
 

AD\1120729CS.docx  PE597.737v02-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

Evropský parlament 
2014-2019  

 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
 

2016/0275(COD) 

21.3.2017 

STANOVISKO 

Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

pro Rozpočtový výbor 

k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění 

rozhodnutí č. 466/2014/EU, kterým se poskytuje záruka EU za případné ztráty 

Evropské investiční banky z finančních operací na podporu investičních 

projektů mimo Unii 

(COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD)) 

Navrhovatel: Aldo Patriciello 

 



 

PE597.737v02-00 2/10 AD\1120729CS.docx 

CS 

PA_Legam 



 

AD\1120729CS.docx 3/10 PE597.737v02-00 

 CS 

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

Souvislosti 

Evropská investiční banka (EIB) je finanční institucí Unie, která se na evropské integraci, 

rozvoji a soudržnosti podílí tím, že financuje projekty zaměřené na podporu politiky EU. 

Ačkoli je většina projektů financovaných EIB realizována v rámci Unie, EIB provádí operace 

i mimo Unii. Unie udělila EIB řadu mandátů k provádění určitých úvěrových operací v rámci 

rozpočtové záruky EU na období 2014–2020, mimo jiné mandát EIB k poskytování úvěrů 

třetím zemím (ELM), který se vztahuje na operace EIB mimo Unii.  

Navrhovatel uznává, že by se Unie coby globální aktér měla postavit do čela boje proti 

klimatické změně. Kromě toho shledává, že EIB zařadila opatření v oblasti klimatu mezi své 

hlavní priority a prostřednictvím začlenění těchto environmentálních priorit do činností a akcí 

banky v rámci Unie i mimo ni zaujala mezi mezinárodními finančními institucemi v této 

oblasti vedoucí postavení. 

V období 2010–2014 poskytla EIB více než 90 miliard EUR na projekty v oblasti změny 

klimatu, a stala se tak jedním z největších poskytovatelů finančních prostředků na opatření 

v oblasti klimatu na světě. 

Financování projektů v oblasti změny klimatu z prostředků EIB 

V návaznosti na přezkum stávajícího mandátu v polovině období, v němž jsou zohledněny 

zkušenosti získané mezi lety 2014 a 2016, navrhovatel tento legislativní návrh, který Komise 

přijala dne 14. září 2016, vítá.  

Tento nový návrh vychází z dosavadních výsledků a z problémů, které v minulosti vyvstaly, 

a odkazuje na Pařížskou dohodu přijatou na základě Rámcové úmluvy Organizace spojených 

národů o změně klimatu, v níž se vlády dohodly, že udrží globální oteplování pod hranicí 2°C 

ve srovnání s úrovní před průmyslovou revolucí a pomocí nejlepších dostupných metod 

urychleně sníží emise skleníkových plynů. 

Navrhovatel tuto dohodu považuje za mezník na cestě k udržitelnějšímu hospodářství na 

celém světě, a proto plně podporuje veškerá opatření potřebná pro obecné sblížení cílů 

a operací v rámci mandátu k poskytování úvěrů třetím zemím, včetně nového horizontálního 

obecného cíle, který byl nedávno přidán ve snaze řešit hlavní příčiny migrace, s cíli OSN 

v oblasti udržitelného rozvoje. Tato opatření by mohla přímo přispět k plnění některých 

z těchto cílů, mezi něž patří čistá voda a hygienická opatření, cenově dostupná a čistá energie, 

průmysl, inovace a infrastruktura, udržitelná města a společenství, opatření v oblasti klimatu, 

důstojná práce a hospodářský růst. 

Navrhovatel tento návrh vítá, především pokud jde o cíl EIB udržet současnou vysokou míru 

financování projektů zaměřených na oblast klimatu v rámci mandátu k poskytování úvěrů 

třetím zemím, a přispět tak ke zvýšení svých investic souvisejících s klimatem v rozvojových 

zemích z 25 % na 35 % do roku 2020.  

Kromě toho navrhovatel podporuje skutečnost, že součástí návrhu jsou tyto hlavní body: 
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 Finanční operace EIB by navzdory nesmírně odlišné situaci v zemích na celém světě 

měly podporovat investiční projekty v oblasti přizpůsobení se změně klimatu a jejího 

zmírňování, které přispívají k plnění celkových cílů Rámcové úmluvy Organizace 

spojených národů o změně klimatu a Pařížské dohody přijaté v rámci této úmluvy, a to 

zejména zamezením emisí skleníkových plynů nebo jejich snižováním v oblasti 

obnovitelných zdrojů energie, energetické účinnosti a udržitelné dopravy nebo 

zvyšováním odolnosti ohrožených zemí, odvětví a regionů vůči nepříznivým dopadům 

změny klimatu.  

 Ačkoli je EIB první mezinárodní finanční institucí, která při hodnocení projektů začala 

systematicky posuzovat náklady související s uhlíkem, měla by se na projekty 

v oblasti změny klimatu vztahovat kritéria způsobilosti vymezená ve strategii EIB 

týkající se změny klimatu, která byla aktualizována v roce 2015. Na základě metodik 

posuzování emisí skleníkových plynů a odchylek emisí navržených EIB by měla být 

analýza uhlíkové stopy zahrnuta do procesu hodnocení dopadů projektů na životní 

prostředí s cílem zjistit, zda návrhy projektů optimalizují zvýšení energetické 

účinnosti. 

 Po dobu, které se týká toto rozhodnutí (2014–2020), by se EIB měla snažit udržet 

současný vysoký objem operací souvisejících se změnou klimatu, přičemž minimální 

podíl těchto operací by měl představovat nejméně 25 % celkového objemu finančních 

operací EIB. 

 EIB by měla v rámci svého přínosu k projektům na ochranu klimatu posílit prvky 

zaměřené na přizpůsobení se klimatickým změnám. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Rozpočtový výbor 

jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy: 

Pozměňovací návrh 1 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) Je třeba připravit nový, na výsledky 

orientovaný rámec partnerství se třetími 

zeměmi, který by zohlednil všechny unijní 

politiky a nástroje. Jako součást tohoto 

nového rámce partnerství by měl vzniknout 

plán vnějších investic s cílem podporovat 

investice v regionech mimo Unii a zároveň 

přispívat k dosahování cílů udržitelného 

rozvoje. Dále by měl plnit cíle Agendy pro 

udržitelný rozvoj 2030 a také cíle dalších 

(2) Je třeba připravit nový, na výsledky 

orientovaný rámec partnerství se třetími 

zeměmi, který by zohlednil všechny unijní 

politiky a nástroje. Jako součást tohoto 

nového rámce partnerství by měl vzniknout 

plán vnějších investic s cílem podporovat 

investice v regionech mimo Unii a zároveň 

přispívat k dosahování cílů udržitelného 

rozvoje. Dále by měl plnit cíle Agendy pro 

udržitelný rozvoj 2030, Pařížské dohody 

přijaté na základě Rámcové úmluvy 
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nástrojů pro financování vnější činnosti. Organizace spojených národů o změně 

klimatu a také cíle dalších nástrojů pro 

financování vnější činnosti. 

Odůvodnění 

Uzavřením Pařížské dohody v oblasti klimatu se vlády dohodly, že udrží globální oteplování 

pod hranicí 2°C ve srovnání s úrovní před průmyslovou revolucí a pomocí nejlepších 

dostupných metod urychleně sníží emise skleníkových plynů. Dále se zavázaly, že budou 

podporovat rozvojové země v jejich úsilí o přizpůsobení se změně klimatu. 

 

Pozměňovací návrh 2 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 13 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) Na základě Pařížské dohody přijaté 

v rámci Rámcové úmluvy Organizace 

spojených národů o změně klimatu4 by 

měla EIB usilovat o udržení vysoké míry 

financování projektů v této oblasti v rámci 

ELM, a přispět ke zvýšení investic 

souvisejících s klimatem v rozvojových 

zemích z 25 % na 35 % do roku 2020. 

(13) Na základě Pařížské dohody přijaté 

v rámci Rámcové úmluvy Organizace 

spojených národů o změně klimatu4 by 

měla EIB usilovat o udržení vysoké míry 

financování projektů v této oblasti v rámci 

ELM, a přispět ke zvýšení investic 

souvisejících s klimatem v rozvojových 

zemích z 25 % na 35 % do roku 2020. EIB 

by měla navíc pracovat na postupném 

ukončování projektů, které nepřispívají k 

plnění cílů Unie v oblasti klimatu a k 

přechodu na nízkouhlíkové hospodářství. 

_________________ _________________ 

4 Rozhodnutí Rady (EU) 2016/590 ze dne 

11. dubna 2016 o uzavření Pařížské 

dohody přijaté v rámci Rámcové úmluvy 

Organizace spojených národů o změně 

klimatu jménem Evropské unie (Úř. věst. L 

103, 19.4.2016, s. 1). 

4 Rozhodnutí Rady (EU) 2016/590 ze dne 

11. dubna 2016 o uzavření Pařížské 

dohody přijaté v rámci Rámcové úmluvy 

Organizace spojených národů o změně 

klimatu jménem Evropské unie (Úř. věst. L 

103, 19.4.2016, s. 1). 

 

Pozměňovací návrh 3 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. b b (nové) 

Rozhodnutí č. 466/2014/EU 

Čl. 3 – odst. 6 
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Paltné znění Pozměňovací návrh 

 bb) odstavec 6 se nahrazuje tímto: 

„6. Finanční operace EIB na podporu 

obecných cílů stanovených v odst. 1 písm. 

b) podporují investiční projekty převážně v 

oblastech dopravy, energetiky, 

environmentální infrastruktury, 

informačních a komunikačních technologií, 

zdraví a vzdělávání. To zahrnuje výrobu a 

integraci energie z obnovitelných zdrojů, 

transformaci energetických systémů 

umožňující přechod na technologie a paliva 

s nižšími emisemi uhlíku, udržitelnou 

energetickou bezpečnost a energetickou 

infrastrukturu, včetně infrastruktury pro 

produkci plynu a jeho dopravy na 

energetický trh Unie, jakož i elektrifikaci 

venkovských oblastí, environmentální 

infrastruktury, jako jsou voda a hygiena a 

ekologická infrastruktura, telekomunikace 

a infrastruktury pro širokopásmové 

připojení. 

„6. Finanční operace EIB na podporu 

obecných cílů stanovených v odst. 1 písm. 

b) podporují investiční projekty převážně v 

oblastech dopravy, energetiky, 

environmentální infrastruktury, 

informačních a komunikačních technologií, 

zdraví a vzdělávání. To zahrnuje výrobu a 

integraci energie z obnovitelných zdrojů, 

transformaci energetických systémů 

umožňující přechod na technologie a paliva 

s nižšími emisemi uhlíku, udržitelnou 

energetickou bezpečnost a energetickou 

infrastrukturu, včetně infrastruktury pro 

elektrifikaci venkovských oblastí, 

environmentální infrastruktury, jako jsou 

voda a hygiena a ekologická infrastruktura, 

telekomunikace a infrastruktury pro 

širokopásmové připojení. Finanční 

operace EIB nepřispívají k nové výrobě 

energie s použitím uhlí ani nezvyšují 

závislost na uhlí. 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/cs/TXT/?qid=1488461953197&uri=CELEX:02014D0466-20160926) 

Odůvodnění 

Sladění podmínek finančních operací EIB v odvětví energetiky s postojem Parlamentu, pokud 

jde o způsob, jakým systém pro obchodování s emisemi podporuje modernizaci energetiky. 

Finanční projekty týkající se produkce plynu a dopravy na energetický trh Unie by neměly být 

zahrnuty do působnosti nástroje, jehož účelem je potírat hlavní příčiny migrace podporou 

plnění cílů udržitelného rozvoje. 

 

Pozměňovací návrh 4 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. c 

Rozhodnutí č. 466/2014/EU  

Čl. 3 – odst. 7 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Finanční operace EIB na podporu 

obecných cílů stanovených v odst. 1 písm. 

c) podporují investiční projekty v oblasti 

Vzhledem k tomu, že změna klimatu je 

považována za největší globální problém 

naší doby, a ve snaze zabránit tomu, aby 
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přizpůsobení se změně klimatu a jejího 

zmírňování, které přispívají k plnění 

celkových cílů Rámcové úmluvy 

Organizace spojených národů o změně 

klimatu a Pařížské dohody přijaté v rámci 

této úmluvy, a to zejména zamezením 

emisí skleníkových plynů nebo jejich 

snižováním v oblastech obnovitelných 

zdrojů energie, energetické účinnosti a 

udržitelné dopravy nebo zvyšováním 

odolnosti ohrožených zemí, odvětví a 

regionů vůči nepříznivým dopadům změny 

klimatu. 

klimatická rizika vážně ohrozila úsilí, 

které bylo dosud vyvinuto s cílem zlepšit 

životní podmínky, zejména v nejchudších 

oblastech světa, podporují finanční 

operace EIB na podporu obecných cílů 

stanovených v odst. 1 písm. c) investiční 

projekty v oblasti přizpůsobení se změně 

klimatu a jejího zmírňování, které 

přispívají k plnění celkových cílů Rámcové 

úmluvy Organizace spojených národů o 

změně klimatu a Pařížské dohody přijaté v 

rámci této úmluvy. K dosažení těchto 

ambiciózních cílů dojde zejména 

zamezením emisí skleníkových plynů nebo 

jejich snižováním v oblastech 

obnovitelných zdrojů energie, energetické 

účinnosti a udržitelné dopravy nebo 

zvyšováním odolnosti ohrožených zemí, 

odvětví a regionů vůči nepříznivým 

dopadům změny klimatu. 

Odůvodnění 

Jedním z největších problémů v boji proti klimatické změně je zajištění investic nezbytných 

pro tento přechod, zejména v nejchudších oblastech světa. Je důležité nalézt inovativní řešení 

otázky financování opatření v oblasti klimatu, reagovat tak na selhání trhu a využít příležitosti 

přilákat soukromé investice, mimo jiné prostřednictvím kapitálového trhu. 

 

Pozměňovací návrh 5 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. c 

Rozhodnutí č. 466/2014/EU 

Čl. 3 – odst. 7 – pododstavec 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Po dobu, které se týká toto rozhodnutí, by 

se EIB měla snažit udržet současnou 

vysokou úroveň operací souvisejících se 

změnou klimatu, přičemž minimální podíl 

těchto operací musí představovat nejméně 

25 % celkového objemu finančních operací 

EIB. 

Po dobu, které se týká toto rozhodnutí, by 

se EIB měla snažit udržet vysokou úroveň 

operací souvisejících se změnou klimatu, 

jejichž objem musí představovat nejméně 

25 % celkového objemu finančních operací 

EIB mimo Unii, a tento cíl by se měl do 

roku 2020 postupně zvýšit na nejméně 35 

%. 
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Pozměňovací návrh 6 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. c 

Rozhodnutí č. 466/2014/EU 

Čl. 3 – odst. 7 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 „7a. Při veškeré činnosti prováděné v 

rámci mandátu EIB pro poskytování 

úvěrů třetím zemím je náležitě brána v 

úvahu problematika klimatu, s cílem 

dosáhnout užitku vždy, když je to možné a 

uskutečnitelné. Navzdory značnému 

objemu půjček i širokému odvětvovému 

rozpětí podpořených projektů musí být 

vyvinuto další úsilí vedoucí ke zvýšení 

účinnosti opatření EIB v oblasti životního 

prostředí a jejích nástrojů k 

systematickému přihlížení k této 

problematice, a to zejména pokud možno 

obecným rozšířením oblasti působnosti 

politiky v jednotlivých odvětvích a 

vyhotovením posouzení klimatického 

rizika a zranitelnosti.“ 

Odůvodnění 

Začlenění hledisek změny klimatu do veškerých norem, metod a postupů EIB pomůže zvýšit 

environmentální dopad financování poskytovaného ze strany EIB. 
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