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NÁVRHY

Výbor pre hospodárske a menové veci vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor 
zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje význam činností Európskej investičnej banky (EIB) s cieľom zvýšiť súčasnú 
úroveň investícií v EÚ, ktoré sú pod historickými priemermi a nestačia na naplnenie 
ambícií EÚ v oblasti udržateľnosti, sociálnej oblasti a oblasti  inovácií; zdôrazňuje, že v 
záujme dosiahnutia týchto ambícií by bolo potrebné, aby EIB popri zvyšovaní vlastného 
imania a rozvoji odborných znalostí v oblasti inovačných nástrojov, podstupovala 
väčšie riziko; vyzýva na primeranú kapitalizáciu EIB s cieľom umožniť využívanie 
inovačných nástrojov pri financovaní projektov, ktoré majú značný potenciál, pokiaľ ide 
o prínosy v oblasti udržateľnosti a inovácií a v sociálnej oblasti;

2. víta záväzok zvolenej predsedníčky Komisie, že sa časť EIB transformuje na klimatickú 
banku, a záväzky predsedu EIB zvýšiť podiel finančných prostriedkov EIB určených na 
opatrenia v oblasti klímy a udržateľnosť životného prostredia do roku 2025 aspoň na 
50 % a do konca roka 2020 zosúladiť všetky finančné činnosti EIB s cieľmi Parížskej 
dohody; vyzýva Komisiu, aby čo najskôr predložila ambiciózny nový európsky plán 
udržateľných investícií vrátane dodatočných finančných záväzkov a aby plne 
podporovala EIB v jej ambíciách v oblasti udržateľnosti;

3. zdôrazňuje, že na to, aby sa EIB stala európskou klimatickou bankou, by mala do konca 
roka 2020 ukončiť všetku finančnú podporu na projekty v oblasti fosílnych palív a 
zosúladiť všetky svoje činnosti vrátane operácií EIF s cieľmi Parížskej dohody; vyzýva 
EIB, aby ako podmienku na získanie podpory EIB pre spoločnosti stanovila ich záväzky 
v oblasti dekarbonizácie; vyzýva EIB, aby uplatňovala rámec taxonómie EÚ po jeho 
formálnom prijatí ako kritérium pre svoje investície v oblasti klímy a životného 
prostredia; vyzýva EIB, aby vypracovala dôveryhodnú metodiku na meranie, 
zverejňovanie a dosiahnutie súladu s Parížskou dohodou v rámci svojich finančných 
operácií;

4. zdôrazňuje, že kľúčový kvantitatívny cieľ Európskeho fondu pre strategické investície 
(EFSI) mobilizovať dodatočné súkromné a verejné investície vo výške 500 miliárd EUR 
by sa mal v budúcich investičných stratégiách nahradiť merateľnými cieľmi v oblasti 
udržateľnosti a sociálneho vplyvu; vyzýva EIB, aby zvýšila podiel EFSI a financovania 
z fondu InvestEU na projekty, ktoré v podstatnej miere prispievajú k udržateľnosti a 
sociálnym cieľom EÚ; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby boli metodiky overovania 
udržateľnosti programu  InvestEU v úplnom súlade s cieľmi EÚ v oblasti udržateľnosti;

5. vyzýva skupinu EIB, aby bola transparentnejšia, pokiaľ ide o jej ekonomické operácie, 
využívanie rozpočtovej záruky EÚ, doplnkovosť operácií EIB a budúce plány na 
vytvorenie dcérskej spoločnosť v rámci EIB, a aby v súvislosti s týmito otázkami 
zlepšila svoju zodpovednosť; požaduje memorandum o porozumení medzi EIB a 
Parlamentom s cieľom zlepšiť prístup k dokumentom EIB a údajom týkajúcim sa 
strategických usmernení a finančných politík v budúcnosti s cieľom posilniť 
zodpovednosť banky.


