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19.4.2017 A8-0121/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Výročná správa o finančných aktivitách Európskej investičnej banky 

2016/2099(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  8a. konštatuje, že zvýšenie úverovej 

činnosti EIB by vzhľadom na neúspešné 

podniky, ako napríklad projekt Castor v 

Španielsku, ktorého finančné nedostatky 

donútili španielskych občanov, aby vrátili 

1,4 miliardy EUR, alebo projekt diaľnice 

Passante di Mestre, ktorý je teraz 

predmetom vyšetrovania týkajúceho 

sa daňových podvodov a korupcie, bolo 

možné dosiahnuť prostredníctvom 

lepšieho a vyrovnanejšieho prideľovania 

zdrojov; pripomína, že verejno-súkromné 

partnerstvá (PPP) na financovanie 

projektov vo verejnom záujme sú často 

založené na zlom rozdelení finančných 

rizík investície, na úkor verejného sektora 

a len v prospech súkromného sektora, a 

môžu preto viesť k značným stratám pre 

štátne pokladnice, a to bez skutočnej 

pridanej hodnoty pre spoločnosť; 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Výročná správa o finančných aktivitách Európskej investičnej banky 

2016/2099(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  8b. opätovne vyzýva EIB, aby na 

financovanie diaľničného projektu 

Passante di Mestre, ktorý je v súčasnosti 

predmetom vyšetrovania týkajúceho 

sa daňových podvodov a korupcie a 

infiltrácie organizovaného zločinu, 

nevyužívala iniciatívu dlhopisov na 

projekty ani žiadny iný finančný nástroj; v 

tejto súvislosti vyzýva úrad OLAF, aby 

vykonala potrebné vyšetrovanie spojitostí 

medzi projektom a obvineniami;  

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Výročná správa o finančných aktivitách Európskej investičnej banky 

2016/2099(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 c (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  8c. je znepokojený úmyslom EIB 

prideliť 2 miliardy EUR na výstavbu 

najnovšieho úseku TAP (Transjadranský 

plynovod); vyzýva EIB, aby sa vzhľadom 

na značné environmentálne, finančné, 

seizmické, daňové a geopolitické riziká 

spojené s jeho výstavbou v každom 

prípade zdržala financovania tohto 

nákladného a kontroverzného projektu; 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Výročná správa o finančných aktivitách Európskej investičnej banky 

2016/2099(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  9a. vyzýva EIB, aby v súlade s 

predchádzajúcimi odporúčaniami 

Parlamentu výrazne posilnila svoju 

politiku v oblasti nespolupracujúcich 

jurisdikcií; zdôrazňuje najmä, že je 

potrebné podmieniť poskytovanie 

priamych a nepriamych úverov 

zverejnením daňových a účtovných údajov 

za každú krajinu a šírením informácií 

týkajúcich sa skutočného vlastníctva zo 

strany príjemcov a finančných 

sprostredkovateľov zapojených do 

operácií financovania; trvá na tom, že je 

nevyhnutné, aby EIB vypracovala úplný 

verejný zoznam kritérií pre výber 

finančných sprostredkovateľov, aby sa 

odstránili nedôveryhodných 

a nespoľahlivých, a na tom, že treba 

posilniť záväzok EÚ v oblasti boja proti 

daňovému zneužívaniu a zabrániť 

efektívnejším spôsobom riziku korupcie a 

infiltrácie organizovaného zločinu, čo 

ovplyvnilo mnohé projekty financované 

EIB; 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Výročná správa o finančných aktivitách Európskej investičnej banky 

2016/2099(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  9b. víta nedávne podpísanie 

memoranda o porozumení medzi EIB a 

talianskym protikorupčným úradom 

(ANAC) zameraného na posilnenie boja 

proti korupcii prostredníctvom výmeny 

informácií a vzájomnej technickej a 

operačnej pomoci; vyzýva EIB, aby túto 

dohodu začala uplatňovať čo najskôr s 

cieľom zlepšiť hodnotenie ex ante 

vybraných projektov z hľadiska rizika 

korupcie a prenikania organizovaného 

zločinu a zabrániť tomu, aby projekty 

financované EIB boli ovplyvnené 

korupciou, ako v prípade diaľničného 

úseku Passante di Mestre; 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Výročná správa o finančných aktivitách Európskej investičnej banky 

2016/2099(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 21 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  21a. zastáva názor, že EIB by mala 

venovať osobitnú starostlivosť 

zabezpečeniu spoľahlivosti a maximálnej 

transparentnosti siete finančných 

sprostredkovateľov, kontrolovať, či nie sú 

zapojení do vyhýbania sa daňovým 

povinnostiam alebo zneužívania, 

korupcie, prania špinavých peňazí, 

organizovaného zločinu alebo terorizmu, 

a či sú schopní financovať MSP účinným 

spôsobom a v súlade s environmentálnymi 

a sociálnymi normami EÚ; 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/9 

Pozmeňujúci návrh  9 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Výročná správa o finančných aktivitách Európskej investičnej banky 

2016/2099(INI) 

Návrh uznesenia 

Nový nadpis a odsek 21 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Zvýšenie transparentnosti, posilnenie 

riadenia a boj proti daňovým únikom 

 

 21b. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 

politika EIB v oblasti transparentnosti má 

stále vážne nedostatky v porovnaní s 

inými medzinárodnými inštitúciami, ako 

vyplýva z indexu transparentnosti pomoci 

za rok 2016; vyzýva EIB, aby na svojom 

webovom sídle zverejnila rozčlenené 

štatistické údaje týkajúce sa každého 

projektu financovaného v rámci EÚ aj 

mimo nej, v ktorom by sa uvádzali najmä 

úverové operácie vykonávané 

prostredníctvom finančných 

sprostredkovateľov, a aby plne 

sprístupnila výsledky posudzovania vplyvu 

ex ante aj ex post pre každý z projektov, 

a to aj s podrobným vysvetlením 

ukazovateľov a použitých výberových a 

hodnotiacich kritérií; opätovne vyzýva 

EIB, aby zabezpečila pravidelné 

zverejňovanie zápisníc zo zasadnutí jej 

predstavenstva a riadiacich orgánov; 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/10 

Pozmeňujúci návrh  10 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Výročná správa o finančných aktivitách Európskej investičnej banky 

2016/2099(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 23 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  23a. naliehavo vyzýva EIB, aby 

posilnila posúdenia vplyvu ex ante aj ex 

post svojich projektov mimo EÚ, a to aj 

prostredníctvom vytvorenia ukazovateľov 

na meranie sociálneho, hospodárskeho a 

environmentálneho vplyvu jej vlastných 

finančných operácií, s cieľom zabezpečiť, 

aby projekty prinášali skutočnú pridanú 

hodnotu pre udržateľný hospodársky, 

sociálny a environmentálny rozvoj, a to aj 

pre miestne komunity; 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/11 

Pozmeňujúci návrh  11 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Výročná správa o finančných aktivitách Európskej investičnej banky 

2016/2099(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 24 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  24a. požaduje výrazné rozšírenie 

operácií financovania malých a stredných 

podnikov (MSP); so znepokojením berie 

na vedomie veľmi neprehľadný charakter 

týchto operácií a skutočnosť, že sa 

vykonávajú prostredníctvom 

špekulatívnych investičných fondov 

zameraných na maximálny krátkodobý 

zisk, čo je v úplnom rozpore s cieľom 

podporovať reálnu ekonomiku a MSP; 

pripomína, že MSP sú hlavnou oporou 

európskeho hospodárstva, že na ne 

pripadá 85 % všetkých nových pracovných 

miest, a že by sa teda mali identifikovať 

efektívnejšie, priamejšie 

a transparentnejšie mechanizmy ich 

financovania; 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/12 

Pozmeňujúci návrh  12 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Výročná správa o finančných aktivitách Európskej investičnej banky 

2016/2099(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 44 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  44a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 

EIB sa zapája do veľkých 

infraštruktúrnych projektov so značným 

vplyvom na životné prostredie a bez 

významnej hospodárskej a sociálnej 

pridanej hodnoty pre dotknuté miestne 

obyvateľstvo; žiada EIB, aby na základe 

dôkladného hodnotenia ex ante a 

zodpovedajúcej analýzy nákladov a 

výnosov financovala výlučne tie projekty, 

ktoré nie sú sporné z hľadiska ochrany 

životného prostredia, ako aj z finančného 

a sociálneho hľadiska;  

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/13 

Pozmeňujúci návrh  13 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Výročná správa o finančných aktivitách Európskej investičnej banky 

2016/2099(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 44 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  44b. so znepokojením konštatuje, že 

existuje tendencia prideľovať čoraz 

väčšieho objemu verejných zdrojov EÚ na 

podporu infraštruktúrnych projektov s 

vysokými emisiami CO2, najmä diaľnic; 

poukazuje tiež na to, že hodnotenie 

uskutočniteľnosti projektov sa často 

zakladá na nesprávnych a prehnane 

optimistických predpokladoch, pokiaľ ide 

o dopravné toky a zisky z mýta, čo 

spôsobuje výrazné výdavky, ktoré nie sú 

kryté z verejných zdrojov s cieľom 

zabezpečiť zisk súkromných osôb, ako je 

to v prípade finančného plánu dokončenia 

trasy Brescia-Bergamo-Miláno v hodnote 

celkom 700 miliónov EUR, čo sa ukázalo 

byť finančne neudržateľné a sporné z 

hľadiska hospodárskeho a spoločenského 

prospechu; žiada EIB, aby starostlivo 

overila ex ante finančnú životaschopnosť 

financovaných projektov a zdržala sa 

financovania projektov, ktoré sú v rozpore 

s dlhodobým cieľom prechodu EÚ na 

bezuhlíkové hospodárstvo a so zásadou 

doplnkovosti; 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/14 

Pozmeňujúci návrh  14 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Výročná správa o finančných aktivitách Európskej investičnej banky 

2016/2099(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 52 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  52a. so znepokojením konštatuje, že 

Turecko je prvým príjemcom 

financovania EIB mimo EÚ, pričom 

samotná EIB je najväčším zahraničným 

veriteľom tejto krajiny a v roku 2015 jej 

poskytla približne 3,5 % celkovo 

poskytnutých úverov; zdôrazňuje, že je 

potrebné, aby EIB podmieňovala 

financovanie dodržiavaním ľudských 

práv a základných slobôd, zásad 

demokracie a právneho štátu zo strany 

prijímajúcich krajín; 

Or. en 

 

 


