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25.4.2018 A8-0139/8 

Pozměňovací návrh  8 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0139/2018 

Marco Valli 

Výroční zpráva o kontrole finančních činností EIB za rok 2016 

2017/2190(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 74 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

74. bere na vědomí, že EIB navyšuje 

kapacitu iniciativy na zvýšení dopadu 

finanční pomoci v zemích AKT a mění ji v 

revolvingový fond, přičemž 300 milionů 

EUR je určeno na řešení migrace přímo 

podporou iniciativ soukromého sektoru; 

konstatuje, že EIB v rámci investiční 

facility AKT poskytne rovněž 500 milionů 

EUR, aby podpořila projekty veřejného 

sektoru zaměřené na migraci; zdůrazňuje, 

že je důležité, aby se prostředky EIB 

nevyužívaly na bezpečnost ani ochranu 

hranic; domnívá se, že je spíše třeba se 

zaměřit na udržitelný rozvoj třetích zemí; 

opakuje, že u prováděných projektů je 

důležité důsledně kontrolovat dodržování 

náležité péče v souvislosti s lidskými 

právy; vyzývá EIB, aby při provádění 

svých projektů vzala v úvahu všechny 

případy porušení lidských práv a aby na 

základě toho případně ukončila 

poskytování příslušných úvěrů; 

74. bere na vědomí, že EIB navyšuje 

kapacitu iniciativy na zvýšení dopadu 

finanční pomoci v zemích AKT a mění ji v 

revolvingový fond, přičemž 300 milionů 

EUR je určeno na řešení migrace přímo 

podporou iniciativ soukromého sektoru; 

konstatuje, že EIB v rámci investiční 

facility AKT poskytne rovněž 500 milionů 

EUR, aby podpořila projekty veřejného 

sektoru zaměřené na migraci; zdůrazňuje, 

že je důležité, aby se prostředky EIB 

nevyužívaly na bezpečnost ani ochranu 

hranic; domnívá se, že je spíše třeba se 

zaměřit na udržitelný rozvoj třetích zemí; 

opakuje, že u prováděných projektů je 

důležité důsledně kontrolovat dodržování 

náležité péče v souvislosti s lidskými 

právy; vyzývá EIB, aby při provádění 

svých projektů vzala v úvahu všechny 

případy porušení lidských práv a aby na 

základě toho případně ukončila 

poskytování příslušných úvěrů; 

doporučuje, aby EIB přijala úmluvy OSN 

o lidských právech do konce roku 2018, 

aby se dodržování náležité péče v 

souvislosti s lidskými právy promítlo do 

všech úrovní projektového cyklu; žádá, 

aby byly vypracovány praktické pokyny k 

posuzování aspektů týkajících se všech 

základních lidských práv, které by se měly 

využívat při ex-ante hodnocení i 

průběžném sledování jednotlivých 
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projektů; požaduje posouzení Komise, 

které by poukázalo na rizika porušování 

lidských práv v rámci záruky EU; 

Or. en 



 

AM\1151863CS.docx  PE621.589v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

25.4.2018 A8-0139/9 

Pozměňovací návrh  9 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0139/2018 

Marco Valli 

Výroční zpráva o kontrole finančních činností EIB za rok 2016 

2017/2190(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 85 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

85. uznává, že je důležité šířit mezi 

místními a regionálními aktéry informace o 

dostupnosti financování a technické 

podpory v celé EU; uznává také, že 

přiměřená informovanost o účasti EIB na 

financování projektů je pro různé 

zúčastněné strany nezbytná, mají-li si být 

občané na místní úrovni vědomi svého 

práva odvolat se a podat stížnost 

prostřednictvím kanceláře mechanismu pro 

řešení stížností a evropského veřejného 

ochránce práv; konstatuje, že v roce 2016 

bylo zaregistrováno 89 stížností, z nichž 84 

bylo přípustných, přičemž v roce 2015 bylo 

obdrženo 56 stížností; 

85. uznává, že je důležité šířit mezi 

místními a regionálními aktéry informace o 

dostupnosti financování a technické 

podpory v celé EU; uznává také, že 

přiměřená informovanost o účasti EIB na 

financování projektů je pro různé 

zúčastněné strany nezbytná, mají-li si být 

občané na místní úrovni vědomi svého 

práva odvolat se a podat stížnost 

prostřednictvím kanceláře mechanismu pro 

řešení stížností a evropského veřejného 

ochránce práv; konstatuje, že v roce 2016 

bylo zaregistrováno 89 stížností, z nichž 84 

bylo přípustných, přičemž v roce 2015 bylo 

obdrženo 56 stížností; naléhavě žádá (a je 

v tom zajedno s evropským veřejným 

ochráncem práv), aby nebyla omezována 

nezávislost ani kapacita mechanismu 

vyřizování stížností, který EIB v 

současnosti podrobuje přezkumu a který 

představuje základní funkci, díky níž 

mohou občané a společnosti, jež jsou 

dotčeny činností banky, vyjádřit své 

stanovisko, a který je také pro EIB 

klíčovým nástrojem, aby se mohla poučit z 

předchozích projektů; 

Or. en 
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25.4.2018 A8-0139/10 

Pozměňovací návrh  10 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 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; 

konstatuje, že toto zveřejňování by 

znamenalo výrazný průlom v 

transparentnosti operací EIB; 

Or. en 
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25.4.2018 A8-0139/11 

Pozměňovací návrh  11 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0139/2018 

Marco Valli 

Výroční zpráva o kontrole finančních činností EIB za rok 2016 

2017/2190(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 93 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

93. zdůrazňuje, že je třeba zpřísnit 

standardy v oblasti daňové transparentnosti 

a řádné daňové správy, zejména pokud se 

jedná o ustanovení týkající se vyhýbání se 

daňovým povinnostem; bere na vědomí, že 

na konci roku 2017 přijala EU seznam 

nespolupracujících daňových jurisdikcí; v 

této souvislosti vyzývá EIB, aby v rámci 

svého probíhajícího přezkumu zkvalitnila 

svou politiku vůči netransparentním a 

nespolupracujícím jurisdikcím (politika 

NCJ) a vyvinula odpovědnou daňovou 

politiku na širším základě; vyzývá EIB, 

aby prokázala proveditelnost přísnějších 

standardů daňové transparentnosti tím, že 

přijme politiku, která jde nad rámec 

minimálních zákonem stanovených 

požadavků, přičemž EIB by měla jít v 

oblasti spravedlivého zdanění příkladem; 

obzvláště zdůrazňuje, že je nutné bez 

výjimky podmínit poskytování přímých i 

nepřímých úvěrů zveřejňováním daňových 

a účetních údajů rozčleněných podle zemí 

a zveřejňováním údajů o skutečném 

vlastnictví u přijímajících subjektů a 

finančních zprostředkovatelů zapojených 

do transakcí spojených s financováním; 

93. zdůrazňuje, že je třeba zpřísnit 

standardy v oblasti daňové transparentnosti 

a řádné daňové správy, zejména pokud se 

jedná o ustanovení týkající se vyhýbání se 

daňovým povinnostem; bere na vědomí, že 

na konci roku 2017 přijala EU seznam 

nespolupracujících daňových jurisdikcí; v 

této souvislosti vyzývá EIB, aby v rámci 

svého probíhajícího přezkumu zkvalitnila 

svou politiku vůči netransparentním a 

nespolupracujícím jurisdikcím (politika 

NCJ) a vyvinula odpovědnou daňovou 

politiku na širším základě; vyzývá EIB, 

aby po všech svých klientech požadovala 

zveřejňování údajů pro jednotlivé země a 

aby u všech klientů zvýšenou měrou 

kontrolovala dodržování náležité péče, 

zejména pokud jde o praktiky vyhýbání se 

daňovým povinnostem a agresivní daňové 

plánování; vyzývá EIB, aby prokázala 

proveditelnost přísnějších standardů 

daňové transparentnosti tím, že přijme 

politiku, která jde nad rámec minimálních 

zákonem stanovených požadavků, přičemž 

EIB by měla jít v oblasti spravedlivého 

zdanění příkladem; obzvláště zdůrazňuje, 

že je nutné bez výjimky podmínit 

poskytování přímých i nepřímých úvěrů 

zveřejňováním daňových a účetních údajů 

rozčleněných podle zemí a zveřejňováním 

údajů o skutečném vlastnictví u 
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přijímajících subjektů a finančních 

zprostředkovatelů zapojených do transakcí 

spojených s financováním; 

Or. en 

 

 


