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5.2.2018 A8-0013/1 

Pozměňovací návrh  1 

Marco Valli 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0013/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Výroční zpráva o finančních činnostech Evropské investiční banky 

2017/2071(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 16 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  16a. s politováním konstatuje, že 

seznam vybraných projektů, které mají být 

financovány prostřednictvím EFSI, 

zahrnuje zařízení infrastruktury s 

výrazným dopadem na životní prostředí a 

pochybnou adicionalitou, jako jsou 

biorafinérie, ocelárny, zařízení na 

znovuzplyňování a skladování plynu a 

dálnice; kritizuje skutečnost, že EIB v 

mnoha případech nepodnikla žádné 

kroky, když obdržela zprávy od místních 

úřadů, společenství zúčastněných 

subjektů a skupin občanské společnosti o 

porušování právních předpisů v oblasti 

životního prostředí a v sociální oblasti ze 

strany příjemců finančních prostředků a 

financovaných projektů s tím, že jejím 

úkolem není provádět nezbytná šetření; 

žádá EIB, aby s přihlédnutím k zásadě 

předběžné opatrnosti ukončila 

financování projektů vždy, když se objeví 

jakékoli podezření, že mají negativní 

dopad na životní prostředí a nepříznivý 

vliv na společnost nebo na místní 

komunity; 

Or. en 
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5.2.2018 A8-0013/2 

Pozměňovací návrh  2 

Marco Valli 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0013/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Výroční zpráva o finančních činnostech Evropské investiční banky 

2017/2071(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 17 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  17a. vyjadřuje politování nad tím, že se 

EIB zapojuje do rozsáhlých 

infrastrukturních projektů, které mají 

výrazný vliv na životní prostředí a 

postrádají skutečnou přidanou 

hospodářskou a sociální hodnotu pro 

místní obyvatelstvo; kromě toho 

zdůrazňuje, že takové projekty mají malý 

vliv na vytváření nových pracovních míst 

a že poměr nákladů a přínosů není tak 

příznivý, aby takové investice byly 

udržitelné; vyzývá EIB, aby na základě 

hloubkového předběžného hodnocení a 

náležité analýzy nákladů a přínosů 

financovala pouze projekty, jejichž 

provádění není rozporuplné z 

environmentálního, finančního a 

sociálního hlediska; 

Or. en 
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5.2.2018 A8-0013/3 

Pozměňovací návrh  3 

Marco Valli 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0013/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Výroční zpráva o finančních činnostech Evropské investiční banky 

2017/2071(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 32 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  32a. poukazuje na to, že zdlouhavá 

vyšetřování korupce v souvislosti se 

skandálem systému MOSE bylo ukončeno 

dne 14. září 2017 rozsudkem soudu v 

Benátkách, v němž byly odsouzeny dvě 

hlavní osoby přímo zapojené do skandálu 

ke čtyřem letům odnětí svobody a k 

zabavení částky 9 575 000 EUR; vyjadřuje 

politování nad tím, že EIB v letech 2011 

až 2013 poskytla tři úvěry ve výši 1,2 

miliardy EUR na realizaci projektu 

MOSE, přičemž poslední úvěr byl 

poskytnut až poté, co vnitrostátní orgány 

zahájily vyšetřování korupce; vyzývá EIB, 

aby zajistila co nejpřísnější uplatňování 

své politiky nulové tolerance vůči 

podvodům a zrušila veškeré poskytování 

svých finančních prostředků na projekt 

MOSE i projekty, jež jsou na něj napojeny 

prostřednictvím systému společností a 

příjemců podílejících se na realizaci 

projektů v Benátsku, zejména úseku 

dálnice A4 známého jako Passante di 

Mestre, v souvislosti s nímž stále probíhá 

vyšetřování daňového podvodu, korupce a 

průniku organizované trestné činnosti, a 

třetího pruhu dálnice A4 v úseku 

Benátky-Terst; naléhavě EIB žádá, aby 

vedla odpovídající vnitřní vyšetřování 

týkající se výběru příjemců a přidělování a 

správy vlastních finančních prostředků a 
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aby zveřejnila jeho výsledky; 

Or. en 



 

AM\1145221CS.docx  PE614.386v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

5.2.2018 A8-0013/4 

Pozměňovací návrh  4 

Marco Valli 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0013/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Výroční zpráva o finančních činnostech Evropské investiční banky 

2017/2071(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 43 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  43a. vyjadřuje znepokojení nad tím, že 

by EIB mohla financovat projekt 

transjadranského plynovodu, který v 

zemích, jimiž prochází, jako je Albánie, 

Řecko a Itálie, v různé míře nesplňuje 

minimální environmentální a sociální 

normy stanovené zásadami pro 

financování rozvojových projektů (tzv. 

„Equator Principles“); vyjadřuje 

politování nad tím, že Evropská banka pro 

obnovu a rozvoj (EBRD) již vyčlenila 

finanční prostředky ve výši 500 milionů 

EUR, a domnívá se, že tento projekt není 

vhodný pro investice ze strany EIB a že by 

o jeho financování neměla uvažovat ani 

jakákoli jiná banka, jejíž ambicí je 

provádět sociálně a environmentálně 

odpovědné investice; 

Or. en 

 

 


