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STRUČNÉ ODÔVODNENIE 

Kontext 

Európska investičná banka (EIB) je finančnou inštitúciou Únie, ktorá financovaním projektov 

zameraných na podporu európskych politík prispieva k európskej integrácii, rozvoju a 

súdržnosti. Aj keď väčšina projektov financovaných EIB sa realizuje v rámci Únie, EIB 

financuje aj operácie mimo Únie. Únia udelila EIB viacero mandátov na vykonávanie 

určitých úverových operácií na základe rozpočtovej záruky EÚ na obdobie 2014 – 2020 

vrátane mandátu EIB na poskytovanie vonkajších úverov, ktorý zahŕňa operácie EIB mimo 

Únie.  

Spravodajca uznáva, že Únia by ako globálny aktér mala zohrávať vedúcu úlohu pri riešení 

problému zmeny klímy. Okrem toho uznáva, že EIB začlenila opatrenia v oblasti klímy medzi 

svoje hlavné priority a tým, že začlenila tieto environmentálne priority do činností a opatrení 

banky v rámci Únie i mimo nej, sa spomedzi medzinárodných finančných inštitúcií dostala na 

vedúcu pozíciu v tejto oblasti. 

Počas obdobia 2010 – 2014 poskytla EIB na projekty v oblasti klímy viac než 90 miliárd 

EUR, čím sa stala jedným z najväčších poskytovateľov financií na opatrenia v oblasti zmeny 

klímy na svete. 

Financovanie projektov v oblasti zmeny klímy z EIB 

V nadväznosti na preskúmanie súčasného mandátu v polovici trvania, v ktorom sú 

zohľadnené skúsenosti získané v priebehu rokov 2014 až 2016, spravodajca víta tento 

legislatívny návrh, ktorý Komisia prijala 14. septembra 2016.  

Tento nový návrh, ktorý vychádza z dosiahnutých úspechov a výziev, ktoré bolo treba 

vyriešiť, sa odvoláva na Parížsku dohodu na základe Rámcového dohovoru OSN o zmene 

klímy, v ktorej sa vlády zaviazali obmedziť globálne otepľovanie na výrazne nižšiu hodnotu 

ako 2 °C nad predindustriálnou úrovňou, a z tohto dôvodu pomocou najlepších dostupných 

techník zabezpečiť urýchlené zníženie emisií skleníkových plynov. 

Spravodajca túto dohodu považuje za míľnik na ceste k trvalejšie udržateľnému globálnemu 

hospodárstvu, a preto v plnej miere podporuje všetky opatrenia potrebné na všeobecné 

zosúladenie cieľov a operácií mandátu na poskytovanie vonkajších úverov s cieľmi trvalo 

udržateľného rozvoja OSN vrátane nového horizontálneho cieľa na vysokej úrovni, ktorý bol 

nedávno zahrnutý s cieľom vyriešiť základné príčiny migrácie. Takéto opatrenia by mohli 

priamo prispieť k splneniu niektorých týchto cieľov, napríklad tých, ktoré sa týkajú: čistej 

vody a hygieny, dostupnej a čistej energie, priemyslu, inovácie a infraštruktúry, udržateľných 

miest a komunít, opatrení v oblasti klímy, dôstojnej práce a hospodárskeho rastu. 

Spravodajca návrh víta, najmä pokiaľ ide o cieľ EIB udržať súčasnú vysokú úroveň výdavkov 

týkajúcich sa klímy na základe mandátu na poskytovanie vonkajších úverov, ktoré by mali do 

roku 2020 prispieť k zvýšeniu investícií EIB súvisiacich so zmenou klímy v rozvojových 

krajinách z 25 % na 35 %.  

Spravodajca okrem toho podporuje skutočnosť, že návrh obsahuje tieto hlavné prvky: 
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 finančnými operáciami EIB by sa napriek obrovským rozdielom v situácii krajín na 

svete mali podporovať investičné projekty zamerané na zmiernenie zmeny klímy a 

adaptáciu na zmenu klímy, ktoré prispievajú k celkovým cieľom Rámcového 

dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy a Parížskej dohody prijatej 

v rámci tohto dohovoru, a to najmä zabránením vzniku alebo znížením emisií 

skleníkových plynov v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov, energetickej 

efektívnosti a udržateľnej dopravy alebo posilňovaním odolnosti proti nepriaznivým 

vplyvom zmeny klímy v ohrozených krajinách, odvetviach a spoločenstvách.  

 Napriek tomu, že EIB bola prvou medzinárodnou finančnou inštitúciou, ktorá začala 

pri hodnotení projektov systematicky posudzovať náklady na emisie oxidu uhličitého, 

v projektoch v oblasti zmeny klímy by sa mali používať tie kritériá oprávnenosti, ktoré 

sú vymedzené v stratégii EIB v oblasti zmeny klímy, ktorá bola aktualizovaná v roku 

2015. Na základe metód posudzovania emisií skleníkových plynov a variácií emisií v 

súvislosti s projektmi, ktoré vypracovala EIB, by sa do postupu environmentálneho 

posudzovania mala zahrnúť analýza emisnej stopy s cieľom zistiť, či sa v návrhoch 

projektov optimalizuje zvyšovanie energetickej efektívnosti. 

 V priebehu obdobia, na ktoré sa vzťahuje toto rozhodnutie (2014 – 2020), by sa EIB 

mala snažiť o udržanie súčasnej vysokej úrovne operácií týkajúcich sa klímy, pričom 

tieto operácie by mali predstavovať minimálne 25 % objemu celkových finančných 

operácii EIB. 

 Pokiaľ ide o prínos EIB k projektom v oblasti zmeny klímy, mali by sa posilniť prvky 

týkajúce sa adaptácie. 

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 

rozpočet, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy: 

Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh rozhodnutia 

Odôvodnenie 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(2) Mal by sa vytvoriť nový rámec 

partnerstva s tretími krajinami zameraný na 

výsledky, ktorý zohľadňuje všetky politiky a 

nástroje Únie. Ako súčasť tohto nového 

rámca partnerstva by sa mal stanoviť 

vonkajší investičný plán na podporu 

investícií v regiónoch mimo EÚ a zároveň by 

tento rámec mal prispieť k dosiahnutiu cieľa 

udržateľného rozvoja. Ďalej by mal plniť 

ciele programu trvalo udržateľného rozvoja 

do roku 2030 a ciele, na ktoré sú zamerané 

(2) Mal by sa vytvoriť nový rámec 

partnerstva s tretími krajinami zameraný na 

výsledky, ktorý zohľadňuje všetky politiky a 

nástroje Únie. Ako súčasť tohto nového 

rámca partnerstva by sa mal stanoviť 

vonkajší investičný plán na podporu 

investícií v regiónoch mimo EÚ a zároveň by 

tento rámec mal prispieť k dosiahnutiu cieľa 

udržateľného rozvoja. Ďalej by mal plniť 

ciele programu trvalo udržateľného rozvoja 

do roku 2030, Parížskej dohody na základe 
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iné nástroje financovania vonkajšej činnosti. Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy a 

ciele, na ktoré sú zamerané iné nástroje 

financovania vonkajšej činnosti. 

Odôvodnenie 

Na základe Parížskej dohody sa vlády zaviazali obmedziť globálne otepľovanie na výrazne 

nižšiu hodnotu ako 2 °C nad predindustriálnou úrovňou, a preto najlepšími dostupnými 

technikami urýchlene znížiť emisie skleníkových plynov. Zároveň sa zaviazali podporovať 

rozvojové krajiny v ich úsilí v oblasti adaptácie na zmenu klímy. 

 

Pozmeňujúci návrh   2 

Návrh rozhodnutia 

Odôvodnenie 13 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(13) V nadväznosti na Parížsku dohodu 

prijatú v rámci Rámcového dohovoru 

Organizácie Spojených národov o zmene 

klímy4 by sa EIB mala v rámci mandátu na 

poskytovanie úverov v tretích krajinách 

zamerať na udržanie súčasnej vysokej úrovne 

výdavkov týkajúcich sa klímy a do roku 

2020 by mala prispieť k zvýšeniu svojich 

investícií súvisiacich so zmenou klímy v 

rozvojových krajinách z 25 % na 35 %. 

(13) V nadväznosti na Parížsku dohodu 

prijatú v rámci Rámcového dohovoru 

Organizácie Spojených národov o zmene 

klímy4 by sa EIB mala v rámci mandátu na 

poskytovanie úverov v tretích krajinách 

zamerať na udržanie súčasnej vysokej úrovne 

výdavkov týkajúcich sa klímy a do roku 

2020 by mala prispieť k zvýšeniu svojich 

investícií súvisiacich so zmenou klímy 

v rozvojových krajinách z 25 % na 35 %. 

EIB by mala okrem toho pracovať na 

postupnom ukončovaní projektov, ktoré 

neprispievajú k plneniu cieľov Únie v 

oblasti klímy a k prechodu na 

nízkouhlíkové hospodárstvo. 

_________________ _________________ 

4 Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/590 z 11. 

apríla 2016 o podpise Parížskej dohody 

prijatej na základe Rámcového dohovoru 

Organizácie Spojených národov o zmene 

klímy v mene Európskej únie (Ú. v. EÚ L 

103, 19.4.2016, s. 1). 

4 Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/590 z 11. 

apríla 2016 o podpise Parížskej dohody 

prijatej na základe Rámcového dohovoru 

Organizácie Spojených národov o zmene 

klímy v mene Európskej únie (Ú. v. EÚ L 

103, 19.4.2016, s. 1). 

 

Pozmeňujúci návrh   3 

Návrh rozhodnutia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno b b (nové) 

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ 

Článok 3 – odsek 6 
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Platný text Pozmeňujúci návrh 

 (b b) Odsek 6 sa nahrádza takto: 

"6. Finančnými operáciami EIB, ktorými sa 

podporuje všeobecný cieľ stanovený v 

odseku 1 písm. b), sa podporujú investičné 

projekty predovšetkým v oblastiach dopravy, 

energetiky, environmentálnej infraštruktúry, 

informačných a komunikačných technológií, 

zdravotníctva a vzdelávania. Zahŕňa to 

výrobu a integráciu energie z obnoviteľných 

zdrojov, transformáciu energetických 

systémov umožňujúcu prechod 

k technológiám a palivám s nižšími emisiami 

uhlíka, udržateľnú energetickú bezpečnosť 

a energetickú infraštruktúru vrátane 

infraštruktúry na výrobu plynu, a prepravu 

na trh Únie s energiou, ako aj elektrifikáciu 

vidieckych oblastí, environmentálnu 

infraštruktúru, ako napríklad vodu 

a hygienické zariadenia a zelenú 

infraštruktúru, telekomunikácie 

a infraštruktúru širokopásmových sietí. 

„6. Finančnými operáciami EIB, ktorými sa 

podporuje všeobecný cieľ stanovený v 

odseku 1 písm. b), sa podporujú investičné 

projekty predovšetkým v oblastiach dopravy, 

energetiky, environmentálnej infraštruktúry, 

informačných a komunikačných technológií, 

zdravotníctva a vzdelávania. Zahŕňa to 

výrobu a integráciu energie z obnoviteľných 

zdrojov, transformáciu energetických 

systémov umožňujúcu prechod k 

technológiám a palivám s nižšími emisiami 

uhlíka, udržateľnú energetickú bezpečnosť a 

energetickú infraštruktúru vrátane pre 

elektrifikáciu vidieckych oblastí, 

environmentálnu infraštruktúru, ako 

napríklad vodu a hygienické zariadenia a 

zelenú infraštruktúru, telekomunikácie a 

infraštruktúru širokopásmových sietí. 

Finančné operácie EIB neprispievajú k 

novej kapacite výroby energie z uhlia ani 

nezvyšujú závislosť od uhlia.“ 

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

content/SK/TXT/?qid=1488461953197&uri=CELEX%3A02014D0466-20160926) 

Odôvodnenie 

Zosúladenie podmienok finančných operácií EIB v oblasti energetiky s pozíciou Parlamentu, 

pokiaľ ide o spôsob, ako systém pre obchodovanie s emisiami podporuje modernizáciu 

energetiky. Finančné projekty týkajúce sa produkcie plynu a dopravy na energetický trh Únie 

by nemali byť zahrnuté do rozsahu nástroja, ktorého cieľom je bojovať proti hlavným 

príčinám migrácie prostredníctvom podpory pri plnení cieľov udržateľného rozvoja. 

 

Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh rozhodnutia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno c 

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ  

Článok 3 – odsek 7 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Finančnými operáciami EIB, ktorými sa 

podporujú všeobecné ciele stanovené v 

odseku 1 písm. c), sa podporujú investičné 

Vzhľadom na to, že zmena klímy sa 

považuje za najväčšiu globálnu výzvu 

našich čias, a s cieľom zabrániť tomu, aby 
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projekty v oblasti zmiernenia zmeny klímy a 

adaptácie na zmenu klímy, ktoré prispievajú 

k celkovým cieľom Rámcového dohovoru 

Organizácie Spojených národov o zmene 

klímy a Parížskej dohody prijatej v rámci 

tohto dohovoru, a to najmä prostredníctvom 

zabránenia emisiám skleníkových plynov 

alebo ich znižovania v oblastiach energie z 

obnoviteľných zdrojov, energetickej 

efektívnosti a udržateľnej dopravy alebo 

prostredníctvom posilňovania odolnosti 

proti nepriaznivým vplyvom zmeny klímy v 

zraniteľných krajinách, odvetviach a 

spoločenstvách. 

klimatické riziko vážne ohrozilo doposiaľ 

vynaložené úsilie zlepšovať životné 

podmienky, najmä v najchudobnejších 

regiónoch sveta, finančnými operáciami EIB 

na podporu všeobecných cieľov 

stanovených v odseku 1 písm. c) sa 

podporujú investičné projekty v oblasti 

zmiernenia zmeny klímy a adaptácie na 

zmenu klímy, ktoré prispievajú k celkovým 

cieľom Rámcového dohovoru Organizácie 

Spojených národov o zmene klímy a 

Parížskej dohody prijatej v rámci tohto 

dohovoru. Tieto ambiciózne ciele sa splnia 

najmä zabránením vzniku emisií 

skleníkových plynov alebo ich znižovaním v 

oblasti energie z obnoviteľných zdrojov, 

energetickej efektívnosti a udržateľnej 

dopravy alebo posilnením odolnosti proti 

nepriaznivým vplyvom zmeny klímy v 

ohrozených krajinách, odvetviach a 

spoločenstvách. 

Odôvodnenie 

Jedným z kľúčových problémov v boji proti zmene klímy je získavanie investícií potrebných v 

tomto prechodovom období, najmä v najchudobnejších regiónoch sveta. Treba rozvíjať 

inovačné riešenia v oblasti financovania opatrení na boj proti zmene klímy, zamerať sa na 

zlyhania trhu a využívať príležitosti na prilákanie súkromného kapitálu, a to aj 

prostredníctvom kapitálových trhov. 

 

Pozmeňujúci návrh   5 

Návrh rozhodnutia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno c 

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ 

Článok 3 – odsek 7 – pododsek 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

V priebehu obdobia, na ktoré sa vzťahuje 

toto rozhodnutie, by sa EIB mala snažiť o 

udržanie súčasnej vysokej úrovne operácií 

týkajúcich sa klímy, pričom minimálny 

objem týchto operácií musí predstavovať 

najmenej 25 % celkových finančných 

operácii EIB. 

V priebehu obdobia, na ktoré sa vzťahuje 

toto rozhodnutie, by sa EIB mala snažiť o 

udržanie vysokej úrovne operácií týkajúcich 

sa klímy, ktorých objem musí predstavovať 

najmenej 25 % celkových finančných 

operácií EIB mimo Únie, pričom tento cieľ 

by sa mal do roku 2020 postupne zvýšiť 

najmenej na 35 %. 
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Pozmeňujúci návrh  6 

Návrh rozhodnutia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno c 

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ 

Článok 3 – odsek 7 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ‘7a. Vo všetkých činnostiach 

vykonávaných v rámci mandátu EIB na 

poskytovanie vonkajších úverov sa náležite 

zohľadní klimatické hľadisko, aby sa vždy, 

keď je to možné a uskutočniteľné, podarilo 

dosiahnuť akýkoľvek prínos. Napriek 

významnému objemu úverov a rozloženiu 

podporovaných projektov v rámci celého 

spektra odvetví sa vynaloží ďalšie úsilie na 

zvýšenie účinnosti opatrení a nástrojov v 

oblasti začleňovania hľadiska životného 

prostredia, najmä výrazným rozšírením 

pokrytia odvetvových politík všade tam, kde 

je to možné, a vypracovaním posudzovania 

klimatických rizík a zraniteľnosti.“ 

Odôvodnenie 

Začlenenie hľadísk zmeny klímy do všetkých noriem, metód a postupov EIB pomôže posilniť 

environmentálny vplyv činnosti EIB v oblasti financovania. 
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