutí, by měla EIB i nadále usilovat 
o posílení koordinace a spolupráce 
s mezinárodními finančními institucemi a 
případně s evropskými dvoustrannými 
finančními institucemi, včetně případné 
spolupráce, pokud jde o odvětvové 
podmínky, vzájemné spoléhání na postupy, 
využívání společného spolufinancování a 
podílení se na celosvětových iniciativách, 
jako je podpora koordinace a účinnosti 
pomoci. Toto úsilí má být založeno na
vzájemnosti. Zejména způsoby provádění 
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a k účinnému provádění vyžaduje 
rovnocennou snahu EIB a jiných 
finančních institucí. Zejména způsoby 
provádění financování ze strany EIB ve 
východních zemích v rámci politiky 
sousedství a partnerství, ve střední Asii a 
v Turecku jsou stanoveny v trojstranných
memorandech o porozumění mezi Komisí, 
EIB a Evropskou bankou pro obnovu 
a rozvoj.

financování ze strany EIB ve 
východních zemích v rámci politiky 
sousedství a partnerství, ve střední Asii a 
v Turecku jsou stanoveny v trojstranných 
memorandech o porozumění mezi Komisí, 
EIB a Evropskou bankou pro obnovu 
a rozvoj.

Or. en

Pozměňovací návrh 26

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Mělo by být posíleno podávání zpráv 
a předávání informací EIB Komisi, aby 
Komise mohla zlepšit svou roční zprávu 
pro Evropský parlament a Radu 
o finančních operacích EIB prováděných 
podle tohoto rozhodnutí. Zpráva by měla 
zejména zhodnotit dodržování rozhodnutí 
při finančních operacích EIB, přičemž by 
měla vzít v úvahu operativní pokyny,
a měla by zahrnovat oddíly týkající se 
přidané hodnoty v souladu s politikami EU 
a oddíly týkající se spolupráce s Komisí, 
jinými MFI a dvoustrannými dárci, včetně 
spolufinancování. V případě potřeby by 
zpráva měla zahrnovat odkazy na 
významné změny okolností, které by 
odůvodnily další změny mandátu před 
koncem období.

(30) Mělo by být posíleno podávání zpráv 
a předávání informací EIB, aby Komise 
mohla zlepšit svou roční zprávu pro 
Evropský parlament a Radu o finančních 
operacích EIB prováděných podle tohoto 
rozhodnutí. Zpráva by měla zejména 
zhodnotit dodržování rozhodnutí při 
finančních operacích EIB a měla by 
zahrnovat oddíly týkající se přidané 
hodnoty a spolupráce s Komisí, jinými 
MFI a dvoustrannými dárci, včetně 
spolufinancování V případě potřeby by 
zpráva měla zahrnovat odkazy na 
významné změny okolností, které by 
odůvodnily další změny mandátu před 
koncem období. Tato zpráva by měla 
zejména zahrnovat podrobný rozpis 
veškerých finančních zdrojů použitých 
spolu s finančními prostředky EIB a 
jiných dárců, čímž podá podrobný přehled 
finančního zatížení operací v oblasti 
financování.

Or. enOdůvodnění
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Je velmi důležité, aby Evropský parlament obdržel roční přehled veškerých finančních 
prostředků vynaložených v souvislosti s tímto rozhodnutím.

Pozměňovací návrh 27

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Finanční operace EIB by měly být 
i nadále řízeny v souladu s jejími vlastními 
pravidly a postupy, včetně vhodných 
kontrolních opatření a opatření přijatých 
za účelem předcházení daňovým únikům,
a v souladu s příslušnými pravidly 
a postupy ve vztahu k Účetnímu dvoru 
a Evropskému úřadu pro boj proti 
podvodům (OLAF),

(31) Finanční operace EIB musí být i 
nadále řízeny v souladu s jejími vlastními 
pravidly a postupy a v souladu s 
příslušnými pravidly a postupy ve vztahu k 
Účetnímu dvoru a Evropskému úřadu pro 
boj proti podvodům (OLAF).

Or. en

Pozměňovací návrh 28

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“) 

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 cíl politiky 
EU spočívající v podporování projektů na 
zmírňování této změny a přizpůsobování se 
jí, 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 
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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.

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 ve spolupráci s Komisí, přičemž –
je-li to možné a vhodné – se kombinují 
příslušné financování ze strany EIB 
s rozpočtovými prostředky EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 29

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 5 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Obecný mandát i mandát pro změnu 
klimatu musí být spravovány podle zásad 
řádného finančního řízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 30

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Základním cílem finančních operací EIB 
v oblastech, na něž se vztahuje odstavec 1, 
je regionální integrace partnerských zemí, 
včetně hospodářské integrace zemí 
usilujících o přistoupení k EU, 
sousedních zemí a EU.

2. Základním cílem finančních operací EIB 
v oblastech, na něž se vztahuje odstavec 1, 
je regionální integrace partnerských zemí.

Or. en



PA\831993CS.doc 25/31 PE448.767v02-00

CS

Pozměňovací návrh 31

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, jako je zdravotnictví 
a vzdělávání.

Or. en

Pozměňovací návrh 32

Návrh rozhodnutí
 Čl. 4 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Záruka EU se vztahuje pouze na 
finanční operace EIB uskutečňované ve 
způsobilých zemích, které s EIB uzavřely 
rámcovou dohodu zakládající právní 
podmínky, podle nichž mají být tyto 
operace prováděny.

3. Záruka EU se musí vztahovat pouze na 
finanční operace EIB uskutečňované ve 
způsobilých zemích, které s EIB uzavřely 
rámcovou dohodu zakládající právní 
podmínky, podle nichž mají být tyto 
operace prováděny.

Or. en

Pozměňovací návrh 33

Návrh rozhodnutí
 Čl. 5 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise vypracuje společně s EIB 
regionální operativní pokyny pro 
financování ze strany EIB podle tohoto 
rozhodnutí. Při vypracování těchto pokynů 
Komise a EIB konzultují v případě potřeby 
Evropskou službu pro vnější činnost 
(ESVČ) ohledně politických otázek. 

1. Komise vypracuje společně s EIB 
regionální operativní pokyny pro 
financování ze strany EIB podle tohoto 
rozhodnutí. Při vypracování těchto pokynů 
Komise a EIB mohou konzultovat
v případě potřeby Evropskou službu pro 
vnější činnost (ESVČ) ohledně politických 
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Operativní pokyny mají za cíl zajistit, aby 
financování ze strany EIB podporovalo 
politiky EU, a vycházejí ze širšího rámce 
regionální politiky EU stanovené Komisí a 
v případě potřeby ESVČ. Operativní 
pokyny zejména zajistí, že financování ze 
strany EIB doplňuje odpovídající politiky, 
programy a nástroje pomoci EU 
v jednotlivých regionech s přihlédnutím 
k usnesením Evropského parlamentu 
a rozhodnutím a závěrům Rady. Komise 
informuje o stanovených pokynech 
Evropský parlament a Radu. V rámci 
stanoveném operativními pokyny vymezí 
EIB příslušné strategie financování a zajistí 
jejich provádění.

otázek. Operativní pokyny mají za cíl 
zajistit, aby financování ze strany EIB 
podporovalo politiky EU, a vycházejí ze 
širšího rámce regionální politiky EU 
stanovené Komisí a v případě potřeby 
ESVČ. Operativní pokyny zejména zajistí, 
že financování ze strany EIB doplňuje 
odpovídající politiky, programy a nástroje 
pomoci EU v jednotlivých regionech 
s přihlédnutím k usnesením Evropského 
parlamentu a rozhodnutím a závěrům 
Rady. Komise informuje o stanovených 
pokynech Evropský parlament a Radu. 
V rámci stanoveném operativními pokyny 
vymezí EIB příslušné strategie financování 
a zajistí jejich provádění.

Or. en

Pozměňovací návrh 34

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. EIB musí provést 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 udržitelné. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 35

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tam, kde je to vhodné, se hodnotí 
i možnost posílit během projektového 
cyklu kapacity příjemců financování ze 
strany EIB technickou pomocí.

Tam, kde je to vhodné, se hodnotí možnost 
posílit během projektového cyklu kapacity 
příjemců financování ze strany EIB 
technickou pomocí.

Or. en

Pozměňovací návrh 36

Návrh rozhodnutí
Čl. 7 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Je posilován soulad vnějších činností 
EIB s cíli vnější politiky EU se záměrem 
maximalizovat synergii mezi financováním 
ze strany EIB a rozpočtovými zdroji EU, 
zejména prostřednictvím vypracování 
operativních pokynů stanovených v článku 
5 a pomocí pravidelného a systematického 
dialogu a včasné výměny informací 
týkajících se:

1. Soulad vnějších činností EIB s cíli vnější 
politiky EU maximalizuje synergii mezi 
financováním ze strany EIB a 
rozpočtovými zdroji EU, zejména 
prostřednictvím vypracování operativních 
pokynů stanovených v článku 5 a pomocí 
pravidelného a systematického dialogu a 
včasné výměny informací týkajících se:

Or. en

Pozměňovací návrh 37

Návrh rozhodnutí
Čl. 8 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Finanční operace EIB jsou ve vhodných 
případech stále častěji prováděny ve 
spolupráci s jinými mezinárodními 
finančními institucemi nebo evropskými 

1. Finanční operace EIB jsou ve vhodných 
případech stále častěji prováděny ve 
spolupráci s jinými mezinárodními 
finančními institucemi nebo evropskými 



PE448.767v02-00 28/31 PA\831993CS.doc

CS

dvoustrannými finančními institucemi 
s cílem maximalizovat synergii, spolupráci 
a účinnost a zajistit přiměřené sdílení rizik 
a soudržné projektové a odvětvové 
podmínky.

dvoustrannými finančními institucemi 
s cílem maximalizovat synergii, spolupráci 
a účinnost a zajistit obezřetné a přiměřené 
sdílení rizik a soudržné projektové 
a odvětvové podmínky.

Or. en

Pozměňovací návrh 38

Návrh rozhodnutí
Čl. 9 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V případě finančních operací EIB, 
u nichž je jednou ze stran stát nebo za něž 
se stát zaručil, a jiných finančních operací 
EIB, u nichž jsou jednou ze stran 
regionální nebo místní orgány nebo státem 
vlastněné a/nebo státem kontrolované 
veřejné podniky nebo instituce, jestliže 
u těchto jiných finančních operací EIB 
existuje náležité hodnocení úvěrového 
rizika ze strany EIB zohledňující situaci 
dané země, pokud jde o úvěrová rizika, 
kryje záruka EU veškeré splatné platby 
dosud neobdržené EIB (dále jen „globální 
záruka“).

1. V případě finančních operací EIB, 
u nichž je jednou ze stran stát nebo za něž 
se stát zaručil, a jiných finančních operací 
EIB, u nichž jsou jednou ze stran 
regionální nebo místní orgány nebo státem 
vlastněné a/nebo státem kontrolované 
veřejné podniky nebo instituce, jestliže 
u těchto jiných finančních operací EIB 
existuje náležité hodnocení úvěrového 
rizika ze strany EIB zohledňující situaci 
dané země, pokud jde o úvěrová rizika, 
musí záruka EU krýt veškeré splatné 
platby dosud neobdržené EIB (dále jen 
„globální záruka“).

Or. en

Pozměňovací návrh 39

Návrh rozhodnutí
Čl. 9 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. EIB po konzultaci s Komisí vypracuje 
jasnou a transparentní politiku přidělování 
při rozhodování o zdrojích financování 
operací, které jsou způsobilé získat záruku 
EU i financování na vlastní riziko ze strany 

4. EIB vypracuje jasnou a transparentní 
politiku přidělování při rozhodování 
o zdrojích financování operací, které jsou 
způsobilé získat záruku EU i financování 
na vlastní riziko ze strany EIB.
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EIB.

Or. en

Pozměňovací návrh 40

Návrh rozhodnutí
Čl. 10 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise podává každý rok Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu o finančních 
operacích EIB uskutečněných na základě 
tohoto rozhodnutí. Tato zpráva zahrnuje 
hodnocení finančních operací EIB na 
úrovni projektů a odvětví a na celostátní 
a regionální úrovni, jakož i příspěvku 
finančních operací EIB k naplňování cílů 
vnější politiky a strategických cílů EU. 
Zpráva zejména zhodnotí dodržování 
tohoto rozhodnutí při finančních operacích 
EIB, přičemž vezme v úvahu operativní 
pokyny uvedené v článku 5, a zahrne 
oddíly týkající se přidané hodnoty pro 
dosahování politických cílů EU 
a spolupráce s Komisí, jinými 
mezinárodními finančními institucemi 
a dvoustrannými institucemi, včetně 
spolufinancování.

1. Komise podává každý rok Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu o finančních 
operacích EIB uskutečněných na základě 
tohoto rozhodnutí. Tato zpráva zahrnuje 
hodnocení finančních operací EIB na 
úrovni projektů a odvětví a na celostátní 
a regionální úrovni, jakož i příspěvku 
finančních operací EIB k naplňování cílů 
vnější politiky a strategických cílů EU. 
Zpráva zejména zhodnotí dodržování 
tohoto rozhodnutí při finančních operacích 
EIB, přičemž vezme v úvahu operativní 
pokyny uvedené v článku 5, a zahrne 
oddíly týkající se přidané hodnoty a 
spolupráce s Komisí, jinými 
mezinárodními finančními institucemi a 
dvoustrannými institucemi, včetně 
spolufinancování. Tato zpráva zahrnuje 
zejména podrobný rozpis veškerých 
finančních zdrojů použitých spolu 
s finančními prostředky EIB a jiných 
dárců, čímž podává podrobný přehled 
finančního zatížení operací v oblasti 
financování prováděných podle tohoto 
rozhodnutí.

Or. en
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Pozměňovací návrh 41

Návrh rozhodnutí
Čl. 10 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. EIB poskytne Komisi o každé své 
finanční operaci statistické, finanční 
a účetní údaje nezbytné ke splnění 
povinnosti Komise podávat zprávy nebo 
požadavků Účetního dvora, a to spolu 
s osvědčením auditora o nesplacených 
částkách finančních operací EIB.

3. EIB musí poskytnout Komisi o každé 
své finanční operaci statistické, finanční 
a účetní údaje nezbytné ke splnění 
povinnosti Komise podávat zprávy nebo 
požadavků Účetního dvora, a to spolu 
s osvědčením auditora o nesplacených 
částkách finančních operací EIB.

Or. en

Pozměňovací návrh 42

Návrh rozhodnutí
Čl. 10 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pro účely účetnictví a podávání zpráv 
Komise o rizicích, na která se vztahuje 
globální záruka, předloží EIB Komisi 
hodnocení rizik vypracované EIB 
a informace o bonitě týkající se finančních 
operací EIB s dlužníky nebo dlužníky 
krytými zárukou jinými než státy.

4. Pro účely účetnictví a podávání zpráv 
Komise o rizicích, na která se vztahuje 
globální záruka, musí EIB Komisi 
předložit hodnocení rizik vypracované EIB 
a informace o bonitě týkající se finančních 
operací EIB s dlužníky nebo dlužníky 
krytými zárukou jinými než státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 43

Návrh rozhodnutí
Příloha I – odstavec za bodem D 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V rámci regionálních stropů obecného 
mandátu mohou řídicí orgány EIB 
rozhodnout o přerozdělení částky ve výši 

V rámci regionálních stropů obecného 
mandátu mohou řídicí orgány EIB 
rozhodnout o přerozdělení částky ve výši 



PA\831993CS.doc 31/31 PE448.767v02-00

CS

až 10 % regionálního stropu mezi 
orientační subregionální stropy.

až 20 % regionálního stropu mezi 
orientační subregionální stropy.

Or. en

Pozměňovací návrh 44

Návrh rozhodnutí
 Příloha II – část A – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Kandidátské země 
Chorvatsko, Turecko, Bývalá jugoslávská 
republika Makedonie. 

1. Kandidátské země 
Chorvatsko, Bývalá jugoslávská republika 
Makedonie. 

Or. en

Pozměňovací návrh 45

Návrh rozhodnutí
Příloha II – část B – bod 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Východní Evropa, jižní Kavkaz a Rusko 
Východní Evropa: Bělorusko, Moldavská 
republika, Ukrajina 
Jižní Kavkaz: Arménie, Ázerbájdžán, 
Gruzie 
Rusko

2. Východní Evropa, jižní Kavkaz a Rusko 
Východní Evropa: Bělorusko, Moldavská 
republika, Ukrajina 
Jižní Kavkaz: Arménie, Ázerbájdžán, 
Gruzie 
Rusko (včetně Kaliningradu).

Or. en


