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NÁVRHY

Hospodářský a měnový výbor vyzývá Rozpočtový výbor jako příslušný výbor, aby do návrhu 
usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1. poukazuje na význam činností Evropské investiční banky (EIB) jakožto banky Unie, jež 
provádí za účelem zvýšení stávající úrovně investic v EU, které jsou pod historickými 
průměrnými hodnotami a nedostačují k naplnění ambicí EU, pokud jde o udržitelnost, 
hospodářskou a sociální oblast, konkurenceschopnost, inovace a vytváření pracovních 
míst, a za účelem dosažení regionální soudržnosti, inovací a konkurenceschopnosti na 
úrovni EU i financování na místní úrovni, včetně samosprávných obcí, které reagují na 
potřeby občanů; důrazně vybízí EIB, aby pokračovala ve svém úsilí o další podporu 
investic do udržitelnějšího a konkurenceschopnějšího evropského hospodářství;

2. žádá Komisi, aby se obzvláště zaměřila na zajištění toho, aby fiskální pravidla EU 
podporovala budoucí úsilí EIB o zvýšení úrovně veřejných investic v EU, což umožní 
EIB, aby využila pákového efektu těch investic; zdůrazňuje významnou úlohu 
veřejného sektoru při plnění investičních cílů oznámených novou Komisí, konkrétně, 
aby byly v průběhu příštích deseti let uvolněny finanční prostředky ve výši 1 bilionu 
EUR na investice do ekologické transformace;

3. zdůrazňuje, že mají-li se tyto ambice naplnit, bude možná nezbytné, aby EIB přijímala 
větší rizika zejména v sektorech a regionech, které jsou z hlediska investic méně 
atraktivní, a to pod podmínkou, že takové půjčky budou splňovat kritéria způsobilosti 
EIB a zohledňovat obecný rating AAA Evropské investiční banky, přičemž by rovněž 
měla zvyšovat kapitál a posilovat rozvoj odborných znalostí v oblasti inovativních 
finančních nástrojů;

4. požaduje obecné navýšení kapitalizace EIB, aby se umožnilo více dlouhodobých úvěrů 
a  inovativních nástrojů při financování projektů, které mají značný potenciál, pokud jde 
o udržitelnost, přínosy v oblasti inovací a v sociální oblasti, včetně projektů, jež 
vytvářejí udržitelná pracovní místa a snižují nerovnosti; zdůrazňuje význam faktoru 
adicionality, který by měla EIB zajišťovat u investic v celé EU, a spolupráce s více 
partnery; dále zdůrazňuje, že jeden z aspektů přidané hodnoty financování EIB spočívá 
také v poskytování technického poradenství a budování kapacit s cílem pomoci 
projektům dosáhnout připravenosti na investice a zajistit co největší zeměpisnou 
rovnováhu;

5. bere na vědomí výsledky zprávy EIB o investicích 2019/2020, které se týkají 
financování malých a středních podniků (MSP) a společností se střední tržní 
kapitalizací; domnívá se, že MSP a společností se střední tržní kapitalizací  musí zůstat 
základním cílem EIB, a naléhavě žádá, aby bylo vyvíjeno větší úsilí a  kladen větší 
důraz v souvislosti s financováním MPS s cílem snížit schodek ve financování těchto 
společností; v této souvislosti vítá složku fondu InvestEU zaměřenou na MSP; 
zdůrazňuje, že je třeba se zaměřit na dlouhodobé financování, zejména na podporu 
projektů, které by jinak financování nezískaly, zejména inovativních začínajících 
podniků a MSP; zdůrazňuje, že finanční činnosti EIB nenahrazují udržitelné fiskální 
politiky členských států; vyzývá EIB a Evropský investiční fond, aby zvýšily své 
investice na přelomové inovace, zejména na ekologickou transformaci, s cílem podpořit 
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evropské společnosti;

6. vítá, že se předsedkyně Komise zavázala, že části EIB budou transformovány na tzv. 
klimatickou banku, a rozhodnutí správní rady EIB, že do roku 2025 zvýší podíl 
financování z EIB na klimatická opatření a udržitelnost životního prostředí na nejméně 
50 % a veškeré finanční aktivity EIB budou do roku 2020 v souladu s cíli Pařížské 
dohody;

7. vyzývá EIB, aby zvýšila financování na řešení technologického přechodu, podporovala 
rozvoj dovedností uzpůsobených současným i budoucím potřebám trhu práce, dále 
podporovala investice  do digitálních dovedností zaměstnanců a podnikatelů, digitální 
infrastruktury a do budování kapacit pro digitalizaci, aby poskytovala finanční 
prostředky na dlouhodobý výzkum a inovaci, MSP, podporovala sociální hospodářství a 
posilovala sociální a územní soudržnosti, a to konkrétně tím, že poskytne chybějící 
investice do veřejného bydlení a infrastruktury;

8. bere na vědomí nový evropský plán udržitelných investic, který předložila Komise, a 
žádá Komisi, aby plně podporovala ambice EIB v oblasti udržitelnosti;

9. žádá EIB, aby převzala klíčovou úlohu v oblasti udržitelného financování v Evropě i 
mimo ni  a aby nadále plnila klíčovou úlohu při vytvoření finančního mechanismu EU 
pro třetí země, zejména pak pro rozvojové země;

10. uznává, že by Evropská unie a členské státy měly více investovat do boje proti změně 
klimatu, do digitální revoluce a do veřejných služeb; vítá rozhodnutí správní rady EIB, 
že do konce roku 2021 ukončí finanční podporu pro projekty týkající se fosilních paliv a 
uvede celé své portfolio, včetně operací EIF, a úvěrové politiky do souladu s cíli 
Pařížské dohody;

11. žádá EIB, aby pracovala na tom, aby bylo získání podpory od EIB podmíněno tím, že 
dotyčné podniky musí přijmout závazky týkající se dekarbonizace, a aby poskytovala 
poradenství ohledně způsobu, jakým mohou společnosti emise uhlíku snížit; žádá EIB, 
aby uplatňovala rámec EU pro taxonomii jakožto kritérium pro své investice v oblasti 
klimatu a životního prostředí, a to okamžitě po jeho oficiálním přijetí; žádá EIB, aby 
vytvořila spolehlivou metodiku, na základě níž bude možné měřit a zveřejňovat, do jaké 
míry jsou finanční operace banky v souladu s Pařížskou dohodou;

12. všímá si rozdílů v hospodářské situaci a kapacitách členských států a zdůrazňuje, že je 
důležité zajistit spravedlivý přechod, aby se regionům a zemím, na něž bude mít 
největší dopad, poskytla pomoc při přizpůsobování se těmto nadcházejícím změnám, 
tak aby nikdo nezůstal opomenut; zdůrazňuje, že je nutné aktivně podporovat oblasti, v 
nichž v současné době pracovní místa závisí na průmyslových odvětvích s velkými 
emisemi, a to prostřednictvím značných investic do vzdělávání a alternativních 
hospodářských možností s cílem zajistit kvalitní pracovní místa, čímž bude zajištěn i 
hladký přechod; domnívá se, že soudržnost a koordinace s ostatními nástroji 
financování EU budou v tomto ohledu klíčové;

13. zdůrazňuje, že by hlavní kvantitativní cíl Evropského fondu pro strategické investice 
(EFSI), jenž spočívá v mobilizaci dalších 500 miliard EUR dodatečných soukromých a 
veřejných investic, neměl být hlavním ukazatelem úspěchu EFSI a že by v budoucích 
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investičních strategiích měly být přinejmenším stejně důležité měřitelné cíle v oblasti 
udržitelnosti, adicionality, zeměpisného pokrytí a sociálního dopadu;

14. žádá EIB, aby zvýšila podíl financování z EFSI a programu InvestEU na projekty, které 
v souladu s příslušnými právními předpisy EU výrazně přispívají k plnění cílů EU 
týkajících se udržitelnosti a sociální oblasti; žádá Komisi, aby zajistila, aby byly 
metodiky ověřování udržitelnosti programu InvestEU plně v souladu s cíli EU v oblasti 
udržitelnosti a aby hodnotící kritéria sociálních projektů zohledňovala zásady 
evropského pilíře sociálních práv; v této souvislosti poukazuje na to, že je důležité 
provádět předběžné a následné hodnocení udržitelnosti, konkurenceschopnosti a 
hospodářského a sociálního dopadu projektů a jejich dopadu na životní prostředí; 

15. vyzývá EIB, aby v rámci svých úvěrových činností přednostně podporovala plnění cílů 
OSN pro udržitelný rozvoj;

16. žádá skupinu EIB, aby zajistila větší míru transparentnosti a odpovědnosti, pokud jde o 
její hospodářské operace, její využití záruk z rozpočtu EU, adicionalitu operací EIB a o 
budoucí plány na vytvoření rozvojové „dceřiné banky“ v rámci EIB;

17. konstatuje, že politika transparentnosti skupiny EIB je založena na předpokladu 
zpřístupňování informací; vyzývá EIB, aby obecně posílila svou komunikaci a 
především aby dále informovala veřejné i soukromé subjekty na vnitrostátní a místní 
úrovni o svých nástrojích a propagovala je prostřednictvím svých kontaktních kanceláří 
v členských státech; zdůrazňuje, že je důležité, aby před prováděním projektů i během 
jejich provádění byly řádně konzultovány místní komunity a občané, a že je nezbytné 
mít k dispozici řádné mechanismy pro konzultaci různých zúčastněných stran, jako jsou 
odborníci v oblasti klimatu, odborové svazy, subjekty občanské společnosti, zástupci 
podniků, MSP a akademické sféry;

18. žádá skupinu EIB, aby zlepšila svou odpovědnost v těchto otázkách, a navrhuje, aby se 
každého čtvrt roku konal dialog s příslušnými výbory Parlamentu s cílem zajistit účast v 
investiční strategii EIB a náležitý dohled; zdůrazňuje, že je důležité, aby Parlament ve 
větší míře kontroloval rozhodnutí správní rady EIB, a upozorňuje na to, že Parlament 
může na schůzích EIB využít pozorovací status, aby se zajistilo lepší sdílení informací; 
požaduje, aby Komise zvýšila svou transparentnost ve vztahu k Parlamentu v 
souvislosti s postoji, které zaujímá ve správní radě EIB; žádá, aby EIB a Parlament 
uzavřely memorandum o porozumění s cílem zlepšit přístup k dokumentům a údajům 
EIB souvisejícím se strategickou orientací a finančními politikami v budoucnosti, aby 
se tak posílila odpovědnost banky;

19. zdůrazňuje, že by práva Účetního dvora provádět audit EIB měla být posílena a měla by 
pokrývat veškeré operace EIB a že by audity měly rovněž zahrnovat nákladovou 
efektivnost investičních činností EIB a adicionalitu jejích projektů a měly by být 
zveřejňovány; žádá EIB, aby v budoucnu posílila svou spolupráci s úřadem OLAF a 
Úřadem evropského veřejného žalobce (EPPO) a aby podávala zprávy o všech 
případech možných podvodů příslušným orgánům; zastává názor, že úřad EPPO by měl 
v budoucnosti získat mandát, který mu umožní v členských státech, které jsou jeho 
členy, stíhat trestnou činnost spojenou s finančními prostředky EIB;

20. vítá novou politiku skupiny EIB  týkající se nespolupracujících jurisdikcí a řádné správy 
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daní, která byla přijata v roce 2019, avšak připomíná, že je nanejvýš důležité tuto 
politiku posílit s ohledem na nové způsoby vyhýbání se daňové povinnosti, jako je 
využití hybridních nesouladů, preferenční zacházení v oblasti práv duševního vlastnictví 
nebo využití jurisdikcí s nízkými nebo nulovými daněmi k odklonu zisků; žádá ostatní 
evropské finanční instituce, aby uplatňovaly stejně přísné normy; žádá EIB, aby u 
rizikových projektů plně využívala soubor nástrojů pro boj proti vyhýbání se daňové 
povinnosti v rámci své řádné daňové správy a aby v případě potřeby uplatňovala 
požadavky týkající se přemístění; vítá čl. 155 odst. 3 finančního nařízení z roku 2018, 
kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, neboť podmiňuje  
rozpočtové záruky sdělením informací o skutečném vlastnictví a uveřejním údajů ze 
zpráv podle jednotlivých zemí; bere na vědomí revidovaný rámec skupiny IEB pro boj 
proti praní peněz a financování terorismu a žádá EIB, aby aktualizovala svou politiku s 
ohledem na pátou směrnici o boji proti praní peněz, která vstoupila v platnost v lednu 
2020, a aby spolupracovala s příslušnými orgány na zajištění přiměřených sankcí za 
porušení právních předpisů a přísných norem týkajících se finančních 
zprostředkovatelů;

21. konstatuje, že se EIB musí řídit Listinou základních práv EU a že zásady lidských práv 
jsou začleněny do jejích postupů a norem týkajících se řádné správy, včetně veřejně 
dostupných předběžných posouzení; žádá EIB o zajištění toho, aby byl její 
mechanismus pro vyřizování stížností plně funkční a odhaloval a napravoval případná  
porušení lidských práv související s projekty EIB; žádá EIB, aby zajistila, že do 
nadcházející revize sociálních a environmentálních norem, která je naplánována na rok 
2020, budou zahrnuty záruky týkající se lidských práv;

22. konstatuje, že EIB zavedla politiku boje proti podvodům s nezávislým úřadem pro 
vyšetřování podezření z podvodů oznámených interně i externě; žádá EIB, aby zvážila 
aktualizaci své politiky s cílem zlepšit rámec boje proti podvodům a zajistit 
odpovídající zdroje, zejména s ohledem na významnou úlohu, kterou EIB plní při 
provádění politik EU, jako je program InvestEU a Zelená dohoda pro Evropu; 
konstatuje, že politika EIB týkající se boje proti podvodům již zahrnuje sankce a 
nápravná opatření a umožňuje například, aby bylo zastaveno vyplácení prostředků, 
požádáno o vrácení prostředků nebo aby byly projekty pozastaveny nebo zrušeny; žádá 
EIB, aby v případě, že jsou nahlášeny vážné nedostatky v řízení nebo korupce, zastavila 
vyplácení prostředků;

23. vítá podpis memoranda o porozumění mezi EIB a japonskou agenturou pro mezinárodní 
spolupráci dne 26. září 2019, která umožní další spolufinancování a společné investice v 
rozvojových zemích; tato spolupráce posiluje důležité strategické partnerství mezi EIB 
a agenturou JICA při podpoře projektů ve třetích zemích, které řeší celosvětové 
problémy;

24. podporuje závazek, který EIB přijala v rámci strategie pro rozmanitost a začlenění na 
období 2018–2021, a to zvýšit počet žen na seniorních pozicích do roku 2021 na 50 %; 
vyzývá EIB, aby zajistila, že splní svůj cíl získat během příštích dvanácti měsíců 
certifikaci pro rovnost žen a mužů Economic Dividends for Gender Equality;

25. vyzývá EIB, aby pokračovala ve spolupráci s podobně smýšlejícími partnery při řešení 
celosvětových problémů;
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26. vyzývá ke zvýšení finanční podpory místních zdrojů energie, aby Evropa přestala být 
vysokou měrou závislá na externích zdrojích energie a aby byly zajištěny bezpečné 
dodávky;

27. vybízí EIB, aby spolupracovala s drobnými tržními subjekty a komunitními sdruženími 
s cílem konsolidovat malé projekty obnovitelné energie a umožnit jim splnit podmínky 
pro financování EIB.
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