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25.4.2018 A8-0139/2 

Pozměňovací návrh  2 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0139/2018 

Marco Valli 

Výroční zpráva o kontrole finančních činností EIB za rok 2016 

2017/2190(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. připomíná obavy Parlamentu, 

pokud jde o vymezení vyvážené strategie 

vyznačující se dynamickým, spravedlivým 

a transparentním zeměpisným rozdělením 

projektů a investic mezi členské státy EU, 

jež zohledňuje zvláštní zaměření na méně 

rozvinuté země a regiony; podotýká, že 

70 % všech úvěrů, které EIB poskytla 

v roce 2016 (46,8 miliard EUR), je 

soustředěno v šesti členských státech, což 

svědčí o tom, že ne všechny členské státy 

nebo regiony jsou schopny stejnou měrou 

využívat investiční příležitosti; 

8. připomíná obavy Parlamentu, 

pokud jde o vymezení vyvážené strategie 

vyznačující se dynamickým, spravedlivým 

a transparentním zeměpisným rozdělením 

projektů a investic mezi členské státy EU, 

jež zohledňuje zvláštní zaměření na méně 

rozvinuté země a regiony; podotýká, že 

70 % všech úvěrů, které EIB poskytla 

v roce 2016 (46,8 miliard EUR), je 

soustředěno v několika zemích 

s nejrozvinutějšími finančními trhy, což 

svědčí o tom, že ne všechny členské státy 

nebo regiony jsou schopny takové úrovně 

dosáhnout a stejnou měrou využívat 

investiční příležitosti; 

Or. en 
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25.4.2018 A8-0139/3 

Pozměňovací návrh  3 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0139/2018 

Marco Valli 

Výroční zpráva o kontrole finančních činností EIB za rok 2016 

2017/2190(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 10 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. vyzývá EIB, aby v případě 

rozsáhlých infrastrukturních projektů 

zohledňovala všechna rizika, která by 

mohla mít dopad na životní prostředí, a aby 

financovala přednostně ty projekty, které 

prokázaly, že přinesou skutečnou 

přidanou hodnotu pro životní prostředí, 

hospodářství nebo místní obyvatelstvo; 

zdůrazňuje, že je důležité bedlivě sledovat 

možná nebezpečí korupce a podvodu, 

a žádá EIB, aby zmrazila veškeré úvěry 

poskytnuté na projekty, u nichž probíhá 

oficiální vyšetřování; 

10. vyzývá EIB, aby v případě 

rozsáhlých infrastrukturních projektů 

zohledňovala všechna rizika, která by 

mohla mít dopad na životní prostředí a aby 

financovala pouze ty projekty, které 

prokázaly, že budou pro životní prostředí, 

hospodářství a místní obyvatelstvo 

skutečně přínosné; zdůrazňuje, že je 

důležité bedlivě sledovat možná nebezpečí 

korupce a podvodu, a žádá EIB, aby 

zmrazila veškeré úvěry poskytnuté na 

projekty, u nichž probíhá oficiální 

vyšetřování; 

Or. en 
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25.4.2018 A8-0139/4 

Pozměňovací návrh  4 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0139/2018 

Marco Valli 

Výroční zpráva o kontrole finančních činností EIB za rok 2016 

2017/2190(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 62 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

62. vyjadřuje obavy ohledně toho, že 

by EIB mohla financovat projekt 
transjadranského plynovodu, který 

v tranzitních zemích, tj. v Albánii, Řecku 

a Itálii, v různé míře nesplňuje minimální 

environmentální a sociální standardy 

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 se nemělo uvažovat ani 

o jeho financování ze strany jakékoli jiné 

banky, která si přeje provádět sociálně 

a environmentálně odpovědné investice;  

62. vyjadřuje znepokojení nad úvěrem 

ve výši 1,5 miliardy EUR, který EIB 

poskytla projektu transjadranského 

plynovodu, jenž v tranzitních zemích, tj. 

v Albánii, Řecku a Itálii, v různé míře 

nesplňuje minimální environmentální 

a sociální standardy 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 se 

nemělo uvažovat ani o jeho financování ze 

strany jakékoli jiné banky, která si přeje 

provádět sociálně a environmentálně 

odpovědné investice;  

Or. en 
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25.4.2018 A8-0139/5 

Pozměňovací návrh  5 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0139/2018 

Marco Valli 

Výroční zpráva o kontrole finančních činností EIB za rok 2016 

2017/2190(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 68 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

68. připomíná, že 10 % celkové 

úvěrové činnosti EIB je určeno na operace 

mimo Unii, a vítá skutečnost, že celková 

výše částky, kterou EIB přidělila tvůrcům 

projektů mimo Evropskou unii, se ve 

srovnání s rokem 2015 zvýšila; zdůrazňuje 

proto, jak je důležité, aby EIB podávala 

každý rok zprávu o svých činnostech mimo 

Unie z hlediska dodržování obecných 

zásad, kterými se řídí vnější činnost Unie, 

a aby řádně plnila svou úlohu v rámci 

obnoveného závazku Unie zajistit 

soudržnost politik ve prospěch rozvoje a 

v souladu s dalšími politikami EU, 

agendou OSN do roku 2030 a Pařížskou 

dohodou o klimatu, podporou vzdělávání 

a vytváření důstojných pracovních míst, 

zajištěním plného dodržování lidských 

a pracovních práv a práv v oblasti 

životního prostředí a podporou rovnosti 

žen a mužů; zdůrazňuje, že by EIB při 

podpoře podniků z EU v zahraničí měla 

brát řádně v úvahu obchodní strategii EU, 

včetně stávajících a budoucích obchodních 

dohod; 

68. připomíná, že 10 % celkové 

úvěrové činnosti EIB je určeno na operace 

mimo Unii, a bere na vědomí, že celková 

výše částky, kterou EIB přidělila tvůrcům 

projektů mimo Evropskou unii, se ve 

srovnání s rokem 2015 zvýšila; zdůrazňuje 

proto, jak je důležité, aby EIB podávala 

každý rok zprávu o svých činnostech mimo 

Unie z hlediska dodržování obecných 

zásad, kterými se řídí vnější činnost Unie, 

a aby řádně plnila svou úlohu v rámci 

obnoveného závazku Unie zajistit 

soudržnost politik ve prospěch rozvoje a 

v souladu s dalšími politikami EU, 

agendou OSN do roku 2030 a Pařížskou 

dohodou o klimatu, podporou vzdělávání 

a vytváření důstojných pracovních míst, 

zajištěním plného dodržování lidských 

a pracovních práv a práv v oblasti 

životního prostředí a podporou rovnosti 

žen a mužů; zdůrazňuje, že by EIB při 

podpoře podniků z EU v zahraničí měla 

brát řádně v úvahu obchodní strategii EU, 

včetně stávajících a budoucích obchodních 

dohod; 

Or. en 
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25.4.2018 A8-0139/6 

Pozměňovací návrh  6 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0139/2018 

Marco Valli 

Výroční zpráva o kontrole finančních činností EIB za rok 2016 

2017/2190(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 89 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

89. vítá, že jsou zveřejňovány zápisy ze 

schůzí správní rady EIB, a doporučuje EIB, 

aby rovněž uvažovala o zveřejňování těch 

informací ze schůzí řídícího výboru, které 

nejsou důvěrné; s ohledem na úroveň 

projektů opakuje svůj požadavek na 

systematické zveřejňování zpráv 

o dokončení projektů v rámci činnosti EIB 

mimo Evropu a rovněž zpráv o hodnocení 

na základě tří pilířů (3PA) a měření 

výsledků (REM) projektů EIB; je 

přesvědčen, že postup zveřejňování 

přehledu ukazatelů, jak je plánováno 

v případě EFSI 2.0, by se měl uplatnit na 

všechny projekty prováděné EIB; 

89. vítá, že jsou zveřejňovány zápisy ze 

schůzí správní rady EIB, a doporučuje EIB, 

aby rovněž zveřejňovala zápisy ze schůzí 

řídícího výboru; s ohledem na úroveň 

projektů opakuje svůj požadavek na 

systematické zveřejňování zpráv 

o dokončení projektů v rámci činnosti EIB 

mimo Evropu a rovněž zpráv o hodnocení 

na základě tří pilířů (3PA) a měření 

výsledků (REM) projektů EIB; je 

přesvědčen, že postup zveřejňování 

přehledu ukazatelů, jak je plánováno 

v případě EFSI 2.0, by se měl uplatnit na 

všechny projekty prováděné EIB; 

Or. en 
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25.4.2018 A8-0139/7 

Pozměňovací návrh  7 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato, Eleonora Evi, Rolandas Paksas 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0139/2018 

Marco Valli 

Výroční zpráva o kontrole finančních činností EIB za rok 2016 

2017/2190(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 96 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

96. vyjadřuje politování nad tím, že 

případy „dieselgate“ vyvolaly otázky 

ohledně toho, zda Volkswagen získal úvěry 

od EIB podvody a klamem; žádá EIB, aby 

se řídila doporučeními úřadu OLAF 

a aktivně přijala opatření k uplatňování své 

politiky v oblasti boje proti podvodům; 

96. vyjadřuje politování nad tím, že 

případy „dieselgate“ vyvolaly otázky 

ohledně toho, zda Volkswagen získal úvěry 

od EIB podvody a klamem; žádá EIB, aby 

se řídila doporučeními úřadu OLAF 

a aktivně přijala opatření k uplatňování své 

politiky v oblasti boje proti podvodům; 

upozorňuje na tajnosti kolem způsobu, 

jakým EIB tento případ řeší, a naléhavě 

EIB vyzývá, aby zpřístupnila zprávu 

úřadu OLAF o jejím úvěru poskytnutém 

Volkswagenu a aby zveřejnila 

přinejmenším smysluplné shrnutí této 

zprávy; 

Or. en 

 

 


