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19.4.2017 A8-0121/3 

Pozměňovací návrh  3 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Výroční zpráva o finančních aktivitách Evropské investiční banky 

2016/2099(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 8 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  8a. podotýká, že ke zvýšení úvěrové 

činnosti EIB může dojít prostřednictvím 

lepšího a vyváženějšího přidělování 

prostředků ve světle negativních 

zkušeností v takových případech, jako je 

projekt Castor ve Španělsku, po jehož 

neúspěchu museli španělští občané 

uhradit 1,4 miliardy EUR, nebo projekt 

dálničního úseku Passante di Mestre, 

který je předmětem vyšetřování pro 

daňové podvody a korupci; připomíná, že 

partnerství veřejného a soukromého 

sektoru při financování projektů 

veřejného zájmu se často zakládají 

na nerovnoměrném rozložení finančních 

rizik spojených s investováním na úkor 

veřejného sektoru a výhradně ve prospěch 

soukromého sektoru, a mohou tak 

způsobit značné ztráty veřejným 

rozpočtům, aniž by zároveň byly přínosem 

pro společnost; 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/4 

Pozměňovací návrh  4 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Výroční zpráva o finančních aktivitách Evropské investiční banky 

2016/2099(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 8 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  8b. opakovaně žádá EIB, aby 

na financování dálničního úseku 

Passante di Mestre, v souvislosti s nímž 

probíhá vyšetřování pro daňové podvody, 

korupci a pronikání organizované trestné 

činnosti, nevyužívala iniciativu 

projektových dluhopisů ani žádný jiný 

finanční nástroj; v této souvislosti vyzývá 

úřad OLAF, aby provedl nezbytné šetření, 

které by se zabývalo vztahem mezi tímto 

projektem a uvedenými obviněními;  

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/5 

Pozměňovací návrh  5 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Výroční zpráva o finančních aktivitách Evropské investiční banky 

2016/2099(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 8 c (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  8c. je znepokojen tím, že EIB je 

připravena přidělit 2 miliardy EUR 

na výstavbu posledního úseku plynovodu 

TAP (Trans-Adriatic Pipeline); vyzývá 

EIB, aby se zdržela veškerého financování 

tohoto nákladného a kontroverzního 

projektu, neboť jeho výstavba s sebou 

nese obrovská ekologická, finanční, 

seismická, daňová a geopolitická rizika; 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/6 

Pozměňovací návrh  6 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Výroční zpráva o finančních aktivitách Evropské investiční banky 

2016/2099(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 9 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  9a. vyzývá EIB, aby v souladu 

s dřívějšími doporučeními Parlamentu 

výrazně zpřísnila svou politiku týkající se 

nespolupracujících zemí; zdůrazňuje 

zejména, že je nutné podmínit poskytování 

přímých a nepřímých úvěrů zveřejněním 

daňových a účetních údajů v jednotlivých 

zemích a zveřejněním údajů o skutečném 

majetku přijímajících subjektů 

a finančních prostředníků zapojených 

do transakcí spojených s financováním; 

trvá na tom, že je nutné, aby EIB 

vypracovala úplný veřejný seznam kritérií 

pro výběr finančních prostředníků, 

do něhož by nebyli zahrnuti nesolidní 

a nespolehliví prostředníci, a že je 

nezbytné zvýšit odhodlání EU v boji proti 

daňovým podvodům a účinněji předcházet 

nebezpečí korupce a pronikání 

organizované trestné činnosti do celé řady 

projektů EIB; 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/7 

Pozměňovací návrh  7 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Výroční zpráva o finančních aktivitách Evropské investiční banky 

2016/2099(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 9 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  9b. s potěšením konstatuje, že 

v nedávné době bylo vypracováno 

memorandum o porozumění mezi EIB 

a italským protikorupčním úřadem 

(Autorità Anticorruzione italiana, ANAC), 

jehož cílem je posílit boj proti korupci 

prostřednictvím výměny informací 

a rozšířit vzájemnou odbornou a provozní 

pomoc; vybízí EIB, aby co nejdříve uvedla 

tuto dohodu v platnost s cílem vylepšit 

předběžné posuzování vybraných 

projektů, pokud jde o riziko korupce 

a pronikání organizované trestné činnosti, 

a zabránit tak tomu, aby projekty 

financované ze strany EIB byly spojeny 

s korupcí, jako v případě projektu 

dálničního úseku Passante di Mestre; 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/8 

Pozměňovací návrh  8 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Výroční zpráva o finančních aktivitách Evropské investiční banky 

2016/2099(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 21 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  21a. domnívá se, že by EIB měla 

usilovat zejména o zajištění 

důvěryhodnosti a maximální 

transparentnosti sítě finančních 

prostředníků, přičemž by měla prověřit, 

zda nejsou zapojeni do vyhýbání se 

daňovým povinnostem a do daňových 

podvodů, korupce, praní špinavých peněz, 

organizované trestné činnosti a terorismu 

a zda jsou skutečně schopni účinně 

financovat malé a střední podniky 

a dodržovat normy v oblasti životního 

prostředí a sociální normy EU; 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/9 

Pozměňovací návrh  9 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Výroční zpráva o finančních aktivitách Evropské investiční banky 

2016/2099(INI) 

Návrh usnesení 

Nový nadpis a bod 21 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  Zvýšení transparentnosti a posílení řádné 

správy a boje proti vyhýbání se daňovým 

povinnostem 

 

 21b. s politováním konstatuje, že 

politika transparentnosti, kterou 

uplatňuje EIB, vykazuje ve srovnání 

s politikou dalších mezinárodních 

institucí stále vážné nedostatky, jak 

potvrzuje Aid Transparency Index z roku 

2016; žádá EIB, aby na svých 

internetových stránkách zveřejnila 

neagregované statistické údaje týkající se 

každého projektu financovaného 

na území EU i mimo ně, především včetně 

úvěrových transakcí prováděných pomocí 

finančních prostředníků, a aby plně 

zpřístupnila výsledky předběžných 

a následných hodnocení dopadu každého 

svého projektu s podrobným vysvětlením 

použitých ukazatelů a výběrových 

a hodnotících kritérií; opětovně ji žádá, 

aby zajistila pravidelné zveřejňování 

zápisů ze schůzí svých řídících 

a vedoucích orgánů; 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/10 

Pozměňovací návrh  10 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Výroční zpráva o finančních aktivitách Evropské investiční banky 

2016/2099(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 23 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  23a. naléhavě vyzývá EIB, aby rozšířila 

předběžné a následné posuzování dopadu 

svých projektů mimo EU, mj. tím, že 

vypracuje ukazatele schopné měřit 

sociální, ekonomické a environmentální 

účinky vlastních finančních operací 

s cílem zajistit, aby tyto projekty byly 

skutečným přínosem, pokud jde 

o udržitelný hospodářský, sociální 

a environmentální rozvoj, i přínosem 

pro místní obyvatele; 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/11 

Pozměňovací návrh  11 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Výroční zpráva o finančních aktivitách Evropské investiční banky 

2016/2099(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 24 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  24a. vyzývá k zajištění podstatného 

nárůstu finančních operací v případě 

malých a středních podniků; 

se znepokojením poukazuje 

na netransparentní strukturu takových 

operací a na to, že jsou prováděny 

prostřednictvím spekulativních 

investičních fondů zaměřených 

na maximalizaci krátkodobých zisků, což 

je naprosto v rozporu s cílem, jímž je 

podpora reálné ekonomiky a malých 

a středních podniků; připomíná, že malé 

a střední podniky jsou páteří evropského 

hospodářství a zajišťují 85 % všech 

nových pracovních míst, a že by proto 

měly být stanoveny účinnější, přímější 

a transparentnější mechanismy jejich 

financování; 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/12 

Pozměňovací návrh  12 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Výroční zpráva o finančních aktivitách Evropské investiční banky 

2016/2099(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 44 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  44a. odsuzuje zapojení EIB do velkých 

infrastrukturních projektů se značným 

dopadem na životní prostředí, které 

nemají pro místní obyvatele žádný 

hospodářský ani sociální přínos; žádá 

EIB, aby na základě hloubkového 

předběžného hodnocení a příslušné 

analýzy nákladů a přínosů financovala 

pouze projekty, jejichž uskutečnění není 

v rozporu s environmentálními, 

finančními a sociálními hledisky;  

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/13 

Pozměňovací návrh  13 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Výroční zpráva o finančních aktivitách Evropské investiční banky 

2016/2099(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 44 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  44b. se znepokojením sleduje tendenci 

přidělovat stále více veřejných zdrojů EU 

na podporu projektů infrastruktury 

s vysokou mírou emisí CO2, zejména 

na dálnice; dále zdůrazňuje, že hodnocení 

proveditelnosti těchto projektů se často 

opírá o nepřesné a příliš optimistické 

prognózy týkající se dopravních toků 

a výběru mýtného, což s sebou nese 

významná nepředvídaná vydání veřejných 

prostředků, které mají zajistit zisk 

pro soukromé subjekty, jako je tomu 

v případě financování projektu dokončení 

trasy Brescia-Bergamo-Milán v celkové 

hodnotě 700 milionů EUR, který se 

z hlediska financování ukázal jako 

neúnosný a jehož hospodářský 

a společenský užitek je pochybný; žádá 

EIB, aby předběžně pozorně prověřovala 

finanční proveditelnost financovaných 

projektů a aby se zdržela financování 

projektů, jejichž výsledek je v rozporu 

s dlouhodobými cíli EU, pokud jde 

o směřování k hospodářství bez CO2, 

a se zásadou doplňkovosti; 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/14 

Pozměňovací návrh  14 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Výroční zpráva o finančních aktivitách Evropské investiční banky 

2016/2099(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 52 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  52a. se znepokojením konstatuje, že 

Turecko je hlavním příjemcem finančních 

prostředků mimo EU ze strany EIB, která 

představuje hlavního zahraničního 

poskytovatele financí v této zemi, jež 

od EIB získala přibližně 3,5 % veškerých 

úvěrů poskytnutých v roce 2015; 

upozorňuje na nutnost podmínit 

financování ze strany EIB dodržováním 

lidských práv a základních svobod, 

demokracie a právního státu 

v přijímajících zemích; 

Or. en 

 

 


