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Európska investičná banka (EIB)– Výročná správa za rok 2010  

Uznesenie Európskeho parlamentu z 29. marca 2012 o Výročnej správe Európskej 

investičnej banky (EIB) za rok 2010 (2011/2186(INI)) 

 

Európsky parlament 

– so zreteľom na výročnú správu Európskej investičnej banky (EIB) za rok 2010, 

– so zreteľom na články 15, 126, 175, 208 a 209, 271, 308 a 309 Zmluvy o fungovaní 

Európskej únie a protokol č. 5 o štatúte EIB, 

– so zreteľom na článok 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie týkajúci sa úlohy 

Európskeho dvora audítorov, 

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 

z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre 

bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje 

rozhodnutie Komisie 2009/78/ES, 

– so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1080/2011/EÚ 

z 25. októbra 2011, ktorým sa Európskej investičnej banke poskytuje záruka EÚ na 

pokrytie straty z úverov a zo záruk za úvery na projekty mimo Únie a ktorým sa zrušuje 

rozhodnutie č. 633/2009/ES, 

– so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu z 10. mája 2011 o absolutóriu za 

plnenie rozpočtu ôsmeho, deviateho a desiateho Európskeho rozvojového fondu za 

rozpočtový rok 20091, 

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 7. apríla 2011 o výročnej správe Európskej investičnej 

banky za rok 20092,  

– so zreteľom na operačný plán EIB na obdobie 2011 – 2013, ktorý schválila jej správna 

rada 14. decembra 2010,  

– so zreteľom na výročnú správu výboru audítorov EIB za rok 2010 určenú pre Radu 

guvernérov zo 6. apríla 2011,  

– so zreteľom na uznesenie Európskeho parlamentu z 8. júna 2011 o investovaní do 

budúcnosti: nový viacročný finančný rámec (VFR) pre konkurencieschopnú, udržateľnú 

a inkluzívnu Európu3, 

– so zreteľom na uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. júla 2011 o finančnej, 

hospodárskej a sociálnej kríze: odporúčania týkajúce sa opatrení a iniciatív, ktoré treba 
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prijať1, 

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 10. marca 2010 o EÚ 20202, 

– so zreteľom na článok 48 a článok 119 ods. 2 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanoviská Výboru pre rozvoj, 

Výboru pre hospodárske a menové veci a Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie 

a bezpečnosť potravín (A7-0058/2012), 

A. keďže EIB bola založená Rímskou zmluvou a jej hlavným cieľom je prispievať k rozvoju 

jednotného trhu a k odstraňovaniu rozdielov v rozvoji jednotlivých regiónov;  

B. keďže finančné operácie EIB v rámci Európskej únie sa sústreďujú na šesť politických 

priorít: zabezpečenie hospodárskej a sociálnej súdržnosti a konvergencie, zavedenie 

vedomostnej ekonomiky, rozvoj transeurópskych dopravných a prístupových sietí, 

podporu malých a stredných podnikov (MSP), ochranu a zlepšovanie stavu životného 

prostredia a podporu trvalo udržateľných komunít a trvalo udržateľnej, 

konkurencieschopnej a bezpečnej energie, 

C. keďže EIB zostáva európskou bankou a predstavuje prostriedok na dosahovanie cieľov 

EÚ; 

D. keďže vyplatené pôžičky skupiny EIB pre EÚ dosiahli v roku 2010 výšku 

52 miliárd EUR; 

E. keďže operácie EIB mimo Európskej únie sa vykonávajú predovšetkým na podporu 

politík pre vonkajšiu činnosť Európskej únie; 

F. keďže vyplatené pôžičky skupiny EIB do krajín mimo EÚ dosiahli v roku 2010 výšku 

6 miliárd EUR; 

G. keďže podľa svojho štatútu smie EIB po ratifikácii Lisabonskej zmluvy poskytovať 

pôžičky a záruky do maximálnej výšky rovnajúcej sa dvaapolnásobku jej upísaného 

základného imania a jej rezervných fondov, nepridelených rezerv a ziskov a zostatku na 

účte ziskov a strát; 

H. keďže pokračovanie finančnej a hospodárskej krízy a krízy štátneho dlhu aj po roku 2010 

a súvisiaca úverová kríza zvýšili finančné potreby;  

I. keďže úlohou EIB je pomáhať európskemu hospodárstvu využitím kapitálových trhov aj 

vlastných prostriedkov; 

J. keďže úverový rating na úrovni AAA pre EIB je rozhodujúci pre fungovanie tejto banky; 

K. keďže výbor pre audit bol vytvorený v rámci štatútu EIB ako nezávislý výbor 

zodpovedajúci za audit účtov EIB a za kontrolu, či sú jej aktivity v súlade s najlepšou 

bankovou praxou; keďže výbor pre audit vo svojej správe zo 6. apríla 2011 uvádza, že 

„výbor pre audit dostal v roku 2010 od útvarov banky očakávanú podporu, preto mohol 
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zodpovedajúco vykonávať svoju funkciu; 

L. keďže ciele stratégie Európa 2020, ako napríklad investície do infraštruktúry, 

ekologických technológií, inovácií a MSP, sa nedajú dosiahnuť bez primeraného 

financovania; 

M. keďže udržateľný rast treba v Únii zaručiť aj prostredníctvom opätovného pridelenia 

nevyužitých platobných rozpočtových prostriedkov EÚ do spoločných programov 

zameraných na rast, konkurencieschopnosť a zamestnanosť a prostredníctvom využitia 

pôžičiek EIB a zriadenia účinného trhu s projektovými dlhopismi; 

Rámec výročnej správy za rok 2010 

1. víta výročnú správu za rok 2010 a nabáda EIB, aby pokračovala vo svojich činnostiach 

zameraných na podporu rozvoja európskeho hospodárstva a rastu, na podnecovanie 

zamestnanosti a podporu sociálnej a územnej súdržnosti s osobitným zameraním na 

projekty menej rozvinutých regiónov; podporuje banku v jej zámere nasmerovať operácie 

tam, kde bude mať jej financovanie pravdepodobne najväčší dosah na hospodársky rast; 

poukazuje na to, že EIB by mala čo najlepším spôsobom využívať svoje zdroje a nástroje 

na boj proti súčasnej finančnej a hospodárskej kríze; 

2. domnieva sa, že skupina EIB1 by mala Parlamentu naďalej predkladať výročnú správu 

o svojich činnostiach súvisiacich s poskytovaním úverov v rámci EÚ, pokiaľ ide 

o podporu cieľov Únie a stratégie Európa 2020, ako aj mimo EÚ, pokiaľ ide o jej mandát 

a celkovú súdržnosť politiky EÚ v oblasti vonkajšej činnosti; domnieva sa, že EIB 

a Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR) by sa tiež mali zamerať na prehlbovanie 

vzájomnej koordinácie a spolupráce v tretích krajinách, aby posilnili svoje komparatívne 

výhody a vyhli sa prekrývaniu svojich činností2 a zároveň zabezpečili efektívne využitie 

zdrojov; pripomína tiež, že Rada a Európsky parlament sa dohodli na tom, že nastal čas 

na preskúmanie racionalizácie systému európskych verejných finančných inštitúcií, 

pričom sa nevylúči žiadna z možností; 

3. poukazuje na to, že skupina EIB by mala naďalej predkladať Európskemu parlamentu 

výročné správy o svojich finančných činnostiach súvisiacich s rozpočtom EÚ, najmä 

v súvislosti s financovaním EÚ a vonkajším financovaním; vyzýva banku, aby 

zabezpečila ľahkú dostupnosť a zrozumiteľnosť svojej výročnej správy pre širokú 

verejnosť; 

4. víta schválený operačný plán EIB na roky 2011 – 2013, ktorý na nadchádzajúce roky 

stanovuje tieto tri hlavné aspekty činností banky: vykonávanie stratégie Európa 2020, boj 

proti zmene klímy a podpora vonkajšej politiky EÚ; 

5. podporuje banku v jej záväzku sústreďovať sa na tzv. vedomostný trojuholník, ktorý spája 

vzdelávanie, výskum a vývoj a inovácie; 

                                                 
1  Skupina EIB zahŕňa EIB a EIF. 
2  Parlament k tomu vyzval vo svojom uznesení z 25. marca 2009 o výročných správach Európskej 

investičnej banky a Európskej banky pre obnovu a rozvoj za rok 2007. Okrem toho tiež Parlament 

prijal toto stanovisko ako súčasť hlasovania o správe poslankyne Bowlesovej o upísaní 

dodatočných akcií v kapitáli Európskej banky pre obnovu a rozvoj ***I. 



6. odporúča, aby EIB na svojej webovej stránke spoločne so svojimi vlastnými správami 

zverejňovala aj uznesenia Európskeho parlamentu k svojím výročným správam a otázky 

na písomné zodpovedanie podané poslancami EP spolu s odpoveďami EIB; 

Činnosti EIB v rámci financovania EÚ 

7. berie na vedomie zvýšený objem pôžičiek na štrukturálne programy v súvislosti 

s hospodárskou a finančnou krízou; zdôrazňuje dôležitú úlohu týchto pôžičiek pri podpore 

investícií verejného sektora v niektorých členských štátoch v súvislosti s obnovou 

a rastom; nabáda EIB, aby naďalej ponúkala podobné nástroje nielen krajinám 

s finančnými ťažkosťami, ale aby tiež nabádala krajiny s dobrou finančnou disciplínou 

a konvergenčné regióny; 

8. poukazuje na to, že z hľadiska objemu úverov predstavovali v roku 2010 projekty 

verejno-súkromného partnerstva (PPP) 32 % úverov na transeurópske dopravné siete 

financované EIB; víta zriadenie európskeho odborného strediska pre PPP so sieťou 

členov, ktorej súčasťou je teraz okrem EIB a Európskej komisie 30 krajín EÚ 

a pridružených krajín, ako aj mnoho regiónov;  

9. vyzýva EIB, aby nabádala k zverejňovaniu súhrnných verejných platobných záväzkov 

v rámci PPP, ktoré financuje, ako aj informácií o zdroji budúcich platieb; 

10. naliehavo vyzýva EIB, aby každoročne zverejňovala zoznam všetkých koncových 

príjemcov úverov a ostatných finančných nástrojov rovnakým spôsobom, akým je 

Komisia povinná zverejňovať takýto zoznam koncových príjemcov prostriedkov EÚ; 

11. naliehavo vyzýva EIB, aby zvýšila svoju podporu infraštruktúrnych sietí v nových 

členských štátoch, ktorá je v porovnaní s členskými štátmi EÚ 15 stále relatívne nízka; 

žiada, aby bol tento podiel na financovaní infraštruktúrnych sietí vyšší v prípade 

prepojení na hraniciach členských štátov; 

12. vo všeobecnosti podporuje spoluprácu medzi EIB a Európskou komisiou pri rozvoji 

inovačných finančných nástrojov v záujme presadzovania cieľov stratégie Európa 2020, 

ako aj opatrení na naštartovanie hospodárstva zasiahnutého krízou a potrieb opatrení 

v oblasti klímy; uznáva predchádzajúce všeobecne pozitívne skúsenosti pri využívaní 

týchto nástrojov vrátane mechanizmov kombinovania grantov a pôžičiek a rozdelenia 

rizika; 

13. podporuje predovšetkým finančný nástroj s rozdelením rizika (RSFF), spoločnú iniciatívu 

Európskej komisie a banky, v rámci ktorej sa poskytujú úvery na rizikovejšie, výnosnejšie 

projekty; v súvislosti s realizáciou siedmeho rámcového programu pre výskum a vývoj 

vyjadruje počudovanie, že podpisy úverov v roku 2010 dosiahli iba 1,8 miliardy, čo je 

o 1 miliardu EUR menej než v roku 2009; pokladá za nedostatočné odôvodnenie tohto 

poklesu, ktoré uvádza EIB vo svojej správe za rok 2010, že sa rozšírila dostupnosť úverov 

pre spoločnosti, ktoré sa v čase vrcholenia krízy obracali na EIB, a vyzýva na 

podrobnejšie objasnenie zo strany EIB a Európskej komisie; 

14. vyjadruje znepokojenie nad systémami vnútornej kontroly a auditov EIB a nabáda EK 

a EIB, aby do novembra 2012 dokončili komplexnú finančnú a administratívnu rámcovú 

zmluvu, a to aj vzhľadom na očakávané rozšírenie inovačných finančných nástrojov 

riadených skupinou EIB; očakáva, že EIB predloží parlamentu správu o dosiahnutom 



pokroku do decembra 2012; 

Podpora EIB pre malé a stredné podniky (MSP) 

15. víta, že sa cieľ poskytnúť úvery pre MSP vo výške 30 miliárd EUR stanovený Radou 

ECOFIN v decembri 2008 splnil o celý rok skôr; podporuje nový úverový produkt pre 

spoločnosti so strednou kapitalizáciou a poukazuje na jeho význam pre oživenie 

európskej hospodárskej obnovy; vyzýva EIB, aby v prípade potreby poskytovala 

poradenstvo pre MSP a ostatných príjemcov, aby sa zabezpečila kvalita a účinnosť 

projektov;  

16. opakovane pripomína predchádzajúce odporúčania Európskeho parlamentu zvýšiť 

transparentnosť pri výbere finančných sprostredkovateľov EIB a spôsobe prideľovania 

tzv. globálnych pôžičiek, a trvá na potrebe opatrení na ich realizáciu; zdôrazňuje, že sú 

potrebné jasnejšie podmienky a prísnejšie kritériá účinnosti poskytovania úverov; 

povzbudzuje EIB, aby do konca roka 2012 bezodkladne vytvorila nové, súdržné a účinné 

nástroje na lepší dohľad nad finančnými sprostredkovateľmi spolupracujúcimi s EIB pri 

podpore MSP v Európe; 

17. opakuje svoju výzvu, aby EIB pravidelne predkladala správy o dosiahnutých výsledkoch 

vrátane komplexných údajov o konečných príjemcoch, súhrnných správ o monitorovaní 

a vykonávaní vnútorných postupov EIB a o plnení cieľov; vyzýva na uvedenie 

a vysvetlenie odchýlok od cieľov a na poskytnutie podrobných údajov o zodpovednosti za 

tieto odchýlky; vyjadruje znepokojenie v súvislosti s chýbajúcimi jasnými referenčnými 

hodnotami a mierami penetrácie, v dôsledku čoho zostáva účinnosť pôžičiek nejasná; 

18. berie na vedomie skutočnosť, že v roku 2010 získalo 115 000 MSP podporu od skupiny 

EIB a príspevok od EIB vo výške 10 miliárd EUR v rámci úverových liniek na úvery pre 

MSP, pričom EIF poskytol MSP záruky a rizikový kapitál v celkovej výške 

2,8 miliardy EUR; podporuje úsilie EIB o zaistenie väčšej podpory pre MSP; 

19. víta rozhodnutie EIB pripojiť sa k EBOR a skupine Svetovej banky v rámci spoločného 

akčného plánu medzinárodných inštitúcií na zvýšenie podpory pre MSP v strednej 

a východnej Európe počas obdobia rokov 2009 – 2010; berie na vedomie, že splnením 

svojich záväzkov v rámci tohto plánu (zdvojnásobenie finančných zdrojov, ktoré sú bežne 

dostupné pre MSP v danom regióne) EIB vo veľkom predstihu splnila svoj cieľ a na 

konci roka 2010 EIB zaznamenala nárast úverových činností o 25 %, čo zodpovedá 14 

miliardám EUR; vyzýva EIB, aby pri podpore MSP pokračovala v úzkej spolupráci 

s bankami v tomto regióne; 

20. víta európsky nástroj mikrofinancovania Progress, ktorý v marci 2010 vytvorili Komisia 

a EIB; zdôrazňuje potrebu zverejňovať aktuálne výsledky tohto nástroja; vyzýva na čo 

najskoršie stanovenie jasných kritérií výberu sprostredkovateľov, ktorí sa zúčastňujú tejto 

iniciatívy, a ich zverejnenie; 

21. víta osobitnú správu Európskeho dvora audítorov č. 4/2011 o audite Záručného fondu pre 

MSP a uznáva dôležitú úlohu tohto nástroja; vyjadruje znepokojenie v súvislosti so 

zisteniami Dvora audítorov o skutočnosti, že tento fond poskytuje nedostatočné záznamy 

odôvodňujúce parametre dohody medzi EIF a finančnými sprostredkovateľmi, nejasné 

ukazovatele výkonnosti a že chýbajú cieľové hodnoty ukazovateľov; vyzýva EIB, aby 

bezodkladne odstránila tieto nedostatky v súlade s odporúčaniami Dvora audítorov; 



22. vyzýva EIB, aby Európskemu parlamentu predkladala správy o pokroku pri vykonávaní 

odporúčaní Európskeho dvora audítorov; 

23. poukazuje na dôležitú úlohu EIF pri podpore MSP; zdôrazňuje, že EIF by mal pokračovať 

vo svojich činnostiach týkajúcich sa financovania transakcií MSP a záruk za ne; nabáda 

EIF, aby pokračoval vo svojom úsilí o podporu obnovy trhu sekuritizácie MSP, ktorý je 

stále slabý; 

Činnosti EIB mimo EÚ  

24. víta skutočnosť, že záruka EÚ poskytnutá EIB na obdobie rokov 2007 – 2013 na pokrytie 

strát z úverov a zo záruk za úvery na projekty mimo EÚ jasne podlieha kontrole 

Európskeho dvora audítorov1;  

25. vyzýva Európsky dvor audítorov, aby Európskemu parlamentu predložil osobitnú správu 

o finančných operáciách vykonávaných v rámci tohto rozhodnutia s posúdením vplyvu na 

úrovni projektu, odvetvia, krajiny a regiónu, v ktorej sa bude uvádzať účinnosť prínosu 

EIB k plneniu cieľov vonkajšej politiky EÚ; 

26. zastáva názor, že záručný nástroj Európskej únie zabezpečený vonkajším mandátom má 

vysokú pridanú hodnotu a silu; napriek tomu nabáda EIB, aby vždy, keď je to možné, 

uplatňovala vlastné rizikové nástroje a aby zároveň s udržaním svojho hodnotenia AAA 

zaručila účinnú koordináciou činností zameraných na pomoc vykonávaných Európskou 

komisiou, EIB a inými medzinárodnými a miestnymi partnermi s cieľom zvýšiť 

jednotnosť a vzájomné dopĺňanie sa jednotlivých krokov; 

27. zastáva názor, že EIB a Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR) by sa mali 

zameriavať na posilnenie svojej spolupráce a koordinácie v tretích krajinách, aby posilnili 

svoje komparatívne výhody a vyhli sa prekrývaniu svojich činností2; 

28. vyzýva EIB, aby Európsky parlament informovala o svojich finančných operáciách 

v stredomorskom regióne, ktoré sú podporované vonkajším úverovým mandátom, aby tak 

preukázala vplyv svojej úverovej činnosti na rozvoj, a aby poskytla Európskemu 

parlamentu takúto správu do konca roku 2012; 

29. zdôrazňuje úlohu financovania EIB určeného na projekty verejno-súkromného partnerstva 

(PPP) najmä v rámci EÚ a berie na vedomie zámer EIB preskúmať potenciál projektov 

PPP v stredozemských krajinách; 

30. vyzýva EIB, aby spolu s Komisiou a v úzkom dialógu s prijímajúcimi krajinami 

predložila návrh efektívnejšieho bankového nástroja, ako je nástroj pre euro-

stredozemské investície a partnerstvo (FEMIP), s cieľom podporiť účinnosť úlohy, ktorú 

plní EIB v stredozemských krajinách v oblasti MSP, mikroúverov atď.; 

31. vyjadruje znepokojenie v súvislosti s rizikami, ktoré prinášajú modely PPP, ako sú 

                                                 
1.  Článok 15 rozhodnutia č. 1080/2011/EÚ. 
2.  Parlament k tomu vyzval vo svojom uznesení z 25. marca 2009 o výročných správach Európskej 

investičnej banky a Európskej banky pre obnovu a rozvoj za rok 2007. V rozhodnutí o upísaní 

ďalších podielov na kapitáli EBOR Európskou úniou, čo je dôsledok rozhodnutia navýšiť tento 

kapitál, Parlament a Rada taktiež vyzvali guvernéra EBOR za EÚ, aby Parlamentu predkladal 

výročnú správu o spolupráci medzi EIB a EBOR mimo Únie. 



napríklad slabá protihodnota a čiastočne podsúvahový verejný dlh; nabáda EIB, aby 

zohľadnila odporúčania uvedené vo vnútornej správe EP o získaných poznatkoch 

z dokončených projektov PPP financovaných EIB, a to najmä v oblastiach: 

a) prijatia jasnejších vymedzení, kvality údajov a jednotnosti v rámci EIB v súvislosti 

s projektmi PPP; 

b) informovania potenciálnych verejných navrhovateľov o prioritných poučeniach; 

c) vytvorenia centralizovanej jednotky PPP v rámci EIB, ktorá by sa zaoberala 

úverovými aj projektovými rizikami v spoločnom, špecializovanom tíme; 

32. nabáda EIB, aby obmedzila akúkoľvek podporu pre finančných sprostredkovateľov mimo 

EÚ len na miestne inštitúcie, ktoré nepôsobia zahraničných finančných centrách, ktoré sú 

prevažne v miestnom vlastníctve a ktoré dokážu zaujať prístup priaznivo naklonený 

rozvoju a podporujúci osobitosť miestnych malých a stredných podnikov v jednotlivých 

krajinách; žiada EIB, aby v roku 2012 predložila správu o vykonávaní tohto odporúčania; 

33. víta priebežné hodnotenie vonkajšieho mandátu EIB na roky 2007 – 2013 s názvom 

Správa a odporúčania riadiaceho výboru odborníkov z februára 2010; 

34. víta uplatňovanie rozhodnutia č. 1080/2011/EÚ, ktorým sa Európskej investičnej banke 

poskytuje záruka EÚ na pokrytie strát z úverov a zo záruk za úvery na projekty mimo EÚ; 

zdôrazňuje, že vonkajší mandát EIB musí byť v súlade s článkom 208 ZFEÚ, v ktorom sa 

uvádza, že zníženie a odstránenie chudoby je hlavným cieľom politiky Únie v oblasti 

rozvojovej spolupráce; 

35. vyjadruje znepokojenie v súvislosti s nepostačujúcimi informáciami o výsledkoch 

opatrení v oblasti vonkajšej politiky; poukazuje na to, že neexistujú požiadavky na 

finančných sprostredkovateľov, aby v prípade jednotlivých operácií posielali výsledky ex-

post; vyzýva preto banku, aby zaviedla povinné ex-post podávanie správ; víta však nové 

ustanovenia o vykazovaní podľa rozhodnutia č. 1080/2011/EÚ; 

36. keďže činnosť EIB mimo EÚ sa rozvinula najmä v krajinách so strednými príjmami, 

s obmedzenými personálnymi zdrojmi najmä na činnosť vzostupným smerom 

a monitorovanie projektov, ako aj obmedzeným miestnym zastúpením v porovnaní 

s úrovňou a komplexnosťou finančných aktivít mimo EÚ; 

37. odporúča posilniť monitorovanie projektov počas ich realizácie aj po ich dokončení; 

38. konštatuje, že v roku 2010 EIB požičala 8,511 miliárd EUR z celkovej sumy 72 miliárd 

EUR rozvojovým krajinám (1,2 miliardy EUR Ázii a Latinskej Amerike (ALA), 

1 miliardu EUR krajinám AKT (973 miliónov EUR) a Južnej Afrike (50 miliónov EUR), 

2,55 miliardy EUR stredozemským krajinám a 328 miliónov EUR stredoázijským 

krajinám) vrátane 657 miliónov EUR na projekty v oblasti vody, sanitácie, zdravia 

a vzdelávania; 

39. poznamenáva, že nezávislé hodnotenie vonkajšieho mandátu EIB ukazuje, že úsilie EIB 

o monitorovanie realizácie projektov, zaistenie prítomnosti na mieste a následné 

hodnotenie environmentálnych a sociálnych aspektov sa stále javí ako nedostatočné, 

pričom EIB má len nepriamu schopnosť plniť požiadavky mandátu týkajúce sa aspektov 



rozvoja;  

40. pripomína, že úzke zameranie sa na rast na základe HDP neprináša automaticky 

inkluzívny a trvalo udržateľný rozvoj a znižovanie nerovnosti; v tejto súvislosti sa 

domnieva, že primerané koncesné financovanie a personálne zdroje sú potrebné na to, aby 

mohla EIB účinnejšie podporovať ciele rozvojovej spolupráce EÚ; 

41. vyzýva EIB, aby aktívne podporovala projekty zamerané na finančné začlenenie, 

t. j. uľahčenie rovnakého prístupu k finančným službám, ako sú pôžičky a sporenie 

a systémy poistenia, napríklad podporou mikrofinančných inštitúcií; 

42. žiada, aby boli definované tzv. ukazovatele výkonnosti v záujme lepšieho sledovania 

pridanej hodnoty a dosahu operácií EIB a posilnenia odborných znalostí zamestnancov 

EIB v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, ľudských práv a sociálnych otázok resp. otázok 

rodovej rovnosti; 

43. víta záväzky a vypracovanú politiku EIB, pokiaľ ide o nespolupracujúce jurisdikcie; 

vyjadruje však obavu z nedostatku transparentnosti v súvislosti so spôsobom prideľovania 

tzv. globálnych pôžičiek a ich monitorovania z hľadiska daňovej správy; pripomína, že 

EIB by mala zabezpečiť, aby príjemcovia jej pôžičiek nevyhľadávali daňové raje ani 

nepoužívali iné škodlivé daňové praktiky, ako je nezákonné transferové oceňovanie, ktoré 

môže viesť k daňovým únikom alebo vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam; v tejto 

súvislosti vyzýva EIB, aby požadovala od finančných sprostredkovateľov zverejnenie 

každého použitia globálnej pôžičky, ktorú dostanú, vrátane správy o ich činnostiach vo 

všetkých jednotlivých krajinách, v ktorých pôsobia; 

44. vyjadruje poľutovanie, že EIB neuprednostňuje investovanie do miestnych spoločností 

v krajinách AKT; zastáva názor, že monitorovanie globálnych úverov alebo úverov pre 

MSP by sa malo zlepšiť s cieľom zaistiť, aby finanční sprostredkovatelia riadne plnili 

požiadavky EIB, čím sa zabezpečí zodpovednosť, transparentnosť a environmentálna 

udržateľnosť pri využívaní finančných prostriedkov dostupných pre miestne MSP; 

domnieva sa, že vymedzenie MSP používané v každom vonkajšom regióne by sa malo 

objasniť, pričom treba zohľadniť štruktúru miestnych ekonomík; 

45. požaduje, aby sa súlad s normami EÚ/medzinárodne dohodnutými normami týkajúcimi sa 

environmentálnych a sociálnych politík stal systematickou podmienkou pre prístup 

k finančným prostriedkom EIB, zatiaľ čo spoločnosti alebo podniky, ktoré porušujú tieto 

zásady a/alebo sú registrované v daňových rajoch, by mali byť automaticky vylúčené; 

46. víta iniciatívu na uzavretie memoranda o porozumení o spolupráci medzi Európskym 

parlamentom a EIB; v tejto súvislosti zdôrazňuje potrebu úzko zapojiť Parlament do 

procesu diskusií o založení platformy EÚ pre externú spoluprácu a vývoj a zaistiť 

transparentnosť v tomto procese; 

47. poukazuje na význam zlepšenia a optimalizácie finančných operácií EÚ a členských 

štátov pri podpore vonkajšej spolupráce; podporuje návrh odborníkov na zjednotenie 

všetkých vonkajších činností do samostatného subjektu s cieľom dosiahnuť zacielenejšie 

riadenie; pripomína návrh EP na preskúmanie možností vytvorenia platformy EÚ pre 

rozvojovú spoluprácu; 

48. odporúča zefektívniť činnosti EIB tak, aby sa udržiavalo hlavné zameranie EIB ako 



európskej banky; 

49. vyzýva banku, aby poskytovala úvery mimo Únie len za predpokladu, že sa ubezpečí, že 

obchodné pravidlá medzi krajinou poskytnutia úveru a Úniou obsahujú zásadu reciprocity 

v oblasti uplatňovania sociálnych, environmentálnych a zdravotných noriem; 

Mechanizmy riadenia a kontroly EIB 

50. pripomína, že je potrebný európsky systém prudenciálneho dohľadu, v rámci ktorého by 

EIB podliehala tým istým pravidlám obozretnosti ako úverové inštitúcie; takáto 

prudenciálna kontrola by sa mala zameriavať na kvalitu finančnej situácie EIB a mala by 

zaistiť, aby sa jej výsledky presne merali a aby sa dodržiavali pravidlá dobrého výkonu 

povolania; opakuje výzvu EP, aby EIB podliehala prudenciálnemu regulačnému dohľadu; 

51. pripomína svoju výzvu Európskej komisii, aby poskytla Európskemu parlamentu právnu 

analýzu možného prudenciálneho dohľadu nad EIB; uznáva existenciu inštitucionálnych 

ťažkostí vo vzťahu k možnej úlohe Európskej centrálnej banky pri prudenciálnom 

dohľade nad EIB; vyzýva Komisiu, aby v úzkej spolupráci s členskými štátmi eurozóny 

preskúmala všetky možnosti prudenciálneho dohľadu nad EIB; 

52. navrhuje, aby tento regulačný dohľad: 

i) vykonávala Európska centrálna banka na základe článku 127 ods. 6 ZFEÚ alebo 

ii) v prípade, ak by ECB nemohla vykonávať tento dohľad, a na základe dobrovoľného 

prístupu EIB, aby tento regulačný dohľad vykonával Európsky orgán pre 

bankovníctvo za účasti alebo bez účasti národných regulačných orgánov alebo 

nezávislý audítor; 

53. naliehavo vyzýva skupinu EIB, aby naďalej samostatne uplatňovala najlepšie postupy 

obozretného bankovníctva s cieľom zachovať si svoje silné kapitálové postavenie 

a prispievať k rastu reálneho hospodárstva; vyzýva preto EIB, aby sa podrobila 

záťažovému testu s cieľom overiť odolnosť svojho portfólia; 

54. víta skutočnosť, že EIB dobrovoľne dodržiava súčasné kapitálové požiadavky podľa 

dohody Bazilej II, a naliehavo ju vyzýva, aby splnila aj záväzky, ktoré vyplynú z budúcej 

dohody Bazilej III; 

55. vyjadruje vážne znepokojenie z najnovšieho vývoja súvisiaceho s úverovým ratingom 

EIB; naliehavo vyzýva EIB, aby vypracovala a vykonávala stratégiu zameranú na 

udržanie svojho ratingu AAA, ktorý je základom činnosti tejto banky a nevyhnutný na jej 

operácie; poznamenáva, že ak by si banka neudržala rating AAA, určité kategórie 

investorov by ju mohli vylúčiť; 

56. vzhľadom na investičné potreby EÚ a jej členských štátov a nedostatočný kapitál 

poskytovaný trhmi vyzýva guvernérov EIB, aby odsúhlasili zásadné zvýšenie kapitálu 

EIB; 

57. poukazuje na to, že sa zvýšila celková miera úverového rizika v úverovom portfóliu 

banky, a to čiastočne v dôsledku rastúceho tlaku na úverovú bonitu existujúcich 

partnerov, ktorý zosilňuje pokračujúci vplyv hospodárskej krízy, a čiastočne v dôsledku 



vyššieho úverového rizika, ktoré je súčasťou nových operácií; odporúča, aby EIB prijala 

vhodné opatrenia, ktorými by sa vyhla zhoršovaniu svojho úverového portfólia; 

58. poukazuje na skutočnosť, že EÚ potrebuje hospodársky rast, ktorý možno efektívne 

podnietiť investovaním do výskumu a vývoja a podporou výstavby transeurópskych sietí, 

a na to, že činnosť EIB môže v tejto súvislosti prispieť k zlepšeniu aktuálneho 

hospodárskeho výhľadu; 

59. domnieva sa, že EIB by mala zaviesť mechanizmy, ktoré zaručia dodržiavanie 

európskych environmentálnych a sociálnych noriem a noriem týkajúcich sa ľudských 

práv, transparentnosti a verejného obstarávania vo všetkých finančných operáciách, ktoré 

uskutočňuje; vyzýva EIB, aby ešte viac zvýšila transparentnosť úverov poskytovaných 

finančnými sprostredkovateľmi a aby prijala opatrenia s cieľom predísť využívaniu 

daňových rajov, transferovému oceňovaniu a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam; 

60. vyzýva EIB, aby oficiálnym a transparentným spôsobom predložila Parlamentu výročnú 

správu obsahujúcu relevantné údaje o svojej kapitálovej primeranosti, podmienených 

záväzkoch, operáciách realizovaných prostredníctvom finančných sprostredkovateľov, 

podstupovaní rizika, pákovom efekte pri financovaní súkromného sektora a o spolupráci 

medzi EIB a EIF; 

61. vyzýva skupinu EIB, aby naďalej uplatňovala najlepšie postupy obozretného 

bankovníctva s cieľom zachovať si veľmi silné kapitálové postavenie a prispievať k rastu 

reálneho hospodárstva; vyzýva preto, aby EIB aj naďalej podliehala prísnemu 

prudenciálnemu regulačnému dohľadu v záujme hodnotenia jej úverovej schopnosti, 

sledovania kvality jej finančnej situácie a zaručenia presného merania jej výsledkov 

a dodržiavania pravidiel osvedčených profesijných postupov; domnieva sa, že EIB by tiež 

mohla prejsť záťažovým testom s cieľom overiť jej úverovú schopnosť; 

62. vyzýva skupinu EIB, aby na svojej internetovej stránke v prípade potreby a pred 

schválením projektu zverejnila relevantné informácie o príjemcoch dlhodobých úverov 

a záruk, o ich finančných sprostredkovateľoch, kritériách oprávnenosti projektov 

a poskytovaní úverov pre MSP formou rizikového kapitálu, a to najmä uvedením 

uhradených súm, počtu poskytnutých úverov a príslušného regiónu a priemyselného 

odvetvia; odporúča, aby bola úloha EIB jasnejšie zameraná, selektívnejšia a efektívnejšia 

a viac sa zameriavala na výsledky; vyzývaj tiež na vyhodnotenie ekologického, 

sociálneho a makroekonomického vplyvu podporovaných projektov; 

63. domnieva sa, že EIB by mala v záujme toho, aby sa dostala k malým a stredným 

podnikom, vytvárať predovšetkým partnerstvá na vyššej úrovni s transparentnými 

a zodpovednými finančnými sprostredkovateľmi spojenými s miestnym hospodárstvom; 

64. vyzýva EIB, aby pokračovala vo svojom úsilí o zaistenie efektívneho sprostredkovania 

úverov pre MSP cez finančných sprostredkovateľov; 

65. vyzýva EIB, aby objasnila svoj postoj k tzv. dlhopisom na projekty EÚ či iným 

inovatívnym finančným nástrojom založeným na spolufinancovaní z rozpočtov EÚ a EIB; 

je presvedčený, že Komisia by mala zaviesť dlhopisy na projekty EÚ, ktoré by mali začať 

fungovať čo najskôr, najlepšie pred rozpočtovým obdobím 2014 – 2020; vyzýva EIB, aby 

sa aktívne podieľala na realizácii takýchto iniciatív; domnieva sa, že realizácia návrhu 

Komisie týkajúceho sa dlhopisov na projekty v rámci stratégie Európa 2020 by mohla 



prispieť k rozvoju udržateľného priemyslu a infraštruktúry v členských štátoch, ako aj na 

úrovni EÚ; zdôrazňuje, že postupy vypracované na tento účel by mali byť výslovne 

stanovené v rámci týkajúcom sa oprávnenosti projektov, ktorý podlieha riadnemu 

legislatívnemu postupu; domnieva sa, že vo všetkých inovatívnych finančných nástrojoch 

by sa mali splniť požiadavky týkajúce sa environmentálnych a sociálnych noriem 

a noriem v oblasti občianskych práv a transparentnosti; 

66. je presvedčený, že EIB by mala zohľadniť finančnú situáciu členských štátov pri 

rozhodovaní o tom, v ktorých infraštruktúrach by sa mala vykonať pilotná fáza projektov 

na dlhopisy; táto pilotná fáza by mala uprednostniť projekty v členských štátoch s nízkou 

mierou rastu a problémami s likviditou na finančných trhoch; 

67. vyzýva EIB, aby zhodnotila a prípadne posúdila alebo zintenzívnila svoju činnosť v tých 

krajinách južného Stredozemia, kde pôsobí, s cieľom podporovať investície do odvetví, 

ktoré majú zásadný význam pre hospodársky rozvoj, fungovanie trhu, 

konkurencieschopnosť a tvorbu nových pracovných miest, a zohľadnila demokratický 

proces a existenciu právneho štátu v týchto krajinách; berie na vedomie nedávne zvýšenie 

mandátu EIB pre poskytovanie úverov o 1 miliardu EUR, ktorá je k dispozícii pre krajiny 

južného Stredozemia, a domnieva sa, že by EIB mala zverejniť vplyv operácií, ktoré v 

súčasnosti v tomto regióne vykonáva, na rozvoj; 

68. víta posilnenie úlohy úverov EIB na štrukturálne programy EÚ v rámci pomoci členským 

štátom pri financovaní ich príspevkov do programov podporovaných zo štrukturálnych 

fondov EÚ; vyzýva Komisiu, aby spolupracovala s EIB s cieľom zabezpečiť, že sa 

investície do infraštruktúrnych projektov neodložia v dôsledku hospodárskych problémov 

členských štátov; 

69. je presvedčený, že EIB by mala vypracovať svoje vlastné nezávislé hodnotenie 

jurisdikcií, v ktorých pôsobí, s cieľom bojovať proti nezákonným kapitálovým tokom 

a zaistiť, aby nemala podiel v zahraničných finančných centrách; 

70. vyzýva EIB, aby rozšírila svoju činnosť v členských štátoch EÚ s výrazným 

a pretrvávajúcim deficitom na bežnom účte s cieľom podporiť sociálne a hospodárske 

zbližovanie a zvýšiť finančnú a politickú udržateľnosť menovej únie; 

71. žiada EIB, aby vysvetlila a zdôvodnila svoje stanovisko k transformácii nástroja pre euro-

stredozemské investície a partnerstvo (FEMIP) na Euro-stredozemskú rozvojovú banku; 

72. požaduje revíziu dokumentu EIB týkajúceho sa energetickej politiky z roku 2007 

v záujme zachovania jeho konzistentnosti s cieľmi a plánmi programu EÚ 2050; 

73. poznamenáva, že EIB v roku 2010 poskytla 25,9 miliárd EUR tým regiónom EÚ, ktoré 

najhoršie postihla hospodárska kríza; 

74. je presvedčený, že vzhľadom na problémy, ktoré majú MSP pri získavaní úverov, by EIB 

mala uzatvárať partnerstvá s transparentnými a zodpovednými finančnými 

sprostredkovateľmi spojenými s miestnym hospodárstvom a pravidelne zverejňovať 

informácie týkajúce sa uhradených súm a ich príjemcov, ako aj regiónov a priemyselných 

odvetví, ktorým boli sumy uhradené; 

75. zdôrazňuje význam programov JASPERS, JESSICA, JEREMIE a JASMINE pre 



regionálne zbližovanie a súdržnosť v Európe a pre podporu malých a stredných podnikov 

a zdôrazňuje potrebu ich primeraného financovania aj v novom programovom období 

(2014 – 2020); víta zapojenie EIB do Európskeho nástroja mikrofinancovania Progress; 

zdôrazňuje význam úverov poskytnutých EIB formou financovania štrukturálnych 

projektov z hľadiska regionálneho zbližovania; 

76. berie na vedomie zníženie úverov EIB v rámci nového operačného programu na obdobie 

2012 – 2014, o ktorom sa zmieňuje ročný program prijatý predstavenstvom, zo 75 miliárd 

EUR v roku 2011 na 60 miliárd EUR v roku 2012; 

77. víta pomoc, ktorú EIB poskytuje v spolupráci so štrukturálnymi fondmi EÚ krajinám 

s finančnými problémami vrátane úverov na pokrytie časti štátneho príspevku do 

projektov podporovaných z týchto fondov; víta vytvorenie záručného fondu v Grécku 

financovaného z národného strategického referenčného rámca (NSRF) s podporou 

a pomocou EIB, ktorý má pomôcť zlepšiť vykonávanie verejných investícií; 

78. víta nový mechanizmus EIB na podávanie sťažností; poznamenáva však, že tento 

mechanizmus nebol v roku 2010 plne funkčný; berie na vedomie podstatný nárast počtu 

sťažností, najmä v oblasti obstarávania a environmentálnych, sociálnych a rozvojových 

aspektov financovaných projektov; žiada EIB, aby EP poskytovala príslušné informácie 

o opatreniach vykonaných v nadväznosti na sťažnosti predložené do konca septembra 

2012; víta prijatie postupov mechanizmu na podávanie sťažností (CMOP), ktoré schválil 

riadiaci výbor banky v novembri 2011; 

79. vyzýva EIB, aby pri svojej práci na projektoch posilnila hĺbkovú kontrolu sociálnych 

aspektov (vrátane dodržiavania ľudských práv), a to tak prostredníctvom analýz ex ante, 

ako aj najmä monitorovaním realizácie a ukončovania projektov;  

80. požaduje, aby sa súlad s normami EÚ v oblasti environmentálnych a sociálnych politík 

stal systematickou podmienkou pre prístup k finančným prostriedkom EIB, zatiaľ čo 

spoločnosti alebo podniky, ktoré porušujú tieto zásady a sú registrované 

v nespolupracujúcich jurisdikciách, by boli automaticky vylúčené; 

81. vyzýva EIB, aby stanovila jasné „ukazovatele výkonnosti“ v záujme lepšieho sledovania 

pridanej hodnoty finančných operácií a posilnenia odborných znalostí zamestnancov 

v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, ľudských práv a sociálnych otázok, resp. otázok 

rodovej rovnosti; 

82. požaduje, aby boli finančné záruky, ktoré EÚ poskytla pre EIB, splatené priemernou 

sadzbou splátok za porovnateľné záruky, aká sa uplatňuje na finančnom trhu. Takto 

vypočítané splátky môžu podliehať schváleniu dotácie EÚ pre EIB, ktoré vyplýva 

z bežných postupov v prípade, ak sa v rámci hospodárskeho modelu nepožaduje vrátenie 

tejto záruky v súlade s cieľmi Únie, a to najmä v prípade aktivít mimo hraníc Únie 

a v súlade s pravidlami o fungovaní vnútorného trhu, aby sa zabránilo narušeniu 

hospodárskej súťaže so súkromným sektorom; 

83. vyzýva EIB a Komisiu, aby so zreteľom na zlepšenie efektívnosti, účinnosti kontroly 

a sledovania systémov a dohľadu nad nimi, ako aj zavádzania a využívania nástrojov 

a mechanizmov vypracovala príručku osvedčených postupov, ktorá bude identifikovať 

a zahrnovať aj identifikované neosvedčené postupy s cieľom poučiť sa z 

predchádzajúcich chýb; 



84. s poľutovaním konštatuje, že v záujme transparentnosti výročná správa EIB za rok 2010 v 

kapitole s názvom Kapitál EIB a operácie prijímania úverov v roku 2010 neuvádza 

a neposudzuje riziká súvisiace so samotných mechanizmom EIB, ktorý je založený na 

značnom upísanom kapitáli, ktorý neuvoľnili členské štáty ako jediní akcionári, ktorých 

úverové ratingy sa od začiatku krízy v jeseni 2008 postupne znižujú; 

85. navrhuje, aby členské štáty zapojené do EIB napríklad počas obdobia stratégie Európa 

2020 prijali plán na uvoľnenie časti nesplateného upísaného kapitálu, ktorý 

k 31. decembru 2010 dosahoval približne 190 miliárd EUR; 

Zodpovednosti a budúca úloha EIB 

86. upozorňuje na znepokojivé rozdiely medzi európskymi hospodárstvami z hľadiska 

konkurencieschopnosti a inovácií; 

87. víta skutočnosť, že EIB v roku 2010 zvýšila sumu finančných prostriedkov určených na 

financovanie projektov súvisiacich so zmenou klímy na 19 miliárd EUR, čo predstavuje 

30 % celkových pôžičiek poskytnutých v Európskej únii, v porovnaní so 16 miliardami 

EUR poskytnutými v roku 2009, pričom ide o financovanie takých oblastí, ako sú 

energetická účinnosť, obnoviteľné zdroje, doprava, zalesňovanie, inovácie 

a prispôsobenie sa zmene klímy; 

88. víta zameranie EIB na zmenu klímy a najmä na energiu z obnoviteľných zdrojov; vyzýva 

EIB, aby sa v rámci svojej angažovanosti v odvetví energetiky zamerala na všeobecný 

prístup k energii, a to podporou decentralizovaných projektov malého rozsahu 

a mimosieťových projektov, predovšetkým vo vidieckych oblastiach; vyzýva EIB, aby 

postupne ukončila projekty, ktoré by mohli mať značný dosah na životné prostredie, ako 

sú veľké priehrady, zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého a technológie spaľovania 

fosílnych palív, a tým zabránila, aby boli rozvojové krajiny nútené trvalo využívať tieto 

energie; 

89. zastáva názor, že EIB by mala financovať projekty, ktoré spĺňajú prísne environmentálne 

požiadavky, a tým podporovať udržateľný rast a postupné ukončenie financovania 

environmentálne škodlivej činnosti; 

90. žiada, aby EIB ambicióznejšie prispievala k dekarbonizácii odvetvia dopravy; v tejto 

súvislosti sa domnieva, že EIB by mala dať prednosť projektom, ktoré znižujú dopyt po 

doprave a rozvíjajú verejnú a kombinovanú dopravu; 

91. vyzýva EIB, aby na študijné účely vypracovala tzv. „sivú listinu“ projektov využívajúcich 

technológie, ktoré nedosahujú priemerné európske ekologické normy, hoci spĺňajú 

minimálne európske normy; 

92. cení si podporu, ktorú EIB poskytuje odvetviu výroby energie z obnoviteľných zdrojov 

(toto odvetvie má strategický význam pre dosahovanie cieľov EÚ v oblasti zmeny klímy) 

a ktorá sa za uplynulé roky významne zvýšila (6 miliárd EUR v roku 2010 v porovnaní 

s 500 miliónmi EUR v roku 2006); 

93. oceňuje, že EIB skvalitnila aj svoju vnútornú technickú základňu zvýšením podielu 

odborníkov, ktorí sa primárne venujú projektom energetickej účinnosti/obnoviteľných 

zdrojov zo 40 % (v roku 2007) na 64 % (2011); 



94. požaduje, aby EIB aj naďalej uplatňovala prísnejšie podmienky na projekty, ktoré súvisia 

s používaním fosílnych palív a ktoré, žiaľ, stále predstavujú 10 % úverov, poskytnutých 

EIB; zdôrazňuje, že uplatňovanie týchto kritérií má mimoriadny význam pre urýchlené 

zastavenie podpory EIB, ktorú poskytuje na výrobu energie s vysokými emisiami uhlíka; 

95. vyzýva EIB, aby zabezpečila, že projekty financované EIB v rozvojových krajinách budú 

prínosom aj pre miestne komunity, s ktorými by sa v prípade potreby mali konzultovať 

investičné projekty s potenciálnym vplyvom na ich územie; zastáva názor, že projekty by 

sa mali kontrolovať z hľadiska environmentálnej integrity a mali by byť v súlade s cieľmi 

EÚ znížiť emisie uhlíka; 

96. vyzýva EIB, aby v otázke biologickej diverzity vychádzala z princípu zachovania 

biologickej diverzity bez čistých strát; poukazuje pritom na normy, ktoré boli 

vypracované v rámci programu kompenzácie obchodu a biologickej diverzity (Business 

and Biodiversity Offsets Programme); 

97. naliehavo vyzýva EIB, aby zvýšila financovanie projektov v oblasti hospodárenia 

s vodnými zdrojmi s osobitným dôrazom na krajiny južného Stredomoria, hlavne čo sa 

týka udržateľnosti dodávok; 

98. upozorňuje EIB na rastúci nedostatok surovín; vyzýva EIB, aby zistila, ako môže prispieť 

k efektívnejšiemu využívaniu surovín v EÚ; 

99. vyzýva Komisiu a skupinu EIB, aby vypracovali inovačné, spoločné rozpočtové finančné 

nástroje na investičnú podporu biodiverzity, a skupinu EIB, aby poskytla príslušné 

technické a finančné poradenské služby, ktoré budú v súlade s normami banky týkajúcimi 

sa vplyvov na životné prostredie; 

100. vyzýva EIB, aby podporovala projekty na podporu biodiverzity a riadenia vodných 

zdrojov a zaviazala sa, že nebude financovať projekty, v dôsledku ktorých sa výrazne 

zmení dôležitý prírodný biotop alebo bude dochádzať k výrobe zakázaných látok, 

projekty zamerané na výstavbu veľkých priehrad, ktoré nerešpektujú odporúčania 

Svetovej komisie pre priehrady, alebo ťažobné projekty (ropa, zemný plyn a nerastné 

suroviny), ktoré majú pustošivé ekologické a sociálne dôsledky a ktoré neberú do úvahy 

odporúčania poradnej skupiny World Bank Extractive Industries Review; 

101. vyzýva EIB, aby naďalej uplatňovala prísne podmienky na projekty výroby energie 

z čierneho a hnedého uhlia, ktoré majú naďalej nárok na získanie podpory od EIB 

v súlade s politickými cieľmi EÚ v oblasti bezpečnosti dodávok, a zdôrazňuje, aké 

dôležité je uplatňovať tieto podmienky s cieľom postupne a čo najskôr ukončiť podporu 

EIB určenú na výrobu energie s vysokým podielom oxidu uhličitého; 

102. ďalej opakuje svoju výzvu, aby EIB uviedla svoje operácie do úplného súladu s cieľom 

EÚ v oblasti rýchleho prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo a aby prijala plán na 

postupné ukončovanie pôžičiek na projekty v oblasti fosílnych palív vrátane poskytovania 

pôžičiek na uhoľné elektrárne a na zdvojnásobenie úsilia o zintenzívnenie transferu 

technológií výroby energie z obnoviteľných zdrojov a energeticky účinných technológií; 

103. naliehavo vyzýva EIB, aby zlepšila svoje systémy posudzovania a výberu projektov, aby 

sa vyhla podpore projektov s negatívnym vplyvom na životné prostredie a aby zároveň 

posilnila monitorovanie vykonávania projektov;  každoročne by sa mali podávať správy 



o výsledkoch dosiahnutých na základe investícií banky z hľadiska prevencie zmeny 

klímy; 

104. navrhuje, aby sa Komisia v spolupráci s EIB (vzhľadom na kvalitu jej ľudských zdrojov a 

jej skúsenosti s financovaním veľkých projektov v oblasti infraštruktúr) zapojila do 

procesu strategickej analýzy financovania investícií bez toho, aby vylúčila akúkoľvek 

možnosť vrátane dotácií, uvoľnenia súm, ktoré členské štáty upísali ako kapitál EIB, 

úpisov EÚ ako kapitálu EIB, úverov, inovačných nástrojov, finančného inžinierstva 

prispôsobeného dlhodobým projektom, ktoré nie sú okamžite rentabilné, vypracovanie 

systému záruk, vytvorenia investičných oddielov v rámci rozpočtu EÚ, finančných 

konzorcií vytvorených orgánmi na európskej, národnej a miestnej úrovni, partnerstiev 

verejného a súkromného sektora atď.; 

105. okrem toho pripomína, že stratégia Európa 2020 bude dôveryhodná len vtedy, ak bude 

podporená primeranými finančnými zdrojmi, a preto podporuje významnejšiu úlohu EIB 

pri posilňovaní katalytickej úlohy a pákového efektu štrukturálnych fondov a ďalší rozvoj 

a optimálne využívanie inovačných finančných nástrojov s účasťou najmä EIB a EIF, ako 

aj iných medzinárodných finančných inštitúcií na základe reciprocity (napr. spojenie 

grantov a úverov, nástroje rizikového kapitálu, nové formy rozdelenia rizika a záruk); 

106. vyzýva riadiace orgány EIB, aby posúdili možnosť, že sa Európska únia stane 

akcionárom banky popri členských štátoch, čo by podľa jeho názoru prehĺbilo spoluprácu 

medzi EIB a Komisiou; 

107. vyzýva EIB, aby podporila snahu o budovanie dôvery v tých členských štátoch eurozóny, 

ktoré majú alebo ktorým hrozia vážne problémy týkajúce sa ich finančnej stability, a to 

formou účasti na investičných projektoch v týchto štátoch a poskytnutia záruk, ktoré 

zmiernia zvyšovanie rizika pre daný štát; 

108. zastáva názor, že po zmenách Lisabonskej zmluvy a na základe posilnenej úlohy EIB 

v rámci vyváženého a stabilného vývoja vnútorného trhu by mala EIB niesť väčšiu 

zodpovednosť voči občanom EÚ najmä tým, že by podliehala postupu udeľovania 

absolutória zo strany Európskeho parlamentu pri využívaní verejných financií z rozpočtu 

EÚ alebo Európskeho rozvojového fondu riadeného EIB; 

109. víta záväzok EIB vypracovať nový rámec merania vplyvu na rozvoj (rámci hodnotenia 

výsledkov – REM) s cieľom vyhodnocovať od januára 2012 projekty ex ante aj ex post 

a nabáda EIB, aby zvýšila transparentnosť pri uplatňovaní tohto rámca tak, že zverejní 

kompletný zoznam ukazovateľov a správy o monitorovaní a prijatých opatreniach; žiada 

o informovanie o zlepšeniach v oblasti výsledkov monitorovania, ktoré sa dosiahli 

v REM; 

110. víta skutočnosť, že novovytvorená monitorovacia skupina posilnila finančné a zmluvné 

monitorovanie; žiada o informovanie o výsledkoch a zlepšeniach, ktoré dosiahla nová 

monitorovacia skupina; 

111. vyzýva EIB, aby sa podieľala na financovaní investičných projektov zameraných na 

podporu výskumu, vývoja a inovácií v tých krajinách a regiónoch, ktoré sú nadmerne 

postihnuté v prípade vonkajších asymetrických hospodárskych otrasov; 

112. vyzýva EIB, aby zabezpečila väzbu svojich projektov financovania s úsilím o znižovanie 



chudoby a dosahovaním rozvojových cieľov tisícročia, ľudskými právami, sociálnou 

zodpovednosťou podnikov, zásadou dôstojnej práce a environmentálnymi zásadami 

a dobrou správou vecí verejných prostredníctvom uplatňovania rozhodnutia Európskeho 

parlamentu a Rady č. 1080/2011/EÚ; 

113. víta preto iniciatívu projektových dlhopisov v rámci stratégie Európa 2020 ako 

mechanizmus rozdelenia rizika medzi EK a EIB, ktorá poskytuje ohraničenú podporu 

z rozpočtu EÚ a ktorá bude mať pákový účinok na finančné prostriedky EÚ a pritiahne 

dodatočné finančné prostriedky súkromných investorov na indivuduálne infraštruktúrne 

projekty v súlade s cieľmi stratégie Európa 2020; nabáda EIB, aby do konca 

programovacieho obdobia 2007 – 2013 vykonala pilotnú fázu iniciatívy s cieľom 

vyhodnotiť účinnosť systému; 

114. uznáva pokrok, ktorý EIB dosiahla pri vytváraní jasných postupov voči 

nespolupracujúcim jurisdikciám; podporuje banku v jej politike nezúčastňovať sa na 

žiadnej operácii, ktorá sa vykonáva prostredníctvom nespolupracujúcej jurisdikcie; 

Vyzýva EIB, aby posúdila zavádzanie a funkciu svojich Politík voči slabo regulovaným, 

netransparentným alebo nespolupracujúcim jurisdikciám (takzvané politiky NCJ) a do 

konca roka 2012 o tom podala správu Európskemu parlamentu; nabáda EIB, aby 

pravidelne preskúmavala a aktualizovala svoje politiky NCJ s cieľom zabezpečiť, aby 

finančné operácie EIB neprispievali k žiadnej forme daňových únikov, prania špinavých 

peňazí alebo financovania terorizmu; 

o 

o  o 

115. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Európskej 

investičnej banke a vládam a parlamentom členských štátov. 


