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25.4.2018 A8-0139/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

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

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0139/2018 

Marco Valli 

Výročná správa o kontrole finančnej činnosti Európskej investičnej banky za rok 2016 

2017/2190(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

8. opätovne zdôrazňuje znepokojenie 

Parlamentu v súvislosti s vymedzením 

vyváženej stratégie, ktorá zahŕňa 

dynamické, spravodlivé a transparentné 

geografické rozloženie projektov 

a investícií medzi členskými štátmi 

s osobitným zameraním na menej rozvinuté 

krajiny a regióny; konštatuje, že 70 % 

celkového objemu úverov, ktoré EIB 

poskytla za rok 2016 (46,8 miliárd EUR), 

je sústredených v šiestich členských 

štátoch, čo ukazuje, že nie všetky členské 

štáty alebo regióny môžu rovnako ťažiť 

z investičných príležitostí; 

8. opätovne zdôrazňuje znepokojenie 

Parlamentu v súvislosti s vymedzením 

vyváženej stratégie, ktorá zahŕňa 

dynamické, spravodlivé a transparentné 

geografické rozloženie projektov 

a investícií medzi členskými štátmi 

s osobitným zameraním na menej rozvinuté 

krajiny a regióny; konštatuje, že 70 % 

celkového objemu úverov, ktoré EIB 

poskytla za rok 2016 (46,8 miliárd EUR), 

je sústredených v niekoľkých krajinách s 

najrozvinutejšími finančnými trhmi, čo 

ukazuje, že nie všetky členské štáty alebo 

regióny sú schopné takúto úroveň 

dosiahnuť a rovnako ťažiť z investičných 

príležitostí; 

Or. en 
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25.4.2018 A8-0139/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

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

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0139/2018 

Marco Valli 

Výročná správa o kontrole finančnej činnosti Európskej investičnej banky za rok 2016 

2017/2190(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

10. vyzýva EIB, aby v prípade 

rozsiahlych projektov v oblasti 

infraštruktúry zohľadnila všetky riziká, 

ktoré pravdepodobne budú mať vplyv na 

životné prostredie, a aby prioritne 

financovala tie projekty, ktoré preukázali 

skutočnú pridanú hodnotu pre životné 

prostredie, hospodárstvo alebo miestne 

obyvateľstvo; zdôrazňuje význam prísneho 

monitorovania možných rizík korupcie a 

podvodov a žiada EIB, aby zmrazila všetky 

úvery na projekty, v súvislosti s ktorými 

prebieha oficiálne vyšetrovanie; 

10. vyzýva EIB, aby v prípade 

rozsiahlych projektov v oblasti 

infraštruktúry zohľadnila všetky riziká, 

ktoré pravdepodobne budú mať vplyv na 

životné prostredie, a aby financovala len 

tie projekty, ktoré preukázali skutočnú 

pridanú hodnotu pre životné prostredie, 

hospodárstvo alebo miestne obyvateľstvo; 

zdôrazňuje význam prísneho 

monitorovania možných rizík korupcie a 

podvodov a žiada EIB, aby zmrazila všetky 

úvery na projekty, v súvislosti s ktorými 

prebieha oficiálne vyšetrovanie; 

Or. en 
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25.4.2018 A8-0139/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

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

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0139/2018 

Marco Valli 

Výročná správa o kontrole finančnej činnosti Európskej investičnej banky za rok 2016 

2017/2190(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 62 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

62. vyjadruje znepokojenie, pokiaľ ide 

o možné poskytnutie financovania zo 

strany EIB na projekt transjadranského 

plynovodu, ktorý v prípade tranzitných 

krajín, t. j. Albánska, Grécka a Talianska, v 

rozličnom rozsahu nespĺňa minimálne 

environmentálne a sociálne normy 

stanovené rovníkovými zásadami; 

vyjadruje poľutovanie nad tým, že EBOR 

naň už vyčlenila finančné prostriedky vo 

výške 500 miliónov EUR, a domnieva sa, 

že tento projekt nie je vhodný na investíciu 

EIB a jeho financovanie by nemala 

zvažovať žiadna banka, ktorej cieľom sú 

spoločensky a environmentálne 

zodpovedné investície;  

62. vyjadruje znepokojenie, pokiaľ ide 

o úver vo výške 1,5 miliardy EUR, ktorý 

EIB poskytla na projekt transjadranského 

plynovodu, ktorý v prípade tranzitných 

krajín, t. j. Albánska, Grécka a Talianska, v 

rozličnom rozsahu nespĺňa minimálne 

environmentálne a sociálne normy 

stanovené rovníkovými zásadami; 

vyjadruje poľutovanie nad tým, že EBOR 

naň už vyčlenila finančné prostriedky vo 

výške 500 miliónov EUR, a domnieva sa, 

že tento projekt nie je vhodný na investíciu 

EIB a jeho financovanie by nemala 

zvažovať žiadna banka, ktorej cieľom sú 

spoločensky a environmentálne 

zodpovedné investície;  

Or. en 
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25.4.2018 A8-0139/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

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

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0139/2018 

Marco Valli 

Výročná správa o kontrole finančnej činnosti Európskej investičnej banky za rok 2016 

2017/2190(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 68 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

68. pripomína, že 10 % celkovej 

úverovej činnosti EIB je určených na 

operácie mimo Únie, a víta skutočnosť, že 

celková suma, ktorú EIB ponúkla 

predkladateľom projektov mimo EÚ, sa od 

roku 2015 zvýšila; preto zdôrazňuje 

význam každoročného podávania správ 

EIB o jej operáciách mimo Únie z hľadiska 

dodržiavania všeobecných zásad, ktorými 

sa riadi vonkajšia činnosť Únie, ako aj 

význam náležitej úlohy EIB, ktorú zohráva 

v rámci obnoveného záväzku EÚ voči 

súdržnosti politík v záujme rozvoja a na 

základe súladu s ďalšími politikami EÚ, 

programom OSN do roku 2030 a Parížskou 

dohodou, a jej podpory vzdelávania a 

vytvárania dôstojných pracovných miest, 

zabezpečovania plného dodržiavania 

ľudských, pracovných a 

environmentálnych práv a presadzovania 

rodovej rovnosti; zdôrazňuje, že EIB by 

mala pri podpore podnikov z EÚ v 

zahraničí náležite zohľadniť obchodnú 

stratégiu EÚ vrátane súčasných a budúcich 

obchodných dohôd; 

68. pripomína, že 10 % celkovej 

úverovej činnosti EIB je určených na 

operácie mimo Únie, a konštatuje, že 

celková suma, ktorú EIB ponúkla 

predkladateľom projektov mimo EÚ, sa od 

roku 2015 zvýšila; preto zdôrazňuje 

význam každoročného podávania správ 

EIB o jej operáciách mimo Únie z hľadiska 

dodržiavania všeobecných zásad, ktorými 

sa riadi vonkajšia činnosť Únie, ako aj 

význam náležitej úlohy EIB, ktorú zohráva 

v rámci obnoveného záväzku EÚ voči 

súdržnosti politík v záujme rozvoja a na 

základe súladu s ďalšími politikami EÚ, 

programom OSN do roku 2030 a Parížskou 

dohodou, a jej podpory vzdelávania a 

vytvárania dôstojných pracovných miest, 

zabezpečovania plného dodržiavania 

ľudských, pracovných a 

environmentálnych práv a presadzovania 

rodovej rovnosti; zdôrazňuje, že EIB by 

mala pri podpore podnikov z EÚ v 

zahraničí náležite zohľadniť obchodnú 

stratégiu EÚ vrátane súčasných a budúcich 

obchodných dohôd; 

Or. en 
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25.4.2018 A8-0139/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

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

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0139/2018 

Marco Valli 

Výročná správa o kontrole finančnej činnosti Európskej investičnej banky za rok 2016 

2017/2190(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 89 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

89. víta zverejňovanie zápisníc zo 

zasadnutí správnej rady EIB a odporúča 

EIB, aby zvážila aj zverejňovanie 

informácií zo schôdzí predstavenstva, 

ktoré nie sú dôverné; v súvislosti s 

projektmi opakuje svoju žiadosť o 

systematické zverejňovanie správ o 

dokončení v rámci činností EIB mimo 

Európy, ako aj výkazov súvisiacich s 

hodnotením troch pilierov (3PA) a rámcom 

merania výsledkov (ReM) projektov EIB; 

domnieva sa, že zverejňovanie hodnotiacej 

tabuľky ukazovateľov, ako sa predpokladá 

v prípade EFSI 2.0, by sa malo uplatňovať 

na všetky projekty, ktoré EIB vykonáva; 

89. víta zverejňovanie zápisníc zo 

zasadnutí správnej rady EIB a odporúča 

EIB, aby zverejňovala aj zápisnice zo 

schôdzí predstavenstva; v súvislosti s 

projektmi opakuje svoju žiadosť o 

systematické zverejňovanie správ o 

dokončení v rámci činností EIB mimo 

Európy, ako aj výkazov súvisiacich s 

hodnotením troch pilierov (3PA) a rámcom 

merania výsledkov (ReM) projektov EIB; 

domnieva sa, že zverejňovanie hodnotiacej 

tabuľky ukazovateľov, ako sa predpokladá 

v prípade EFSI 2.0, by sa malo uplatňovať 

na všetky projekty, ktoré EIB vykonáva; 

Or. en 
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25.4.2018 A8-0139/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

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

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0139/2018 

Marco Valli 

Výročná správa o kontrole finančnej činnosti Európskej investičnej banky za rok 2016 

2017/2190(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 96 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

96. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 

aféry týkajúce sa dieselových motorov 

vyvolali mnohé otázky súvisiace so 

skutočnosťou, že spoločnosť Volkswagen 

získala úvery od EIB podvodným a 

zavádzajúcim konaním; žiada EIB, aby sa 

riadila odporúčaniami úradu OLAF, pokiaľ 

ide o aktívne kroky vo vykonávaní jej 

politiky boja proti podvodom; 

96. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 

aféry týkajúce sa dieselových motorov 

vyvolali mnohé otázky súvisiace so 

skutočnosťou, že spoločnosť Volkswagen 

získala úvery od EIB podvodným a 

zavádzajúcim konaním; žiada EIB, aby sa 

riadila odporúčaniami úradu OLAF, pokiaľ 

ide o aktívne kroky vo vykonávaní jej 

politiky boja proti podvodom; zdôrazňuje 

tajnostkársku povahu riešenia tohto 

prípadu zo strany EIB a naliehavo vyzýva 

EIB, aby sprístupnila správu úradu 

OLAF o úvere, ktorý poskytla 

Volkswagenu a aby zverejnila aspoň 

zmysluplné zhrnutie tejto správy; 

Or. en 

 

 


