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Pozmeňujúci návrh 1
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje význam činností 
Európskej investičnej banky (EIB) 
s cieľom zvýšiť súčasnú úroveň investícií 
v EÚ, ktoré sú pod historickými priemermi 
a nestačia na naplnenie ambícií EÚ 
v oblasti udržateľnosti, sociálnej oblasti 
a oblasti inovácií; zdôrazňuje, že v záujme 
dosiahnutia týchto ambícií by bolo 
potrebné, aby EIB popri zvyšovaní 
vlastného imania a rozvoji odborných 
znalostí v oblasti inovačných nástrojov, 
podstupovala väčšie riziko; vyzýva na 
primeranú kapitalizáciu EIB s cieľom 
umožniť využívanie inovačných nástrojov 
pri financovaní projektov, ktoré majú 
značný potenciál, pokiaľ ide o prínosy 
v oblasti udržateľnosti a inovácií 
a v sociálnej oblasti;

1. zdôrazňuje význam činností 
Európskej investičnej banky (EIB) 
s cieľom obnoviť investičnú činnosť 
v EÚ, ktorá je pod historickými priemermi; 
zdôrazňuje, že EIB by vzhľadom na 
nestabilnosť investičného prostredia v EÚ 
v dôsledku ultraakomodačných úrokových 
politík EIB, ktoré pravdepodobne viedli 
k vzniku bublín na európskych trhoch 
s aktívami, a ktoré podľa správy 
o hospodárskej činnosti z roku 2018, 
ktorú vypracovala Banka pre 
medzinárodné zúčtovanie, prispeli 
„k zombifikácii“ až 10 % európskych 
podnikov, nemala podstupovať väčšie 
riziko; vyzýva na primeranú 
dekapitalizáciu EIB po brexite, pričom by 
sa mala zohľadniť skutočnosť, že podiel 
Spojeného kráľovstva na základnom 
imaní banky predstavuje 18 %;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Manon Aubry

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje význam činností 
Európskej investičnej banky (EIB) 
s cieľom zvýšiť súčasnú úroveň investícií 
v EÚ, ktoré sú pod historickými priemermi 
a nestačia na naplnenie ambícií EÚ 
v oblasti udržateľnosti, sociálnej oblasti 
a oblasti inovácií; zdôrazňuje, že v záujme 
dosiahnutia týchto ambícií by bolo 

1. zdôrazňuje význam činností 
Európskej investičnej banky (EIB) 
s cieľom zvýšiť súčasnú úroveň investícií 
v EÚ, ktoré sú pod historickými priemermi 
a nestačia na naplnenie ambícií EÚ 
v oblasti udržateľnosti, sociálnej oblasti 
a oblasti inovácií; konštatuje, že Európska 
fiškálna rada v rámci svojho preskúmania 
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potrebné, aby EIB popri zvyšovaní 
vlastného imania a rozvoji odborných 
znalostí v oblasti inovačných nástrojov, 
podstupovala väčšie riziko; vyzýva na 
primeranú kapitalizáciu EIB s cieľom 
umožniť využívanie inovačných nástrojov 
pri financovaní projektov, ktoré majú 
značný potenciál, pokiaľ ide o prínosy 
v oblasti udržateľnosti a inovácií 
a v sociálnej oblasti;

balíka dvoch a balíka šiestich 
legislatívnych aktov zdôraznila, že 
súčasné fiškálne pravidlá EÚ 
nepredchádzajú závažným obmedzeniam 
verejných investícií; víta záväzok Komisie 
preskúmať tieto pravidlá; vyzýva Komisiu, 
aby vo svojom legislatívnom návrhu 
venovala osobitnú pozornosť otázke, 
ktorú predniesla Európska fiškálna rada, 
a zabezpečila, aby fiškálne pravidlá EÚ 
podporovali úsilie EIB o zvýšenie úrovne 
verejných investícií v EÚ v budúcnosti; 
okrem toho zdôrazňuje, že v záujme 
dosiahnutia týchto ambícií by bolo 
potrebné, aby EIB popri zvyšovaní 
vlastného imania a rozvoji odborných 
znalostí v oblasti inovačných nástrojov, 
podstupovala väčšie riziko; vyzýva na 
primeranú kapitalizáciu EIB s cieľom 
umožniť využívanie inovačných nástrojov 
pri financovaní projektov, ktoré majú 
značný potenciál, pokiaľ ide o prínosy 
v oblasti udržateľnosti a inovácií 
a v sociálnej oblasti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Frances Fitzgerald

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje význam činností 
Európskej investičnej banky (EIB) 
s cieľom zvýšiť súčasnú úroveň investícií 
v EÚ, ktoré sú pod historickými priemermi 
a nestačia na naplnenie ambícií EÚ 
v oblasti udržateľnosti, sociálnej oblasti 
a oblasti inovácií; zdôrazňuje, že v záujme 
dosiahnutia týchto ambícií by bolo 
potrebné, aby EIB popri zvyšovaní 
vlastného imania a rozvoji odborných 
znalostí v oblasti inovačných nástrojov, 
podstupovala väčšie riziko; vyzýva na 

1. zdôrazňuje význam činností 
Európskej investičnej banky (EIB) 
s cieľom zvýšiť súčasnú úroveň investícií 
v EÚ, ktoré sú pod historickými priemermi 
a nestačia na naplnenie ambícií EÚ 
v oblasti udržateľnosti, hospodárskej 
a sociálnej oblasti, oblasti 
konkurencieschopnosti, oblasti inovácií 
a tvorby pracovných miest; zdôrazňuje, že 
v záujme dosiahnutia týchto ambícií by 
bolo potrebné, aby EIB popri zvyšovaní 
vlastného imania a rozvoji odborných 
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primeranú kapitalizáciu EIB s cieľom 
umožniť využívanie inovačných nástrojov 
pri financovaní projektov, ktoré majú 
značný potenciál, pokiaľ ide o prínosy 
v oblasti udržateľnosti a inovácií 
a v sociálnej oblasti;

znalostí v oblasti inovačných nástrojov, 
podstupovala väčšie riziko, a to za 
predpokladu, že takéto úvery sú v súlade 
s kritériami oprávnenosti EIB 
a vzhľadom na dôležitosť zachovania 
ratingu AAA Európskej investičnej banky; 
vyzýva na primeranú kapitalizáciu EIB 
s cieľom umožniť využívanie inovačných 
nástrojov pri financovaní projektov, ktoré 
majú značný potenciál, pokiaľ ide 
o prínosy v oblasti udržateľnosti, 
konkurencieschopnosti, inovácií, 
v hospodárskej a sociálnej oblasti 
a v oblasti tvorby pracovných miest;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje význam činností 
Európskej investičnej banky (EIB) 
s cieľom zvýšiť súčasnú úroveň investícií 
v EÚ, ktoré sú pod historickými priemermi 
a nestačia na naplnenie ambícií EÚ 
v oblasti udržateľnosti, sociálnej oblasti 
a oblasti inovácií; zdôrazňuje, že v záujme 
dosiahnutia týchto ambícií by bolo 
potrebné, aby EIB popri zvyšovaní 
vlastného imania a rozvoji odborných 
znalostí v oblasti inovačných nástrojov, 
podstupovala väčšie riziko; vyzýva na 
primeranú kapitalizáciu EIB s cieľom 
umožniť využívanie inovačných nástrojov 
pri financovaní projektov, ktoré majú 
značný potenciál, pokiaľ ide o prínosy 
v oblasti udržateľnosti a inovácií 
a v sociálnej oblasti;

1. zdôrazňuje význam činností 
Európskej investičnej banky (EIB) 
s cieľom zvýšiť súčasnú úroveň investícií 
v EÚ, ktoré sú pod historickými priemermi 
a nestačia na naplnenie ambícií EÚ 
v oblasti udržateľnosti, sociálnej oblasti 
a oblasti inovácií; zdôrazňuje, že v záujme 
dosiahnutia týchto ambícií by bolo 
potrebné, aby EIB popri zvyšovaní 
vlastného imania a rozvoji odborných 
znalostí v oblasti inovačných nástrojov, 
podstupovala väčšie riziko; vyzýva na 
primeranú kapitalizáciu EIB s cieľom 
umožniť využívanie inovačných nástrojov 
pri financovaní projektov, ktoré majú 
značný potenciál, pokiaľ ide o prínosy 
v oblasti udržateľnosti a inovácií 
a v sociálnej oblasti; vyzýva EIB, aby 
zasiahla v prípade konkrétneho zlyhania 
trhu, ako je finančná kríza a ťažkosti 
s prístupom k finančným prostriedkom 
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pre malé a stredné podniky a inovátorov;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 5
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje význam činností 
Európskej investičnej banky (EIB) 
s cieľom zvýšiť súčasnú úroveň investícií 
v EÚ, ktoré sú pod historickými 
priemermi a nestačia na naplnenie ambícií 
EÚ v oblasti udržateľnosti, sociálnej 
oblasti a oblasti inovácií; zdôrazňuje, že 
v záujme dosiahnutia týchto ambícií by 
bolo potrebné, aby EIB popri zvyšovaní 
vlastného imania a rozvoji odborných 
znalostí v oblasti inovačných nástrojov, 
podstupovala väčšie riziko; vyzýva na 
primeranú kapitalizáciu EIB s cieľom 
umožniť využívanie inovačných nástrojov 
pri financovaní projektov, ktoré majú 
značný potenciál, pokiaľ ide o prínosy 
v oblasti udržateľnosti a inovácií 
a v sociálnej oblasti;

1. zdôrazňuje význam činností 
Európskej investičnej banky (EIB) pre 
hospodársku, sociálnu a územnú 
súdržnosť v rámci celej Európskej únie 
a pre poskytovanie finančných 
prostriedkov na miestnej úrovni s cieľom 
uspokojiť potreby občanov; vyjadruje 
poľutovanie nad súčasnou úrovňou 
investícií v EÚ, ktorá nestačí na naplnenie 
ambícií EÚ v oblasti udržateľnosti, 
sociálnej oblasti a oblasti inovácií; 
zdôrazňuje, že v záujme dosiahnutia týchto 
ambícií by bolo potrebné, aby EIB popri 
zvyšovaní vlastného imania a rozvoji 
odborných znalostí v oblasti inovačných 
nástrojov, podstupovala väčšie riziko 
a využívala viaceré formy účelového 
viazania; vyzýva na primeranú 
kapitalizáciu EIB s cieľom umožniť 
využívanie inovačných nástrojov pri 
financovaní projektov, ktoré majú značný 
potenciál, pokiaľ ide o prínosy v oblasti 
udržateľnosti a inovácií a v sociálnej 
oblasti;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 6
Alfred Sant

Návrh stanoviska
Odsek 1
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje význam činností 
Európskej investičnej banky (EIB) 
s cieľom zvýšiť súčasnú úroveň investícií 
v EÚ, ktoré sú pod historickými priemermi 
a nestačia na naplnenie ambícií EÚ 
v oblasti udržateľnosti, sociálnej oblasti 
a oblasti inovácií; zdôrazňuje, že v záujme 
dosiahnutia týchto ambícií by bolo 
potrebné, aby EIB popri zvyšovaní 
vlastného imania a rozvoji odborných 
znalostí v oblasti inovačných nástrojov, 
podstupovala väčšie riziko; vyzýva na 
primeranú kapitalizáciu EIB s cieľom 
umožniť využívanie inovačných nástrojov 
pri financovaní projektov, ktoré majú 
značný potenciál, pokiaľ ide o prínosy 
v oblasti udržateľnosti a inovácií 
a v sociálnej oblasti;

1. zdôrazňuje význam činností 
Európskej investičnej banky (EIB) 
s cieľom zvýšiť súčasnú úroveň investícií 
v EÚ, ktoré sú však aj naďalej pod 
historickými priemermi a nestačia na 
naplnenie ambícií EÚ v oblasti 
udržateľnosti, sociálnej oblasti a oblasti 
inovácií; zdôrazňuje, že v záujme 
dosiahnutia týchto ambícií by bolo 
potrebné, aby EIB popri zvyšovaní 
vlastného imania a rozvoji odborných 
znalostí v oblasti inovačných nástrojov, 
podstupovala väčšie riziko, a to najmä 
v tých odvetviach a regiónoch, ktoré 
k sebe nedokážu pritiahnuť zahraničné 
investície; vyzýva na primeranú 
kapitalizáciu EIB s cieľom umožniť 
využívanie inovačných nástrojov pri 
financovaní projektov zameraných na 
pritiahnutie nových zmysluplných 
investícií, ktoré majú značný potenciál, 
pokiaľ ide o prínosy v oblasti udržateľnosti 
a inovácií a v sociálnej oblasti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Dragoş Pîslaru, Olivier Chastel, Stéphanie Yon-Courtin, Luis Garicano, Monica 
Semedo, Engin Eroglu, Ondřej Kovařík

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje význam činností 
Európskej investičnej banky (EIB) 
s cieľom zvýšiť súčasnú úroveň investícií 
v EÚ, ktoré sú pod historickými priemermi 
a nestačia na naplnenie ambícií EÚ 
v oblasti udržateľnosti, sociálnej oblasti 
a oblasti inovácií; zdôrazňuje, že v záujme 
dosiahnutia týchto ambícií by bolo 
potrebné, aby EIB popri zvyšovaní 
vlastného imania a rozvoji odborných 

1. zdôrazňuje význam činností 
Európskej investičnej banky (EIB) 
s cieľom zvýšiť súčasnú úroveň investícií 
v EÚ, ktoré sú pod historickými priemermi 
a nestačia na naplnenie ambícií EÚ 
v oblasti udržateľnosti, sociálnej 
a hospodárskej oblasti a oblasti inovácií; 
zdôrazňuje, že v záujme dosiahnutia týchto 
ambícií by bolo potrebné, aby EIB popri 
zvyšovaní vlastného imania a rozvoji 
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znalostí v oblasti inovačných nástrojov, 
podstupovala väčšie riziko; vyzýva na 
primeranú kapitalizáciu EIB s cieľom 
umožniť využívanie inovačných nástrojov 
pri financovaní projektov, ktoré majú 
značný potenciál, pokiaľ ide o prínosy 
v oblasti udržateľnosti a inovácií 
a v sociálnej oblasti;

odborných znalostí v oblasti inovačných 
nástrojov, podstupovala väčšie riziko pri 
financovaní projektov, ktoré majú značný 
potenciál, pokiaľ ide o prínosy v oblasti 
udržateľnosti, konkurencieschopnosti, 
inovácií a v hospodárskej a sociálnej 
oblasti; zdôrazňuje vplyv a doplnkovosť 
EIB k investíciám v celej EÚ a oceňuje jej 
otvorenosť spolupráci s partnermi 
v rámci ich operačných plánov na rok 
2019;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Joachim Schuster, Jonás Fernández

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje význam činností 
Európskej investičnej banky (EIB) 
s cieľom zvýšiť súčasnú úroveň investícií 
v EÚ, ktoré sú pod historickými priemermi 
a nestačia na naplnenie ambícií EÚ 
v oblasti udržateľnosti, sociálnej oblasti 
a oblasti inovácií; zdôrazňuje, že v záujme 
dosiahnutia týchto ambícií by bolo 
potrebné, aby EIB popri zvyšovaní 
vlastného imania a rozvoji odborných 
znalostí v oblasti inovačných nástrojov, 
podstupovala väčšie riziko; vyzýva na 
primeranú kapitalizáciu EIB s cieľom 
umožniť využívanie inovačných nástrojov 
pri financovaní projektov, ktoré majú 
značný potenciál, pokiaľ ide o prínosy 
v oblasti udržateľnosti a inovácií 
a v sociálnej oblasti;

1. zdôrazňuje význam činností 
Európskej investičnej banky (EIB) 
s cieľom zvýšiť súčasnú úroveň investícií 
v EÚ, ktoré sú pod historickými priemermi 
a nestačia na naplnenie ambícií EÚ 
v oblasti udržateľnosti, sociálnej oblasti 
a oblasti inovácií; zdôrazňuje, že v záujme 
dosiahnutia týchto ambícií by bolo 
potrebné, aby EIB popri zvyšovaní 
vlastného imania a rozvoji odborných 
znalostí v oblasti inovačných nástrojov, 
podstupovala väčšie riziko; vyzýva na 
všeobecné zvýšenie kapitalizácie EIB 
s cieľom umožniť poskytovanie väčšieho 
počtu dlhodobých úverov a využívanie 
inovačných nástrojov pri financovaní 
projektov, ktoré majú značný potenciál, 
pokiaľ ide o prínosy v oblasti udržateľnosti 
a inovácií a v sociálnej oblasti, a to bez 
ohľadu na konečnú dohodu medzi 
Spojeným kráľovstvom a EIB po brexite;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 9
Manon Aubry

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje význam činností 
Európskej investičnej banky (EIB) 
s cieľom zvýšiť súčasnú úroveň investícií 
v EÚ, ktoré sú pod historickými priemermi 
a nestačia na naplnenie ambícií EÚ 
v oblasti udržateľnosti, sociálnej oblasti 
a oblasti inovácií; zdôrazňuje, že v záujme 
dosiahnutia týchto ambícií by bolo 
potrebné, aby EIB popri zvyšovaní 
vlastného imania a rozvoji odborných 
znalostí v oblasti inovačných nástrojov, 
podstupovala väčšie riziko; vyzýva na 
primeranú kapitalizáciu EIB s cieľom 
umožniť využívanie inovačných nástrojov 
pri financovaní projektov, ktoré majú 
značný potenciál, pokiaľ ide o prínosy 
v oblasti udržateľnosti a inovácií 
a v sociálnej oblasti;

1. zdôrazňuje význam činností 
Európskej investičnej banky (EIB) 
s cieľom zvýšiť súčasnú úroveň investícií 
v EÚ, ktoré sú pod historickými priemermi 
a nestačia na naplnenie ambícií EÚ 
v oblasti udržateľnosti, sociálnej oblasti 
a oblasti inovácií; zdôrazňuje, že v záujme 
dosiahnutia týchto ambícií by bolo 
potrebné, aby EIB popri zvyšovaní 
vlastného imania a rozvoji odborných 
znalostí v oblasti inovačných nástrojov, 
podstupovala väčšie riziko; vyzýva na 
primeranú kapitalizáciu EIB s cieľom 
umožniť využívanie inovačných nástrojov 
pri financovaní projektov, ktoré majú 
značný potenciál, pokiaľ ide o prínosy 
v oblasti udržateľnosti a inovácií 
a v sociálnej oblasti, a najmä projektov 
zameraných na tvorbu udržateľných 
pracovných miest, znižovanie nerovností 
a podporu sociálnej a regionálnej 
súdržnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Ryszard Antoni Legutko, Bogdan Rzońca

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje význam činností 
Európskej investičnej banky (EIB) 
s cieľom zvýšiť súčasnú úroveň investícií 
v EÚ, ktoré sú pod historickými priemermi 
a nestačia na naplnenie ambícií EÚ 
v oblasti udržateľnosti, sociálnej oblasti 

1. zdôrazňuje význam činností 
Európskej investičnej banky (EIB) 
s cieľom zvýšiť súčasnú úroveň investícií 
v EÚ, ktoré sú pod historickými priemermi 
a nestačia na naplnenie ambícií EÚ 
v oblasti udržateľnosti, sociálnej oblasti 
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a oblasti inovácií; zdôrazňuje, že v záujme 
dosiahnutia týchto ambícií by bolo 
potrebné, aby EIB popri zvyšovaní 
vlastného imania a rozvoji odborných 
znalostí v oblasti inovačných nástrojov, 
podstupovala väčšie riziko; vyzýva na 
primeranú kapitalizáciu EIB s cieľom 
umožniť využívanie inovačných nástrojov 
pri financovaní projektov, ktoré majú 
značný potenciál, pokiaľ ide o prínosy 
v oblasti udržateľnosti a inovácií 
a v sociálnej oblasti;

a oblasti inovácií; zdôrazňuje, že v záujme 
dosiahnutia týchto ambícií by bolo 
potrebné, aby EIB popri zvyšovaní 
vlastného imania a rozvoji odborných 
znalostí v oblasti inovačných nástrojov, 
posilnila svoju činnosť; vyzýva na 
primeranú kapitalizáciu EIB s cieľom 
umožniť využívanie inovačných nástrojov 
pri financovaní projektov, ktoré majú 
značný potenciál, pokiaľ ide o prínosy 
v oblasti udržateľnosti a inovácií 
a v sociálnej oblasti;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 11
Jessica Stegrud

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. zdôrazňuje potrebu minimalizovať 
riziko vytlačenia súkromného sektora 
zameraním sa na dlhodobé financovanie, 
ktoré je inak pre klientov EIB na trhoch 
nedostupné, alebo podstupovaním 
väčšieho rizika pri súčasnom zachovaní 
vysokej úverovej bonity EIB, najmä 
prostredníctvom podpory financovania 
projektov, ktoré by sa inak nefinancovali, 
ako sú inovačné startupy a malé a stredné 
podniky; podporuje prístup EIB 
k mobilizácii súkromného kapitálu 
prostredníctvom poskytovania úverov 
a záruk; ďalej zdôrazňuje, že pridaná 
hodnota financovania EIB spočíva aj 
v poskytovaní technického poradenstva 
a budovaní kapacít s cieľom pomôcť 
projektom pripraviť sa na investície;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
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Frances Fitzgerald

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. víta skutočnosť, že v roku 2018 
skupina EIB investovala do malých 
a stredných podnikov (MSP) a spoločností 
so strednou trhovou kapitalizáciou 
23,3 miliárd EUR a podporila 374 000 
menších spoločností; domnieva sa, že 
podpora MSP musí zostať základným 
cieľom EIB a naliehavo žiada, aby sa 
kládol väčší dôraz na poskytovanie 
finančných prostriedkov MSP s cieľom 
zmenšiť nedostatky vo financovaní týchto 
spoločností;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Frances Fitzgerald

Návrh stanoviska
Odsek 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1b. konštatuje, že v investičnej správe 
EIB za rok 2019 sa zdôraznila 
skutočnosť, že investície do infraštruktúry 
uviazli na úrovni 1,7 % HDP EÚ, čo 
predstavuje najnižšiu hodnotu v Európe 
za posledných 15 rokov; dôrazne vyzýva 
EIB, aby pokračovala v úsilí o ďalšiu 
podporu investícií do udržateľnejšieho 
a konkurencieschopnejšieho európskeho 
hospodárstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Jessica Stegrud
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Návrh stanoviska
Odsek 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1b. zdôrazňuje, že finančné činnosti 
EIB nenahrádzajú štrukturálne reformy 
na zvyšovanie produktivity a udržateľné 
fiškálne politiky v členských štátoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. víta záväzok zvolenej predsedníčky 
Komisie, že sa časť EIB transformuje na 
klimatickú banku, a záväzky predsedu EIB 
zvýšiť podiel finančných prostriedkov EIB 
určených na opatrenia v oblasti klímy 
a udržateľnosť životného prostredia do 
roku 2025 aspoň na 50 % a do konca roka 
2020 zosúladiť všetky finančné činnosti 
EIB s cieľmi Parížskej dohody; vyzýva 
Komisiu, aby čo najskôr predložila 
ambiciózny nový európsky plán 
udržateľných investícií vrátane 
dodatočných finančných záväzkov a aby 
plne podporovala EIB v jej ambíciách 
v oblasti udržateľnosti;

2. odmieta záväzok predsedníčky 
Komisie, že sa časť EIB transformuje na 
klimatickú banku, a záväzky predsedu EIB 
zvýšiť podiel finančných prostriedkov EIB 
určených na opatrenia v oblasti klímy 
a udržateľnosť životného prostredia do 
roku 2025 aspoň na 50 % a do konca roka 
2020 zosúladiť všetky finančné činnosti 
EIB s cieľmi Parížskej dohody, pretože to 
povedie k vzniku bublín na trhu s tzv. 
zelenými aktívami v celej EÚ, čo ohrozí 
odolnosť a udržateľnosť európskych 
finančných trhov; vyzýva Komisiu, aby 
upustila od predloženia ambiciózneho 
nového európskeho plánu udržateľných 
investícií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Bogdan Rzońca, Ryszard Antoni Legutko

Návrh stanoviska
Odsek 2
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. víta záväzok zvolenej predsedníčky 
Komisie, že sa časť EIB transformuje na 
klimatickú banku, a záväzky predsedu EIB 
zvýšiť podiel finančných prostriedkov EIB 
určených na opatrenia v oblasti klímy 
a udržateľnosť životného prostredia do 
roku 2025 aspoň na 50 % a do konca roka 
2020 zosúladiť všetky finančné činnosti 
EIB s cieľmi Parížskej dohody; vyzýva 
Komisiu, aby čo najskôr predložila 
ambiciózny nový európsky plán 
udržateľných investícií vrátane 
dodatočných finančných záväzkov a aby 
plne podporovala EIB v jej ambíciách 
v oblasti udržateľnosti;

2. berie na vedomie záväzok zvolenej 
predsedníčky Komisie, že sa časť EIB 
transformuje na klimatickú banku, 
a záväzky predsedu EIB zvýšiť podiel 
finančných prostriedkov EIB určených na 
opatrenia v oblasti klímy a udržateľnosť 
životného prostredia do roku 2025 aspoň 
na 50 % a v časovom rámci, ktorý nebude 
narúšať ostatné záväzky EIB, zosúladiť 
finančné činnosti EIB s cieľmi Parížskej 
dohody; vyzýva Komisiu, aby čo najskôr 
predložila ambiciózny nový európsky plán 
udržateľných investícií, v ktorom sa 
zohľadnia skutočné potreby každého 
členského štátu a regiónu a dodatočné 
finančné záväzky, a aby plne podporovala 
EIB pri rozširovaní jej ambícií v oblasti 
udržateľnosti; zároveň pripomína, že EIB 
bola zriadená na riešenie hospodárskych 
a sociálnych nerovností v EÚ; v tejto 
súvislosti zdôrazňuje kľúčovú úlohu EIB 
pri zabezpečovaní plynulého fungovania 
budúceho fondu pre spravodlivú 
transformáciu;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 17
Enikő Győri

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. víta záväzok zvolenej predsedníčky 
Komisie, že sa časť EIB transformuje na 
klimatickú banku, a záväzky predsedu EIB 
zvýšiť podiel finančných prostriedkov EIB 
určených na opatrenia v oblasti klímy 
a udržateľnosť životného prostredia do 
roku 2025 aspoň na 50 % a do konca roka 
2020 zosúladiť všetky finančné činnosti 
EIB s cieľmi Parížskej dohody; vyzýva 

2. víta záväzok zvolenej predsedníčky 
Komisie, že sa časť EIB transformuje na 
klimatickú banku, a záväzky predsedu EIB 
zvýšiť podiel finančných prostriedkov EIB 
určených na opatrenia v oblasti klímy 
a udržateľnosť životného prostredia do 
roku 2025 aspoň na 50 % a do konca roka 
2020 zosúladiť všetky finančné činnosti 
EIB s cieľmi Parížskej dohody; vyzýva 
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Komisiu, aby čo najskôr predložila 
ambiciózny nový európsky plán 
udržateľných investícií vrátane 
dodatočných finančných záväzkov a aby 
plne podporovala EIB v jej ambíciách 
v oblasti udržateľnosti;

Komisiu, aby čo najskôr predložila 
ambiciózny nový európsky plán 
udržateľných investícií vrátane 
dodatočných finančných záväzkov a aby 
plne podporovala EIB v jej ambíciách 
v oblasti udržateľnosti; vyzýva Komisiu, 
aby zvážila rôznu hospodársku situáciu 
a kapacitu členských štátov a aby pre 
krajiny, ktoré čerpajú finančné 
prostriedky z Kohézneho fondu, zaviedla 
určitý druh preferenčného zaobchádzania 
alebo predĺžila prechodné obdobie, aby 
pre ne prechod na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo nespôsobil neúnosnú záťaž;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Neena Gill, 
Margarida Marques

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. víta záväzok zvolenej predsedníčky 
Komisie, že sa časť EIB transformuje na 
klimatickú banku, a záväzky predsedu EIB 
zvýšiť podiel finančných prostriedkov EIB 
určených na opatrenia v oblasti klímy 
a udržateľnosť životného prostredia do 
roku 2025 aspoň na 50 % a do konca roka 
2020 zosúladiť všetky finančné činnosti 
EIB s cieľmi Parížskej dohody; vyzýva 
Komisiu, aby čo najskôr predložila 
ambiciózny nový európsky plán 
udržateľných investícií vrátane 
dodatočných finančných záväzkov a aby 
plne podporovala EIB v jej ambíciách 
v oblasti udržateľnosti;

2. víta záväzok zvolenej predsedníčky 
Komisie, že sa časť EIB transformuje na 
klimatickú banku, a záväzky predsedu EIB 
zvýšiť podiel finančných prostriedkov EIB 
určených na opatrenia v oblasti klímy 
a udržateľnosť životného prostredia do 
roku 2025 aspoň na 50 % a do konca roka 
2020 zosúladiť všetky finančné činnosti 
EIB s cieľmi Parížskej dohody; vyzýva 
EIB, aby vyčlenila zostávajúce finančné 
prostriedky na riešenie technologickej 
transformácie, poskytla finančné 
prostriedky na dlhodobý výskum 
a inovácie a MSP, podporila sociálne 
hospodárstvo a posilnila sociálnu 
a územnú súdržnosť, najmä odstránením 
súčasných nedostatkov v investíciách do 
nájomného bývania a infraštruktúry; 
vyzýva Komisiu, aby čo najskôr predložila 
ambiciózny nový európsky plán 
udržateľných investícií vrátane 
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dodatočných finančných záväzkov a aby 
plne podporovala EIB v jej ambíciách 
v oblasti udržateľnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Frances Fitzgerald

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. víta záväzok zvolenej predsedníčky 
Komisie, že sa časť EIB transformuje na 
klimatickú banku, a záväzky predsedu EIB 
zvýšiť podiel finančných prostriedkov EIB 
určených na opatrenia v oblasti klímy 
a udržateľnosť životného prostredia do 
roku 2025 aspoň na 50 % a do konca roka 
2020 zosúladiť všetky finančné činnosti 
EIB s cieľmi Parížskej dohody; vyzýva 
Komisiu, aby čo najskôr predložila 
ambiciózny nový európsky plán 
udržateľných investícií vrátane 
dodatočných finančných záväzkov a aby 
plne podporovala EIB v jej ambíciách 
v oblasti udržateľnosti;

2. víta záväzok zvolenej predsedníčky 
Komisie, že sa časť EIB transformuje na 
klimatickú banku, a rozhodnutie Správnej 
rady EIB zvýšiť podiel finančných 
prostriedkov EIB určených na opatrenia 
v oblasti klímy a udržateľnosť životného 
prostredia do roku 2025 aspoň na 50 % 
a do konca roka 2020 zosúladiť všetky 
finančné činnosti EIB s cieľmi Parížskej 
dohody; vyzýva Komisiu, aby čo najskôr 
predložila ambiciózny nový európsky plán 
udržateľných investícií vrátane 
dodatočných finančných záväzkov a aby 
plne podporovala EIB v jej ambíciách 
v oblasti udržateľnosti; zdôrazňuje význam 
doplnenia týchto cieľov opatreniami, 
ktoré zabezpečia, že financovanie EIB 
bude prispievať k spravodlivej 
transformácii vo výraznejšie postihnutých 
regiónoch alebo krajinách, a že sa na 
nikoho nezabudne;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Jessica Stegrud

Návrh stanoviska
Odsek 2
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. víta záväzok zvolenej predsedníčky 
Komisie, že sa časť EIB transformuje na 
klimatickú banku, a záväzky predsedu EIB 
zvýšiť podiel finančných prostriedkov EIB 
určených na opatrenia v oblasti klímy 
a udržateľnosť životného prostredia do 
roku 2025 aspoň na 50 % a do konca roka 
2020 zosúladiť všetky finančné činnosti 
EIB s cieľmi Parížskej dohody; vyzýva 
Komisiu, aby čo najskôr predložila 
ambiciózny nový európsky plán 
udržateľných investícií vrátane 
dodatočných finančných záväzkov a aby 
plne podporovala EIB v jej ambíciách 
v oblasti udržateľnosti;

2. berie na vedomie záväzok 
predsedníčky Komisie, že sa časť EIB 
transformuje na klimatickú banku, 
a záväzky predsedu EIB zvýšiť podiel 
finančných prostriedkov EIB určených na 
opatrenia v oblasti klímy a udržateľnosť 
životného prostredia do roku 2025 aspoň 
na 50 % a do konca roka 2020 zosúladiť 
všetky finančné činnosti EIB s cieľmi 
Parížskej dohody;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Manon Aubry

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. víta záväzok zvolenej predsedníčky 
Komisie, že sa časť EIB transformuje na 
klimatickú banku, a záväzky predsedu EIB 
zvýšiť podiel finančných prostriedkov EIB 
určených na opatrenia v oblasti klímy 
a udržateľnosť životného prostredia do 
roku 2025 aspoň na 50 % a do konca roka 
2020 zosúladiť všetky finančné činnosti 
EIB s cieľmi Parížskej dohody; vyzýva 
Komisiu, aby čo najskôr predložila 
ambiciózny nový európsky plán 
udržateľných investícií vrátane 
dodatočných finančných záväzkov a aby 
plne podporovala EIB v jej ambíciách 
v oblasti udržateľnosti;

2. víta záväzok zvolenej predsedníčky 
Komisie, že sa časť EIB transformuje na 
klimatickú banku, a záväzky predsedu EIB 
zvýšiť podiel finančných prostriedkov EIB 
určených na opatrenia v oblasti klímy 
a udržateľnosť životného prostredia do 
roku 2025 aspoň na 50 % a do konca roka 
2020 zosúladiť všetky finančné činnosti 
EIB s cieľmi Parížskej dohody; víta 
záväzok EIB ukončiť financovanie 
projektov zameraných na ropu, zemný 
plyn a uhlie po roku 2021; vyzýva 
Komisiu, aby čo najskôr predložila 
ambiciózny nový európsky plán 
udržateľných investícií vrátane 
dodatočných finančných záväzkov a aby 
plne podporovala EIB v jej ambíciách 
v oblasti udržateľnosti; vyzýva EIB, aby 
prevzala kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní 
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udržateľného financovania v Európe aj 
mimo nej;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Dragoş Pîslaru, Olivier Chastel, Stéphanie Yon-Courtin, Luis Garicano, Monica 
Semedo, Engin Eroglu, Gilles Boyer

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. víta záväzok zvolenej predsedníčky 
Komisie, že sa časť EIB transformuje na 
klimatickú banku, a záväzky predsedu EIB 
zvýšiť podiel finančných prostriedkov EIB 
určených na opatrenia v oblasti klímy 
a udržateľnosť životného prostredia do 
roku 2025 aspoň na 50 % a do konca roka 
2020 zosúladiť všetky finančné činnosti 
EIB s cieľmi Parížskej dohody; vyzýva 
Komisiu, aby čo najskôr predložila 
ambiciózny nový európsky plán 
udržateľných investícií vrátane 
dodatočných finančných záväzkov a aby 
plne podporovala EIB v jej ambíciách 
v oblasti udržateľnosti;

2. víta záväzok zvolenej predsedníčky 
Komisie, že sa časť EIB transformuje na 
klimatickú banku, a záväzky predsedu EIB 
zvýšiť podiel finančných prostriedkov EIB 
určených na opatrenia v oblasti klímy 
a udržateľnosť životného prostredia do 
roku 2025 aspoň na 50 % a do konca roka 
2020 zosúladiť všetky finančné činnosti 
EIB s cieľmi Parížskej dohody a zásadami 
nadchádzajúceho európskeho 
ekologického dohovoru; vyzýva Komisiu, 
aby čo najskôr predložila ambiciózny nový 
európsky plán udržateľných investícií 
vrátane dodatočných finančných záväzkov 
a aby plne podporovala EIB v jej 
ambíciách v oblasti udržateľnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Neena Gill

Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. zdôrazňuje dôležitú úlohu 
verejného sektora pri dosahovaní 
investičných cieľov, ktoré oznámila nová 
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Európska komisia, aby sa v nasledujúcom 
desaťročí na investície do ekologickej 
transformácie uvoľnili finančné 
prostriedky v hodnote 1 bilióna EUR; 
vyzýva preto EIB, aby zintenzívnila 
technickú podporu a dlhodobé 
poskytovanie finančných prostriedkov 
obciam a verejným podnikom a zvýšila 
kvótu poskytovania finančných 
prostriedkov EIB pre všetky oprávnené 
verejné projekty podporujúce ekologickú 
transformáciu až do výšky 75 %;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Aurore Lalucq

Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. zdôrazňuje, že EÚ a jej členské 
štáty neinvestujú dostatok prostriedkov do 
boja proti zmene klímy ani do digitálnej 
revolúcie a verejných služieb, čo 
predstavuje hrozbu pre ekologickú 
transformáciu a nerovnosť v príjmoch 
v Európe;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 25
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Jonás Fernández, Aurore Lalucq

Návrh stanoviska
Odsek 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2b. vyzýva členské štáty, aby zaviedli 
„zlaté pravidlo“ o verejných výdavkoch 
určených na investície do sociálnej 
a  ekologickej transformácie na 
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udržateľné, uhlíkovo neutrálne 
hospodárstvo, vrátane projektov 
spolufinancovaných EIB, čím ich vylúčia 
z výpočtu vnútroštátnych deficitov 
verejných financií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Margarida Marques

Návrh stanoviska
Odsek 2 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2c. víta rozhodnutie Správnej rady 
EIB ukončiť financovanie väčšiny 
projektov v oblasti fosílnych zdrojov 
energie po roku 2021 a postupne zvyšovať 
svoj podiel na financovaní opatrení 
v oblasti klímy a udržateľnosti životného 
prostredia, aby do roku 2025 dosiahol 
50 % jej operácií; zdôrazňuje, že v súlade 
s budúcou úverovou politikou EIB je 
možné výnimočne zabezpečiť 
financovanie plynu ako prechodnej 
energie, pokiaľ sa použije v kombinácii 
s obnoviteľnými zdrojmi energie ako 
premosťovacia technológia na 
nahradenie uhlia tam, kde neexistujú 
žiadne iné alternatívy, pokiaľ sú zavedené 
bezpečnostné opatrenia na zamedzenie 
efektu odkázanosti na určitého 
dodávateľa, a pokiaľ sa uskutočnia kroky 
na zabezpečenie toho, aby cesta 
znižovania emisií zostala v súlade s cieľmi 
Parížskej dohody; zdôrazňuje, že 
financovanie energií z obnoviteľných 
zdrojov musí byť prioritou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Gunnar Beck, Jörg Meuthen
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Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že na to, aby sa EIB 
stala európskou klimatickou bankou, by 
mala do konca roka 2020 ukončiť všetku 
finančnú podporu na projekty v oblasti 
fosílnych palív a zosúladiť všetky svoje 
činnosti vrátane operácií EIF s cieľmi 
Parížskej dohody; vyzýva EIB, aby ako 
podmienku na získanie podpory EIB pre 
spoločnosti stanovila ich záväzky v oblasti 
dekarbonizácie; vyzýva EIB, aby 
uplatňovala rámec taxonómie EÚ po jeho 
formálnom prijatí ako kritérium pre svoje 
investície v oblasti klímy a životného 
prostredia; vyzýva EIB, aby vypracovala 
dôveryhodnú metodiku na meranie, 
zverejňovanie a dosiahnutie súladu 
s Parížskou dohodou v rámci svojich 
finančných operácií;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Jessica Stegrud

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že na to, aby sa EIB 
stala európskou klimatickou bankou, by 
mala do konca roka 2020 ukončiť všetku 
finančnú podporu na projekty v oblasti 
fosílnych palív a zosúladiť všetky svoje 
činnosti vrátane operácií EIF s cieľmi 
Parížskej dohody; vyzýva EIB, aby ako 
podmienku na získanie podpory EIB pre 
spoločnosti stanovila ich záväzky v oblasti 
dekarbonizácie; vyzýva EIB, aby 
uplatňovala rámec taxonómie EÚ po jeho 
formálnom prijatí ako kritérium pre svoje 

3. zdôrazňuje, že na to, aby sa EIB 
považovala za dôveryhodný a spoľahlivý 
zdroj investícií do európskeho 
hospodárstva, jej ciele sa nesmú 
spolitizovať a jej investície musia 
vychádzať predovšetkým z vplyvu, ktorý 
majú na rast a zamestnanosť; zdôrazňuje, 
že vzhľadom na skutočnosť, že Európa sa 
v dohľadnej budúcnosti pravdepodobne 
dostane do ďalšej recesie, by sa EIB mala 
zamerať najmä na opatrenia podporujúce 
rast a zamestnanosť;
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investície v oblasti klímy a životného 
prostredia; vyzýva EIB, aby vypracovala 
dôveryhodnú metodiku na meranie, 
zverejňovanie a dosiahnutie súladu 
s Parížskou dohodou v rámci svojich 
finančných operácií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že na to, aby sa EIB 
stala európskou klimatickou bankou, by 
mala do konca roka 2020 ukončiť všetku 
finančnú podporu na projekty v oblasti 
fosílnych palív a zosúladiť všetky svoje 
činnosti vrátane operácií EIF s cieľmi 
Parížskej dohody; vyzýva EIB, aby ako 
podmienku na získanie podpory EIB pre 
spoločnosti stanovila ich záväzky v oblasti 
dekarbonizácie; vyzýva EIB, aby 
uplatňovala rámec taxonómie EÚ po jeho 
formálnom prijatí ako kritérium pre svoje 
investície v oblasti klímy a životného 
prostredia; vyzýva EIB, aby vypracovala 
dôveryhodnú metodiku na meranie, 
zverejňovanie a dosiahnutie súladu 
s Parížskou dohodou v rámci svojich 
finančných operácií;

3. zdôrazňuje, že na to, aby sa EIB 
stala európskou klimatickou bankou, by 
mala do konca roka 2020 ukončiť všetku 
finančnú podporu na projekty v oblasti 
fosílnych palív a zosúladiť všetky svoje 
činnosti vrátane operácií EIF s cieľmi 
Parížskej dohody; vyzýva EIB, aby ako 
podmienku na získanie podpory EIB pre 
spoločnosti stanovila ich záväzky v oblasti 
dekarbonizácie; vyzýva EIB, aby 
uplatňovala rámec taxonómie EÚ po jeho 
formálnom prijatí ako kritérium pre svoje 
investície v oblasti klímy a životného 
prostredia; vyzýva EIB, aby vypracovala 
dôveryhodnú metodiku na meranie, 
zverejňovanie a dosiahnutie súladu 
s Parížskou dohodou v rámci svojich 
finančných operácií; zdôrazňuje, že je 
dôležité, aby projekty, ktoré sa majú 
financovať alebo spolufinancovať EIB, 
boli zlučiteľné s vnútroštátnymi cieľmi 
v oblasti klímy spojenými s vykonávaním 
COP21;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 30
Bogdan Rzońca, Ryszard Antoni Legutko
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Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že na to, aby sa EIB 
stala európskou klimatickou bankou, by 
mala do konca roka 2020 ukončiť všetku 
finančnú podporu na projekty v oblasti 
fosílnych palív a zosúladiť všetky svoje 
činnosti vrátane operácií EIF s cieľmi 
Parížskej dohody; vyzýva EIB, aby ako 
podmienku na získanie podpory EIB pre 
spoločnosti stanovila ich záväzky v oblasti 
dekarbonizácie; vyzýva EIB, aby 
uplatňovala rámec taxonómie EÚ po jeho 
formálnom prijatí ako kritérium pre svoje 
investície v oblasti klímy a životného 
prostredia; vyzýva EIB, aby vypracovala 
dôveryhodnú metodiku na meranie, 
zverejňovanie a dosiahnutie súladu 
s Parížskou dohodou v rámci svojich 
finančných operácií;

3. berie na vedomie rozhodnutie 
Správnej rady EIB ukončiť financovanie 
väčšiny projektov v oblasti fosílnych 
zdrojov energie po roku 2021 a postupne 
zvyšovať svoj podiel na financovaní 
opatrení v oblasti klímy a udržateľnosti 
životného prostredia, aby do roku 2025 
dosiahol 50 % jej operácií; vyzýva EIB, 
aby uplatňovala rámec taxonómie EÚ po 
jeho formálnom prijatí ako kritérium pre 
svoje investície v oblasti klímy a životného 
prostredia; vyzýva EIB, aby vypracovala 
dôveryhodnú metodiku na meranie, 
zverejňovanie a dosiahnutie súladu 
s Parížskou dohodou v rámci svojich 
finančných operácií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Manon Aubry

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že na to, aby sa EIB 
stala európskou klimatickou bankou, by 
mala do konca roka 2020 ukončiť všetku 
finančnú podporu na projekty v oblasti 
fosílnych palív a zosúladiť všetky svoje 
činnosti vrátane operácií EIF s cieľmi 
Parížskej dohody; vyzýva EIB, aby ako 
podmienku na získanie podpory EIB pre 
spoločnosti stanovila ich záväzky v oblasti 
dekarbonizácie; vyzýva EIB, aby 
uplatňovala rámec taxonómie EÚ po jeho 
formálnom prijatí ako kritérium pre svoje 

3. zdôrazňuje, že na to, aby sa EIB 
stala európskou klimatickou bankou, by 
mala do konca roka 2020 ukončiť všetku 
finančnú podporu na projekty v oblasti 
fosílnych palív a zosúladiť všetky svoje 
činnosti vrátane operácií EIF 
a energetickej stratégie s cieľmi Parížskej 
dohody a európskym ekologickým 
dohovorom; vyzýva EIB, aby ako 
podmienku na získanie podpory EIB pre 
spoločnosti stanovila ich záväzky v oblasti 
dekarbonizácie; vyzýva EIB, aby 
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investície v oblasti klímy a životného 
prostredia; vyzýva EIB, aby vypracovala 
dôveryhodnú metodiku na meranie, 
zverejňovanie a dosiahnutie súladu 
s Parížskou dohodou v rámci svojich 
finančných operácií;

uplatňovala rámec taxonómie EÚ po jeho 
formálnom prijatí ako kritérium pre svoje 
investície v oblasti klímy a životného 
prostredia; vyzýva EIB, aby vypracovala 
dôveryhodnú metodiku na meranie, 
zverejňovanie a dosiahnutie súladu 
s Parížskou dohodou v rámci svojich 
finančných operácií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Joachim Schuster

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že na to, aby sa EIB 
stala európskou klimatickou bankou, by 
mala do konca roka 2020 ukončiť všetku 
finančnú podporu na projekty v oblasti 
fosílnych palív a zosúladiť všetky svoje 
činnosti vrátane operácií EIF s cieľmi 
Parížskej dohody; vyzýva EIB, aby ako 
podmienku na získanie podpory EIB pre 
spoločnosti stanovila ich záväzky v oblasti 
dekarbonizácie; vyzýva EIB, aby 
uplatňovala rámec taxonómie EÚ po jeho 
formálnom prijatí ako kritérium pre svoje 
investície v oblasti klímy a životného 
prostredia; vyzýva EIB, aby vypracovala 
dôveryhodnú metodiku na meranie, 
zverejňovanie a dosiahnutie súladu 
s Parížskou dohodou v rámci svojich 
finančných operácií;

3. zdôrazňuje, že na to, aby sa EIB 
stala európskou klimatickou bankou, by 
tiež mala do konca roka 2020 zosúladiť 
všetky svoje činnosti vrátane operácií EIF 
s cieľmi Parížskej dohody; vyzýva EIB, 
aby ako podmienku na získanie podpory 
EIB pre spoločnosti stanovila ich záväzky 
v oblasti dekarbonizácie; vyzýva EIB, aby 
uplatňovala rámec taxonómie EÚ po jeho 
formálnom prijatí ako kritérium pre svoje 
investície v oblasti klímy a životného 
prostredia; vyzýva EIB, aby vypracovala 
dôveryhodnú metodiku na meranie, 
zverejňovanie a dosiahnutie súladu 
s Parížskou dohodou v rámci svojich 
finančných operácií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Aurore Lalucq

Návrh stanoviska
Odsek 3
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že na to, aby sa EIB 
stala európskou klimatickou bankou, by 
mala do konca roka 2020 ukončiť všetku 
finančnú podporu na projekty v oblasti 
fosílnych palív a zosúladiť všetky svoje 
činnosti vrátane operácií EIF s cieľmi 
Parížskej dohody; vyzýva EIB, aby ako 
podmienku na získanie podpory EIB pre 
spoločnosti stanovila ich záväzky v oblasti 
dekarbonizácie; vyzýva EIB, aby 
uplatňovala rámec taxonómie EÚ po jeho 
formálnom prijatí ako kritérium pre svoje 
investície v oblasti klímy a životného 
prostredia; vyzýva EIB, aby vypracovala 
dôveryhodnú metodiku na meranie, 
zverejňovanie a dosiahnutie súladu 
s Parížskou dohodou v rámci svojich 
finančných operácií;

3. zdôrazňuje, že na to, aby sa EIB 
stala európskou klimatickou bankou, by 
mala do konca roka 2020 ukončiť všetku 
finančnú podporu na projekty v oblasti 
fosílnych palív, vrátane investícií do 
plynárenskej infraštruktúry, a zosúladiť 
všetky svoje činnosti vrátane operácií EIF 
s cieľmi Parížskej dohody; vyzýva EIB, 
aby ako podmienku na získanie podpory 
EIB pre spoločnosti stanovila ich záväzky 
v oblasti dekarbonizácie; vyzýva EIB, aby 
uplatňovala rámec taxonómie EÚ po jeho 
formálnom prijatí ako kritérium pre svoje 
investície v oblasti klímy a životného 
prostredia; vyzýva EIB, aby vypracovala 
dôveryhodnú metodiku na meranie, 
zverejňovanie a dosiahnutie súladu 
s Parížskou dohodou v rámci svojich 
finančných operácií;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 34
Frances Fitzgerald

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že na to, aby sa EIB 
stala európskou klimatickou bankou, by 
mala do konca roka 2020 ukončiť všetku 
finančnú podporu na projekty v oblasti 
fosílnych palív a zosúladiť všetky svoje 
činnosti vrátane operácií EIF s cieľmi 
Parížskej dohody; vyzýva EIB, aby ako 
podmienku na získanie podpory EIB pre 
spoločnosti stanovila ich záväzky v oblasti 
dekarbonizácie; vyzýva EIB, aby 
uplatňovala rámec taxonómie EÚ po jeho 
formálnom prijatí ako kritérium pre svoje 
investície v oblasti klímy a životného 
prostredia; vyzýva EIB, aby vypracovala 

3. víta rozhodnutie EIB do konca roka 
2021 ukončiť všetku finančnú podporu na 
projekty v oblasti fosílnych palív 
a zosúladiť celé svoje portfólio vrátane 
operácií EIF s cieľmi Parížskej dohody; 
vyzýva EIB, aby podporovala záväzky 
spoločností, ktoré dostávajú podporu od 
EIB, v oblasti dekarbonizácie a aby 
poskytovala poradenstvo o tom, akým 
spôsobom môžu tieto spoločnosti prispieť 
k dekarbonizácii; vyzýva EIB, aby 
uplatňovala rámec taxonómie EÚ po jeho 
formálnom prijatí ako kritérium pre svoje 
investície v oblasti klímy a životného 
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dôveryhodnú metodiku na meranie, 
zverejňovanie a dosiahnutie súladu 
s Parížskou dohodou v rámci svojich 
finančných operácií;

prostredia; vyzýva EIB, aby vypracovala 
dôveryhodnú metodiku na meranie, 
zverejňovanie a dosiahnutie súladu 
s Parížskou dohodou v rámci svojich 
finančných operácií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Neena Gill

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. naliehavo vyzýva EIB a členské 
štáty, aby zabezpečili, že nevýhodná 
situácia regiónov, v ktorých je miestne 
hospodárstvo a zamestnanosť vysoko 
prepojené s fosílnymi palivami a ktoré 
nemajú dostatočné finančné prostriedky, 
bude počas celého procesu postupného 
ukončovania kompenzovaná značnými 
investíciami do odbornej prípravy a na 
podporu alternatívnych hospodárskych 
príležitostí, ktoré zaručia tvorbu 
vysokokvalitných ekologických 
pracovných miest, a tým aj bezproblémovú 
transformáciu, pri ktorom sa na nikoho 
nezabudne; v tejto súvislosti má súlad 
a koordinácia s ostatnými finančnými 
nástrojmi EÚ zásadný význam;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Rovana Plumb

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. zdôrazňuje potrebu aktívne 
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podporovať oblasti, v ktorých sú pracovné 
miesta v súčasnosti závislé od odvetví 
s vysokou úrovňou emisií a v rámci 
ktorých je potrebné zabezpečiť nové 
ekologické pracovné miesta; vyzýva EIB, 
aby podporovala spravodlivú 
transformáciu pre regióny a komunity 
s vysokou úrovňou emisií CO2;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že kľúčový 
kvantitatívny cieľ Európskeho fondu pre 
strategické investície (EFSI) mobilizovať 
dodatočné súkromné a verejné investície 
vo výške 500 miliárd EUR by sa mal 
v budúcich investičných stratégiách 
nahradiť merateľnými cieľmi v oblasti 
udržateľnosti a sociálneho vplyvu; vyzýva 
EIB, aby zvýšila podiel EFSI 
a financovania z fondu InvestEU na 
projekty, ktoré v podstatnej miere 
prispievajú k udržateľnosti a sociálnym 
cieľom EÚ; vyzýva Komisiu, aby 
zabezpečila, aby boli metodiky overovania 
udržateľnosti programu InvestEU 
v úplnom súlade s cieľmi EÚ v oblasti 
udržateľnosti;

4. zdôrazňuje, že kľúčový 
kvantitatívny cieľ Európskeho fondu pre 
strategické investície (EFSI) mobilizovať 
dodatočné súkromné a verejné investície 
vo výške 500 miliárd EUR by sa mal 
odstrániť; pripomína, že EIB je bankou 
členských štátov, ktoré sú jej akcionármi, 
a nie inštitúciou EÚ, a preto by mali mať 
možnosť prijímať investičné rozhodnutia 
bez zásahu Komisie alebo iných inštitúcií 
EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Frances Fitzgerald

Návrh stanoviska
Odsek 4
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že kľúčový 
kvantitatívny cieľ Európskeho fondu pre 
strategické investície (EFSI) mobilizovať 
dodatočné súkromné a verejné investície 
vo výške 500 miliárd EUR by sa mal 
v budúcich investičných stratégiách 
nahradiť merateľnými cieľmi v oblasti 
udržateľnosti a sociálneho vplyvu; vyzýva 
EIB, aby zvýšila podiel EFSI 
a financovania z fondu InvestEU na 
projekty, ktoré v podstatnej miere 
prispievajú k udržateľnosti a sociálnym 
cieľom EÚ; vyzýva Komisiu, aby 
zabezpečila, aby boli metodiky overovania 
udržateľnosti programu InvestEU 
v úplnom súlade s cieľmi EÚ v oblasti 
udržateľnosti;

4. zdôrazňuje, že kľúčový 
kvantitatívny cieľ Európskeho fondu pre 
strategické investície (EFSI) mobilizovať 
dodatočné súkromné a verejné investície 
vo výške 500 miliárd EUR by nemal byť 
hlavnou hnacou silou úspechu EFSI a že 
udržateľnosť a sociálny vplyv by mali byť 
rovnako dôležitými faktormi; vyzýva EIB, 
aby prostredníctvom EFSI a fondu 
InvestEU poskytovala primerané finančné 
prostriedky na projekty, ktoré v podstatnej 
miere prispievajú k udržateľnosti 
a sociálnym cieľom EÚ, v súlade 
s príslušnými nariadeniami EÚ; vyzýva 
Komisiu, aby zabezpečila, aby boli 
metodiky overovania udržateľnosti 
programu InvestEU v úplnom súlade 
s cieľmi EÚ v oblasti udržateľnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Dragoş Pîslaru, Olivier Chastel, Stéphanie Yon-Courtin, Luis Garicano, Monica 
Semedo, Engin Eroglu, Gilles Boyer

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že kľúčový 
kvantitatívny cieľ Európskeho fondu pre 
strategické investície (EFSI) mobilizovať 
dodatočné súkromné a verejné investície 
vo výške 500 miliárd EUR by sa mal 
v budúcich investičných stratégiách 
nahradiť merateľnými cieľmi v oblasti 
udržateľnosti a sociálneho vplyvu; vyzýva 
EIB, aby zvýšila podiel EFSI 
a financovania z fondu InvestEU na 
projekty, ktoré v podstatnej miere 
prispievajú k udržateľnosti a sociálnym 
cieľom EÚ; vyzýva Komisiu, aby 
zabezpečila, aby boli metodiky overovania 
udržateľnosti programu InvestEU 

4. zdôrazňuje, že kľúčový 
kvantitatívny cieľ Európskeho fondu pre 
strategické investície (EFSI) mobilizovať 
dodatočné súkromné a verejné investície 
vo výške 500 miliárd EUR by sa mal 
v budúcich investičných stratégiách 
nahradiť merateľnými cieľmi v oblasti 
udržateľnosti a sociálneho vplyvu; vyzýva 
EIB, aby zvýšila podiel EFSI 
a financovania z fondu InvestEU na 
projekty, ktoré sú zamerané na 
udržateľnosť a infraštruktúru alebo na 
sociálne investície a zručnosti, resp. na 
obe hľadiská; vyzýva Komisiu, aby 
zabezpečila, aby boli metodiky overovania 
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v úplnom súlade s cieľmi EÚ v oblasti 
udržateľnosti;

udržateľnosti programu InvestEU 
v úplnom súlade s cieľmi EÚ v oblasti 
udržateľnosti, a aby kritériá hodnotenia 
sociálnych projektov zohľadňovali zásady 
Európskeho piliera sociálnych práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Manon Aubry

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že kľúčový 
kvantitatívny cieľ Európskeho fondu pre 
strategické investície (EFSI) mobilizovať 
dodatočné súkromné a verejné investície 
vo výške 500 miliárd EUR by sa mal 
v budúcich investičných stratégiách 
nahradiť merateľnými cieľmi v oblasti 
udržateľnosti a sociálneho vplyvu; vyzýva 
EIB, aby zvýšila podiel EFSI 
a financovania z fondu InvestEU na 
projekty, ktoré v podstatnej miere 
prispievajú k udržateľnosti a sociálnym 
cieľom EÚ; vyzýva Komisiu, aby 
zabezpečila, aby boli metodiky overovania 
udržateľnosti programu InvestEU 
v úplnom súlade s cieľmi EÚ v oblasti 
udržateľnosti;

4. zdôrazňuje, že kľúčový 
kvantitatívny cieľ Európskeho fondu pre 
strategické investície (EFSI) mobilizovať 
dodatočné súkromné a verejné investície 
vo výške 500 miliárd EUR by sa mal 
v budúcich investičných stratégiách 
nahradiť merateľnými cieľmi v oblasti 
udržateľnosti a sociálneho vplyvu; vyzýva 
EIB, aby zvýšila podiel EFSI 
a financovania z fondu InvestEU na 
projekty, ktoré v podstatnej miere 
prispievajú k udržateľnosti a sociálnym 
cieľom EÚ; vyzýva Komisiu, aby 
zabezpečila, aby boli metodiky overovania 
udržateľnosti programu InvestEU 
v úplnom súlade s cieľmi EÚ v oblasti 
udržateľnosti; vyjadruje poľutovanie nad 
skutočnosťou, že EIB financovala 
projekty, ktoré viedli k porušovaniu 
ľudských práv; zdôrazňuje, že sa zistili 
určité nedostatky v spôsobe, akým EIB 
pristupovala k sťažnostiam predloženým 
prostredníctvom mechanizmu na 
vybavovanie sťažností; vyzýva EIB, aby 
pred financovaním projektov vykonala 
systematické hodnotenie ich vplyvu na 
ľudské práva;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 41
Manon Aubry

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že kľúčový 
kvantitatívny cieľ Európskeho fondu pre 
strategické investície (EFSI) mobilizovať 
dodatočné súkromné a verejné investície 
vo výške 500 miliárd EUR by sa mal 
v budúcich investičných stratégiách 
nahradiť merateľnými cieľmi v oblasti 
udržateľnosti a sociálneho vplyvu; vyzýva 
EIB, aby zvýšila podiel EFSI 
a financovania z fondu InvestEU na 
projekty, ktoré v podstatnej miere 
prispievajú k udržateľnosti a sociálnym 
cieľom EÚ; vyzýva Komisiu, aby 
zabezpečila, aby boli metodiky overovania 
udržateľnosti programu InvestEU 
v úplnom súlade s cieľmi EÚ v oblasti 
udržateľnosti;

4. zdôrazňuje, že kľúčový 
kvantitatívny cieľ Európskeho fondu pre 
strategické investície (EFSI) mobilizovať 
dodatočné súkromné a verejné investície 
vo výške 500 miliárd EUR by sa mal 
v budúcich investičných stratégiách 
nahradiť merateľnými cieľmi v oblasti 
udržateľnosti a sociálneho vplyvu; vyzýva 
EIB, aby zvýšila podiel EFSI 
a financovania z fondu InvestEU na 
projekty, ktoré v podstatnej miere 
prispievajú k udržateľnosti, sociálnym 
cieľom EÚ a k zníženiu nerovností; vyzýva 
EIB, aby prostredníctvom svojich činností 
v oblasti poskytovania úverov 
predovšetkým zabezpečila podporu 
dosahovania cieľov OSN v oblasti 
udržateľného rozvoja; vyzýva Komisiu, 
aby zabezpečila, aby boli metodiky 
overovania udržateľnosti programu 
InvestEU v úplnom súlade s cieľmi EÚ 
v oblasti udržateľnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že kľúčový 
kvantitatívny cieľ Európskeho fondu pre 
strategické investície (EFSI) mobilizovať 
dodatočné súkromné a verejné investície 
vo výške 500 miliárd EUR by sa mal 
v budúcich investičných stratégiách 

4. zdôrazňuje, že kľúčový 
kvantitatívny cieľ Európskeho fondu pre 
strategické investície (EFSI) mobilizovať 
dodatočné súkromné a verejné investície 
vo výške 500 miliárd EUR by sa mal 
v budúcich investičných stratégiách 
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nahradiť merateľnými cieľmi v oblasti 
udržateľnosti a sociálneho vplyvu; vyzýva 
EIB, aby zvýšila podiel EFSI 
a financovania z fondu InvestEU na 
projekty, ktoré v podstatnej miere 
prispievajú k udržateľnosti a sociálnym 
cieľom EÚ; vyzýva Komisiu, aby 
zabezpečila, aby boli metodiky overovania 
udržateľnosti programu InvestEU 
v úplnom súlade s cieľmi EÚ v oblasti 
udržateľnosti;

nahradiť merateľnými cieľmi v oblasti 
udržateľnosti a sociálneho vplyvu; vyzýva 
EIB, aby zvýšila podiel EFSI 
a financovania z fondu InvestEU na 
projekty, ktoré v podstatnej miere 
prispievajú k udržateľnosti a sociálnym 
cieľom EÚ; vyzýva Komisiu, aby 
zabezpečila, aby boli metodiky overovania 
udržateľnosti programu InvestEU 
v úplnom súlade s cieľmi EÚ v oblasti 
udržateľnosti; v tejto súvislosti poukazuje 
na dôležitosť vykonávania dôkladných ex-
ante a ex-post hodnotení s cieľom 
ubezpečiť sa, že činnosti sú udržateľné 
a zabezpečia skutočný prínos 
z hospodárskeho, sociálneho 
a environmentálneho hľadiska;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 43
Bogdan Rzońca, Ryszard Antoni Legutko

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že kľúčový 
kvantitatívny cieľ Európskeho fondu pre 
strategické investície (EFSI) mobilizovať 
dodatočné súkromné a verejné investície 
vo výške 500 miliárd EUR by sa mal 
v budúcich investičných stratégiách 
nahradiť merateľnými cieľmi v oblasti 
udržateľnosti a sociálneho vplyvu; vyzýva 
EIB, aby zvýšila podiel EFSI 
a financovania z fondu InvestEU na 
projekty, ktoré v podstatnej miere 
prispievajú k udržateľnosti a sociálnym 
cieľom EÚ; vyzýva Komisiu, aby 
zabezpečila, aby boli metodiky overovania 
udržateľnosti programu InvestEU 
v úplnom súlade s cieľmi EÚ v oblasti 
udržateľnosti;

4. zdôrazňuje, že kľúčový 
kvantitatívny cieľ Európskeho fondu pre 
strategické investície (EFSI) mobilizovať 
dodatočné súkromné a verejné investície 
vo výške 500 miliárd EUR by sa mal 
v budúcich investičných stratégiách 
nahradiť merateľnými cieľmi v oblasti 
udržateľnosti a sociálneho vplyvu; vyzýva 
EIB, aby zvýšila podiel EFSI 
a financovania z fondu InvestEU na 
projekty, ktoré v podstatnej miere 
prispievajú k udržateľnosti a sociálnym 
cieľom EÚ; vyzýva Komisiu, aby 
zabezpečila, aby boli metodiky overovania 
udržateľnosti programu InvestEU 
v úplnom súlade s cieľmi EÚ v oblasti 
udržateľnosti; tieto metodiky by mali 
zohľadňovať aj rozdiely medzi 
jednotlivými nástrojmi fondu InvestEU, 
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aby mohli partneri zodpovední za ich 
vykonávanie efektívne využívať záruky 
EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Alfred Sant

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že kľúčový 
kvantitatívny cieľ Európskeho fondu pre 
strategické investície (EFSI) mobilizovať 
dodatočné súkromné a verejné investície 
vo výške 500 miliárd EUR by sa mal 
v budúcich investičných stratégiách 
nahradiť merateľnými cieľmi v oblasti 
udržateľnosti a sociálneho vplyvu; vyzýva 
EIB, aby zvýšila podiel EFSI 
a financovania z fondu InvestEU na 
projekty, ktoré v podstatnej miere 
prispievajú k udržateľnosti a sociálnym 
cieľom EÚ; vyzýva Komisiu, aby 
zabezpečila, aby boli metodiky overovania 
udržateľnosti programu InvestEU 
v úplnom súlade s cieľmi EÚ v oblasti 
udržateľnosti;

4. zdôrazňuje, že kľúčový 
kvantitatívny cieľ Európskeho fondu pre 
strategické investície (EFSI) mobilizovať 
dodatočné súkromné a verejné investície 
vo výške 500 miliárd EUR by sa mal 
v budúcich investičných stratégiách 
nahradiť merateľnými cieľmi v oblasti 
udržateľnosti a sociálneho vplyvu; vyzýva 
EIB, aby zvýšila podiel EFSI 
a financovania z fondu InvestEU na 
projekty, ktoré v podstatnej miere 
prispievajú k udržateľnosti, geografickému 
pokrytiu a sociálnym cieľom EÚ; vyzýva 
Komisiu, aby zabezpečila, aby boli 
metodiky overovania udržateľnosti 
programu InvestEU v úplnom súlade 
s cieľmi EÚ v oblasti udržateľnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Jessica Stegrud

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že kľúčový 
kvantitatívny cieľ Európskeho fondu pre 
strategické investície (EFSI) mobilizovať 

vypúšťa sa
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dodatočné súkromné a verejné investície 
vo výške 500 miliárd EUR by sa mal 
v budúcich investičných stratégiách 
nahradiť merateľnými cieľmi v oblasti 
udržateľnosti a sociálneho vplyvu; vyzýva 
EIB, aby zvýšila podiel EFSI 
a financovania z fondu InvestEU na 
projekty, ktoré v podstatnej miere 
prispievajú k udržateľnosti a sociálnym 
cieľom EÚ; vyzýva Komisiu, aby 
zabezpečila, aby boli metodiky overovania 
udržateľnosti programu InvestEU 
v úplnom súlade s cieľmi EÚ v oblasti 
udržateľnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46
Bogdan Rzońca, Ryszard Antoni Legutko

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že kľúčový 
kvantitatívny cieľ Európskeho fondu pre 
strategické investície (EFSI) mobilizovať 
dodatočné súkromné a verejné investície 
vo výške 500 miliárd EUR by sa mal 
v budúcich investičných stratégiách 
nahradiť merateľnými cieľmi v oblasti 
udržateľnosti a sociálneho vplyvu; vyzýva 
EIB, aby zvýšila podiel EFSI 
a financovania z fondu InvestEU na 
projekty, ktoré v podstatnej miere 
prispievajú k udržateľnosti a sociálnym 
cieľom EÚ; vyzýva Komisiu, aby 
zabezpečila, aby boli metodiky overovania 
udržateľnosti programu InvestEU 
v úplnom súlade s cieľmi EÚ v oblasti 
udržateľnosti;

4. zdôrazňuje, že kľúčový 
kvantitatívny cieľ Európskeho fondu pre 
strategické investície (EFSI) mobilizovať 
dodatočné súkromné a verejné investície 
vo výške 500 miliárd EUR by sa mal 
v budúcich investičných stratégiách 
nahradiť merateľnými cieľmi v oblasti 
udržateľnosti a sociálneho vplyvu; vyzýva 
EIB, aby zvýšila podiel EFSI 
a financovania z fondu InvestEU na 
projekty, ktoré v podstatnej miere 
prispievajú k udržateľnosti a sociálnym 
cieľom EÚ; vyzýva Komisiu, aby 
zabezpečila, aby metodiky overovania 
udržateľnosti programu InvestEU 
zohľadňovali ciele EÚ v oblasti 
udržateľnosti;

Or. pl
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Pozmeňujúci návrh 47
Manon Aubry

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. vyzýva EIB, aby sa zaviazala 
posilniť svoju politiku zameranú proti 
daňovým podvodom, daňovým únikom 
a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam; 
víta novú politiku v oblasti 
nespolupracujúcich jurisdikcií a dobrej 
správy v daňových záležitostiach a využitie 
zoznamu nespolupracujúcich jurisdikcií 
EÚ ako jedného z referenčných 
zoznamov; zdôrazňuje však, že v rámci 
politiky v oblasti nespolupracujúcich 
jurisdikcií pretrvávajú určité nedostatky, 
ktoré nezabraňujú EIB, aby znovu 
financovala projekty spojené s daňovými 
rajmi, a ktoré prispievajú 
k nespravodlivému zdaňovaniu; naliehavo 
vyzýva EIB, aby zaviedla mechanizmy na 
predchádzanie vzniku daňových únikov; 
vyzýva EIB, aby neposkytovala finančné 
prostriedky, resp. aby nevyužívala svoju 
doložku o povinnom premiestnení 
v súvislosti so žiadnou operáciou, ktorá 
využíva subjekty podliehajúce nulovému 
zdaneniu alebo miere zdanenia nižšej ako 
50 % v porovnaní s krajinou, kde sa 
projekt realizuje, vrátane hybridných 
subjektov; naliehavo vyzýva EIB, aby za 
žiadnych okolností nespolupracovala so 
subjektami, pri ktorých hrozí hybridný 
nesúlad, najmä pokiaľ majú možnosť 
využívať preferenčné daňové režimy 
vrátane prevodov duševného vlastníctva 
alebo licenčných zmlúv v jurisdikciách 
s nízkou daňovou sadzbou, alebo pokiaľ 
subjekty nepodliehajú pravidlám 
o kontrolovaných zahraničných 
podnikoch a/alebo zrážkovým daniam;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 48
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Jonás Fernández, Aurore Lalucq

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. vyjadruje znepokojenie nad 
závermi osobitnej správy Dvora audítorov 
EÚ č. 03/2019; zdôrazňuje, že sa 
v osobitnej správe zistilo, že určitá 
podpora z EFSI nahradila financovanie 
z EIB a EÚ a že časť finančných 
prostriedkov sa použila na projekty, ktoré 
mohli využívať financovanie z iných 
verejných alebo súkromných zdrojov; 
ďalej konštatuje, že podľa odhadov boli 
v niektorých prípadoch ďalšie investície, 
ktoré prilákal EFSI, nadhodnotené 
a väčšina investícií smerovala do 
niekoľkých väčších členských štátov EÚ-
15 s etablovanými národnými podpornými 
bankami; vyzýva EIB, aby nadviazala na 
závery osobitnej správy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49
Dragoş Pîslaru, Olivier Chastel, Stéphanie Yon-Courtin, Luis Garicano, Monica 
Semedo, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Ondřej Kovařík

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. zdôrazňuje kľúčovú úlohu, ktorú 
EIB zohráva pri plnení cieľa EÚ, ktorým 
je zabezpečenie schopnosti konkurovať 
v globálnom hospodárstve 
prostredníctvom posilňovania inovácií 
a uplatňovania digitálnych technológií; 
vyzýva EIB, aby aj naďalej presadzovala 
a finančne podporovala investície do 
digitálnych technológií, digitálnych 
zručností zamestnancov a podnikateľov, 
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digitálnej infraštruktúry a budovania 
kapacít pre subjekty, ktoré vyžadujú 
podporu v priebehu procesu digitalizácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Bogdan Rzońca, Ryszard Antoni Legutko

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. víta rozhodnutie EIB pokračovať 
v podporovaní cieľov politiky súdržnosti 
a konvergencie, a to aj vo forme 
štrukturálnych projektov zameraných na 
zmiernenie účinkov nerovnosti, napríklad 
v krajinách a regiónoch, ktoré stále čelia 
ťažkostiam pri rozvoji, vrátane tých, ktoré 
vyplývajú z novej politiky EÚ v oblasti 
klímy; žiada, aby sa priority EIB rozšírili 
o účinnú politiku súdržnosti;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 51
Aurore Lalucq

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. vyzýva EIB, aby obmedzila 
financovanie projektov, ako sú „uzlové“ 
letiská, keďže tieto investície sú v rozpore 
s plánovanou ekologizáciou EIB;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 52
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Dragoş Pîslaru, Olivier Chastel, Stéphanie Yon-Courtin, Luis Garicano, Monica 
Semedo, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Ondřej Kovařík

Návrh stanoviska
Odsek 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4b. berie na vedomie výsledky 
investičnej správy EIB za obdobie rokov 
2019 a 2020, pokiaľ ide o financovanie 
malých a stredných podnikov 
a spoločností so strednou trhovou 
kapitalizáciou; zdôrazňuje potrebu 
zintenzívniť úsilie a metódy na uľahčenie 
prístupu MSP a spoločností so strednou 
trhovou kapitalizáciou k finančným 
prostriedkom na celom území EÚ, pričom 
v tejto súvislosti víta úlohu EIB pri 
zabezpečovaní rozpočtovej záruky fondu 
InvestEU pre MSP; vyzýva EIB, aby 
pokračovala a zlepšovala svoju činnosť 
v súvislosti s odstraňovaním prekážok 
brániacich vstupu a rastu nových MSP, 
spoločností so strednou trhovou 
kapitalizáciou, startupov a rozširujúcich 
sa podnikov, ako aj rozdielov medzi 
krajinami pri vonkajšom financovaní 
malých podnikov v rámci EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Neena Gill, 
Margarida Marques

Návrh stanoviska
Odsek 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4b. pripomína, že financovanie EIB by 
malo poskytovať doplnkovosť projektom, 
ktoré by inak neboli financované, malo by 
podporovať projekty v súlade s cieľmi EÚ 
v oblastiach, v ktorých trhy nedokážu 
investovať, a poskytovať dlhodobé 
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financovanie a podporovať investície 
najmä v regiónoch a odvetviach, kde je to 
najviac potrebné;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Neena Gill, 
Margarida Marques

Návrh stanoviska
Odsek 4 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4c. ďalej zdôrazňuje, že doplnkovosť 
financovania EIB spočíva aj 
v poskytovaní technického poradenstva 
a budovaní kapacít s cieľom pomôcť 
projektom pri zabezpečovaní ich 
pripravenosti na investície a rýchlej 
mobilizácie zdrojov, ktorá je často 
rýchlejšia ako v súkromnom sektore;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Neena Gill

Návrh stanoviska
Odsek 4 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4d. trvá na tom, že je potrebné znížiť 
nerovnomerné geografické rozdelenie 
financovania EIB a osobitne sa zamerať 
na menej rozvinuté regióny, ktoré nemajú 
dostatočný prístup k finančným 
prostriedkom z EIB, pretože hospodárska 
a sociálna súdržnosť v EÚ je jedným 
z cieľov EIB; v tejto súvislosti víta 
oznámenie EIB o vytvorení balíka 
energetickej transformácie s cieľom 
poskytnúť osobitnú podporu tým 
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členským štátom, v ktorých transformácia 
spôsobuje problémy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Neena Gill

Návrh stanoviska
Odsek 4 e (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4e. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
že metodiky overovania udržateľnosti 
fondu InvestEU budú v plnom súlade 
s cieľmi EÚ v oblasti udržateľnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Aurore Lalucq

Návrh stanoviska
Odsek 4 f (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4f. vyzýva členské štáty, aby 
pokračovali v reformách riadiacej 
štruktúry EIB s cieľom zabezpečiť 
demokratickejšiu kontrolu jej operácií, 
umožniť, aby Európsky parlament mal 
zásadné slovo vo svojej investičnej 
stratégii a v prípade potreby zabezpečiť 
primeraný dohľad zo strany národných 
parlamentov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Jonás Fernández, Neena Gill
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Návrh stanoviska
Odsek 4 g (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4g. zastáva názor, že na to, aby sa EIB 
mohla stať klimatickou bankou EÚ 
a zohrávať úlohu pri spravodlivej 
transformácii, je potrebné, aby 
zmodernizovala mechanizmy s cieľom 
umožniť lepšie zapracovanie pripomienok 
rôznych zainteresovaných strán, ako sú 
odborníci v oblasti klímy, odbory 
a mimovládne organizácie, do jej 
investičnej stratégie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Neena Gill

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva skupinu EIB, aby bola 
transparentnejšia, pokiaľ ide o jej 
ekonomické operácie, využívanie 
rozpočtovej záruky EÚ, doplnkovosť 
operácií EIB a budúce plány na vytvorenie 
dcérskej spoločnosť v rámci EIB, a aby 
v súvislosti s týmito otázkami zlepšila 
svoju zodpovednosť; požaduje 
memorandum o porozumení medzi EIB 
a Parlamentom s cieľom zlepšiť prístup 
k dokumentom EIB a údajom týkajúcim 
sa strategických usmernení a finančných 
politík v budúcnosti s cieľom posilniť 
zodpovednosť banky.

5. vyzýva skupinu EIB, aby bola 
transparentnejšia, pokiaľ ide o jej 
ekonomické operácie, využívanie 
rozpočtovej záruky EÚ, doplnkovosť jej 
operácií a budúce plány na vytvorenie 
dcérskej spoločnosť v rámci EIB; žiada, 
aby v súvislosti s týmito otázkami zlepšila 
svoju zodpovednosť; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje potrebu vykonať ex-ante a ex-
post hodnotenie týkajúce sa plánovaného 
a dosiahnutého hospodárskeho, 
sociálneho a environmentálneho vplyvu, 
ako aj všeobecného makroekonomického 
vplyvu investícií EIB; zdôrazňuje, že 
výsledky tohto hodnotenia vplyvu by sa 
mali sprístupniť verejnosti;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 60
Manon Aubry

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva skupinu EIB, aby bola 
transparentnejšia, pokiaľ ide o jej 
ekonomické operácie, využívanie 
rozpočtovej záruky EÚ, doplnkovosť 
operácií EIB a budúce plány na vytvorenie 
dcérskej spoločnosť v rámci EIB, a aby 
v súvislosti s týmito otázkami zlepšila 
svoju zodpovednosť; požaduje 
memorandum o porozumení medzi EIB 
a Parlamentom s cieľom zlepšiť prístup 
k dokumentom EIB a údajom týkajúcim sa 
strategických usmernení a finančných 
politík v budúcnosti s cieľom posilniť 
zodpovednosť banky.

5. vyzýva skupinu EIB, aby bola 
transparentnejšia, pokiaľ ide o jej 
ekonomické operácie, využívanie 
rozpočtovej záruky EÚ, doplnkovosť 
operácií EIB a budúce plány na vytvorenie 
dcérskej spoločnosť v rámci EIB, a aby 
v súvislosti s týmito otázkami zlepšila 
svoju zodpovednosť; požaduje 
memorandum o porozumení medzi EIB 
a Parlamentom s cieľom zlepšiť prístup 
k dokumentom EIB a údajom týkajúcim sa 
strategických usmernení a finančných 
politík v budúcnosti s cieľom posilniť 
zodpovednosť banky; žiada, aby EIB 
niesla väčšiu zodpovednosť voči 
Európskemu parlamentu, a to vytvorením 
osobitného podvýboru na monitorovanie 
operácií EIB a poskytovaním politického 
usmernenia pre EIB; žiada, aby sa EIB 
zúčastnila na dialógoch s Výborom pre 
hospodárske a menové veci (ECON) 
v rámci niekoľkých povinných vypočutí.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61
Frances Fitzgerald

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva skupinu EIB, aby bola 
transparentnejšia, pokiaľ ide o jej 
ekonomické operácie, využívanie 
rozpočtovej záruky EÚ, doplnkovosť 
operácií EIB a budúce plány na vytvorenie 
dcérskej spoločnosť v rámci EIB, a aby 

5. vyzýva skupinu EIB, aby 
zabezpečila vysokú úroveň 
transparentnosti a zodpovednosti, pokiaľ 
ide o jej ekonomické operácie, využívanie 
rozpočtovej záruky EÚ, doplnkovosť 
operácií EIB a budúce plány na vytvorenie 
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v súvislosti s týmito otázkami zlepšila 
svoju zodpovednosť; požaduje 
memorandum o porozumení medzi EIB 
a Parlamentom s cieľom zlepšiť prístup 
k dokumentom EIB a údajom týkajúcim sa 
strategických usmernení a finančných 
politík v budúcnosti s cieľom posilniť 
zodpovednosť banky.

dcérskej spoločnosť v rámci EIB, a aby 
v súvislosti s týmito otázkami zlepšila 
svoju zodpovednosť; uznáva, že politika 
transparentnosti skupiny EIB vychádza 
z predpokladu zverejňovania informácií 
a zo skutočnosti, že každý jednotlivec má 
prístup k jej dokumentom a informáciám; 
požaduje memorandum o porozumení 
medzi EIB a Parlamentom s cieľom zlepšiť 
prístup k dokumentom EIB a údajom 
týkajúcim sa strategických usmernení 
a finančných politík v budúcnosti s cieľom 
posilniť zodpovednosť banky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva skupinu EIB, aby bola 
transparentnejšia, pokiaľ ide o jej 
ekonomické operácie, využívanie 
rozpočtovej záruky EÚ, doplnkovosť 
operácií EIB a budúce plány na vytvorenie 
dcérskej spoločnosť v rámci EIB, a aby 
v súvislosti s týmito otázkami zlepšila 
svoju zodpovednosť; požaduje 
memorandum o porozumení medzi EIB 
a Parlamentom s cieľom zlepšiť prístup 
k dokumentom EIB a údajom týkajúcim sa 
strategických usmernení a finančných 
politík v budúcnosti s cieľom posilniť 
zodpovednosť banky.

5. vyzýva skupinu EIB, aby bola 
transparentnejšia, pokiaľ ide o jej 
ekonomické operácie, využívanie 
rozpočtovej záruky EÚ, doplnkovosť 
operácií EIB a budúce plány na vytvorenie 
dcérskej spoločnosť v rámci EIB, a aby 
v súvislosti s týmito otázkami zlepšila 
svoju zodpovednosť; požaduje 
memorandum o porozumení medzi EIB 
a Parlamentom s cieľom zlepšiť prístup 
k dokumentom EIB a údajom týkajúcim sa 
strategických usmernení a finančných 
politík v budúcnosti s cieľom posilniť 
zodpovednosť banky; poukazuje na to, že 
členské štáty sú jedinými akcionármi 
banky; zdôrazňuje, že Európsky 
parlament, Dvor audítorov a Európsky 
úrad pre boj proti podvodom by mali mať 
väčšie právomoci v oblasti vonkajšieho 
dohľadu s cieľom posilniť podávanie 
správ o činnostiach banky;

Or. it
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Pozmeňujúci návrh 63
Manon Aubry

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva skupinu EIB, aby bola 
transparentnejšia, pokiaľ ide o jej 
ekonomické operácie, využívanie 
rozpočtovej záruky EÚ, doplnkovosť 
operácií EIB a budúce plány na vytvorenie 
dcérskej spoločnosť v rámci EIB, a aby 
v súvislosti s týmito otázkami zlepšila 
svoju zodpovednosť; požaduje 
memorandum o porozumení medzi EIB 
a Parlamentom s cieľom zlepšiť prístup 
k dokumentom EIB a údajom týkajúcim sa 
strategických usmernení a finančných 
politík v budúcnosti s cieľom posilniť 
zodpovednosť banky.

5. vyzýva skupinu EIB, aby bola 
transparentnejšia, pokiaľ ide o jej 
ekonomické operácie, využívanie 
rozpočtovej záruky EÚ, doplnkovosť 
operácií EIB a budúce plány na vytvorenie 
dcérskej spoločnosť v rámci EIB, a aby 
v súvislosti s týmito otázkami zlepšila 
svoju zodpovednosť; vyzýva EIB, aby 
prehodnotila svoj rámec boja proti 
korupcii s cieľom zlepšiť spoluprácu 
s európskymi orgánmi, najmä s úradom 
OLAF a Európskou prokuratúrou, a aby 
sa zaviazala oznamovať vnútroštátnym 
orgánom potenciálne prípady podvodov; 
požaduje memorandum o porozumení 
medzi EIB a Parlamentom s cieľom zlepšiť 
prístup k dokumentom EIB a údajom 
týkajúcim sa strategických usmernení 
a finančných politík v budúcnosti s cieľom 
posilniť zodpovednosť banky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Niels Fuglsang

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva skupinu EIB, aby bola 
transparentnejšia, pokiaľ ide o jej 
ekonomické operácie, využívanie 
rozpočtovej záruky EÚ, doplnkovosť 
operácií EIB a budúce plány na vytvorenie 
dcérskej spoločnosť v rámci EIB, a aby 

5. vyzýva skupinu EIB, aby bola 
transparentnejšia, pokiaľ ide o jej 
ekonomické operácie, využívanie 
rozpočtovej záruky EÚ, doplnkovosť 
operácií EIB a budúce plány na vytvorenie 
dcérskej spoločnosť v rámci EIB, a aby 
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v súvislosti s týmito otázkami zlepšila 
svoju zodpovednosť; požaduje 
memorandum o porozumení medzi EIB 
a Parlamentom s cieľom zlepšiť prístup 
k dokumentom EIB a údajom týkajúcim sa 
strategických usmernení a finančných 
politík v budúcnosti s cieľom posilniť 
zodpovednosť banky.

v súvislosti s týmito otázkami zlepšila 
svoju zodpovednosť a aby zároveň 
vypracovala zodpovednú daňovú politiku 
s cieľom zabrániť netransparentnému 
a neúmyselnému využívaniu daňových 
rajov prostredníctvom investícií do 
súkromných majetkových fondov, ako sa 
uvádza v správe organizácie Counter 
Balance z roku 20161a; požaduje 
memorandum o porozumení medzi EIB 
a Parlamentom s cieľom zlepšiť prístup 
k dokumentom EIB a údajom týkajúcim sa 
strategických usmernení a finančných 
politík v budúcnosti s cieľom posilniť 
zodpovednosť banky.

_________________
1a Counter Balance 2016: Temná stránka 
finacovania EIB: Ako banka EÚ 
podporuje netransparentné investičné 
fondy so sídlom v daňových rajoch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65
Dragoş Pîslaru, Olivier Chastel, Stéphanie Yon-Courtin, Luis Garicano, Monica 
Semedo, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Ondřej Kovařík

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva skupinu EIB, aby bola 
transparentnejšia, pokiaľ ide o jej 
ekonomické operácie, využívanie 
rozpočtovej záruky EÚ, doplnkovosť 
operácií EIB a budúce plány na vytvorenie 
dcérskej spoločnosť v rámci EIB, a aby 
v súvislosti s týmito otázkami zlepšila 
svoju zodpovednosť; požaduje 
memorandum o porozumení medzi EIB 
a Parlamentom s cieľom zlepšiť prístup 
k dokumentom EIB a údajom týkajúcim sa 
strategických usmernení a finančných 
politík v budúcnosti s cieľom posilniť 
zodpovednosť banky.

5. vyzýva skupinu EIB, aby bola 
transparentnejšia, pokiaľ ide o jej 
ekonomické operácie, využívanie 
rozpočtovej záruky EÚ, doplnkovosť 
operácií EIB a budúce plány na vytvorenie 
dcérskej spoločnosť v rámci EIB, a aby 
v súvislosti s týmito otázkami zlepšila 
svoju zodpovednosť; vyzýva EIB, aby 
prostredníctvom svojich styčných 
kontaktných miest v členských štátoch aj 
naďalej informovala a presadzovala svoje 
nástroje verejným a súkromným aktérom 
na vnútroštátnej a miestnej úrovni; 
požaduje memorandum o porozumení 



PE644.953v01-00 44/59 AM\1194884SK.docx

SK

medzi EIB a Parlamentom s cieľom zlepšiť 
prístup k dokumentom EIB a údajom 
týkajúcim sa strategických usmernení 
a finančných politík v budúcnosti s cieľom 
posilniť zodpovednosť banky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
Manon Aubry

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva skupinu EIB, aby bola 
transparentnejšia, pokiaľ ide o jej 
ekonomické operácie, využívanie 
rozpočtovej záruky EÚ, doplnkovosť 
operácií EIB a budúce plány na vytvorenie 
dcérskej spoločnosť v rámci EIB, a aby 
v súvislosti s týmito otázkami zlepšila 
svoju zodpovednosť; požaduje 
memorandum o porozumení medzi EIB 
a Parlamentom s cieľom zlepšiť prístup 
k dokumentom EIB a údajom týkajúcim sa 
strategických usmernení a finančných 
politík v budúcnosti s cieľom posilniť 
zodpovednosť banky.

5. vyzýva skupinu EIB, aby bola 
transparentnejšia, pokiaľ ide o jej 
ekonomické operácie, využívanie 
rozpočtovej záruky EÚ, doplnkovosť 
operácií EIB a budúce plány na vytvorenie 
dcérskej spoločnosť v rámci EIB, a aby 
v súvislosti s týmito otázkami zlepšila 
svoju zodpovednosť; požaduje 
memorandum o porozumení medzi EIB 
a Parlamentom s cieľom zlepšiť prístup 
k dokumentom EIB a údajom týkajúcim sa 
strategických usmernení a finančných 
politík v budúcnosti s cieľom posilniť 
zodpovednosť banky; vyzýva EIB, aby 
svojim klientom zabezpečila verejné 
podávanie správ podľa jednotlivých krajín 
bez toho, aby musela čakať na výsledok 
prebiehajúcej diskusie na úrovni EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 67
Jessica Stegrud

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh
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5. vyzýva skupinu EIB, aby bola 
transparentnejšia, pokiaľ ide o jej 
ekonomické operácie, využívanie 
rozpočtovej záruky EÚ, doplnkovosť 
operácií EIB a budúce plány na vytvorenie 
dcérskej spoločnosť v rámci EIB, a aby 
v súvislosti s týmito otázkami zlepšila 
svoju zodpovednosť; požaduje 
memorandum o porozumení medzi EIB 
a Parlamentom s cieľom zlepšiť prístup 
k dokumentom EIB a údajom týkajúcim sa 
strategických usmernení a finančných 
politík v budúcnosti s cieľom posilniť 
zodpovednosť banky.

5. vyzýva skupinu EIB, aby bola 
transparentnejšia, pokiaľ ide o jej 
ekonomické operácie, využívanie 
rozpočtovej záruky EÚ, doplnkovosť 
operácií EIB a budúce plány na vytvorenie 
dcérskej spoločnosť v rámci EIB, a aby 
v súvislosti s týmito otázkami zlepšila 
svoju zodpovednosť; požaduje 
memorandum o porozumení medzi EIB 
a Parlamentom s cieľom zlepšiť prístup 
k dokumentom EIB a údajom týkajúcim sa 
strategických usmernení a finančných 
politík v budúcnosti s cieľom posilniť 
zodpovednosť banky. Požaduje, aby 
financovanie EIB bolo podmienené tým, 
že EIB prijme vhodné opatrenia na 
zlepšenie transparentnosti 
a zodpovednosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68
Manon Aubry

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva skupinu EIB, aby bola 
transparentnejšia, pokiaľ ide o jej 
ekonomické operácie, využívanie 
rozpočtovej záruky EÚ, doplnkovosť 
operácií EIB a budúce plány na vytvorenie 
dcérskej spoločnosť v rámci EIB, a aby 
v súvislosti s týmito otázkami zlepšila 
svoju zodpovednosť; požaduje 
memorandum o porozumení medzi EIB 
a Parlamentom s cieľom zlepšiť prístup 
k dokumentom EIB a údajom týkajúcim sa 
strategických usmernení a finančných 
politík v budúcnosti s cieľom posilniť 
zodpovednosť banky.

5. vyzýva skupinu EIB, aby bola 
transparentnejšia, pokiaľ ide o jej 
ekonomické operácie, ktoré prispievajú 
k dosiahnutiu cieľov Parížskej dohody, 
cieľov európskeho ekologického 
dohovoru a cieľov udržateľného rozvoja; 
využívanie rozpočtovej záruky EÚ, 
doplnkovosť operácií EIB a budúce plány 
na vytvorenie dcérskej spoločnosť v rámci 
EIB, a aby v súvislosti s týmito otázkami 
zlepšila svoju zodpovednosť; požaduje 
memorandum o porozumení medzi EIB 
a Parlamentom s cieľom zlepšiť prístup 
k dokumentom EIB a údajom týkajúcim sa 
strategických usmernení a finančných 
politík v budúcnosti s cieľom posilniť 
zodpovednosť banky.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 69
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva skupinu EIB, aby bola 
transparentnejšia, pokiaľ ide o jej 
ekonomické operácie, využívanie 
rozpočtovej záruky EÚ, doplnkovosť 
operácií EIB a budúce plány na vytvorenie 
dcérskej spoločnosť v rámci EIB, a aby 
v súvislosti s týmito otázkami zlepšila 
svoju zodpovednosť; požaduje 
memorandum o porozumení medzi EIB 
a Parlamentom s cieľom zlepšiť prístup 
k dokumentom EIB a údajom týkajúcim sa 
strategických usmernení a finančných 
politík v budúcnosti s cieľom posilniť 
zodpovednosť banky.

5. vyzýva skupinu EIB, aby bola 
transparentnejšia, pokiaľ ide o jej 
ekonomické operácie, využívanie 
rozpočtovej záruky EÚ a doplnkovosť 
operácií EIB; požaduje memorandum 
o porozumení medzi EIB a Parlamentom 
s cieľom zlepšiť prístup k dokumentom 
EIB a údajom týkajúcim sa strategických 
usmernení a finančných politík 
v budúcnosti s cieľom posilniť 
zodpovednosť banky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 70
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Neena Gill

Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. požaduje memorandum 
o porozumení medzi EIB a Parlamentom 
s cieľom zlepšiť prístup k dokumentom 
EIB a údajom týkajúcim sa strategických 
usmernení a finančných politík 
v budúcnosti s cieľom posilniť 
zodpovednosť banky;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 71
Neena Gill

Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. víta podpísanie memoranda 
o porozumení medzi EIB a Japonskou 
agentúrou pre medzinárodnú spoluprácu 
(JICA)z 26. septembra 2019, ktoré umožní 
ďalšie spolufinancovanie, ako aj spoločné 
investície v rozvojových krajinách; táto 
spolupráca posilní dôležité strategické 
partnerstvo medzi EIB a JICA pri 
podpore projektov v tretích krajinách, 
ktoré sa zaoberajú globálnymi otázkami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72
Neena Gill

Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. podporuje záväzok EIB v rámci 
tretej stratégie pre rozmanitosť 
a začlenenie na obdobie rokov 2018 –
 2021 zvýšiť do roku 2021 podiel žien na 
vyšších riadiacich pozíciách na 50 %; 
zároveň vyzýva EIB, aby zabezpečila, že 
v nasledujúcich 12 mesiacoch dosiahne 
svoj cieľ získať certifikát EDGE 
(Economic Dividends for Gender Equality 
Certification);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73
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Neena Gill

Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. vyzýva EIB, aby pri riešení 
globálnych problémov aj naďalej 
spolupracovala s podobne zmýšľajúcimi 
partnermi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 74
Alfred Sant

Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. okrem toho požaduje, aby sa 
uskutočnilo externé preskúmanie 
nákladovej efektívnosti investičného úsilia 
EIB za posledných desať rokov, a to 
v neposlednej miere z hľadiska toho, či 
a akým spôsobom operácie EIB vytvorili 
významnú pridanú hodnotu, ktorá priamo 
súvisela s politikami Európskej 
únie  v oblasti rastu a konsolidácie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. trvá na tom, že by EIB mala 
zabezpečiť, aby sa s miestnymi 
komunitami a občanmi, ktorých sa jej 
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operácie týkajú, riadne konzultovalo a aby 
mali prístup k nezávislému a účinnému 
postupu podávania sťažností;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 76
Aurore Lalucq

Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. žiada o zásadnú reformu 
monitorovania zrealizovaných projektov, 
ktorá zabezpečí, že sa EIB stane 
zodpovednejšou, demokratickejšou 
a transparentnejšou, a o zavedenie 
systému na monitorovanie 
sprostredkovateľov, cez ktorých EIB 
prechádza;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 77
Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. požaduje zvýšenie finančnej 
podpory pre miestne zdroje energie 
s cieľom ukončiť vysokú závislosť 
Európy od vonkajších zdrojov energie 
a zabezpečiť jej dodávku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 78
Joachim Schuster, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Evelyn Regner, Neena Gill
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Návrh stanoviska
Odsek 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5b. vyjadruje zhrozenie nad 
nedávnymi správami, v  ktorých boli 
projekty financované EIB v oblasti 
infraštruktúry, energetiky a ostatné 
rozvojové aktivity spájané s porušovaním 
ľudských práv a ohrozovaním bezpečnosti 
a dobrých životných podmienok obhajcov 
ľudských práv; víta pozornosť, ktorú EIB 
venovala začleňovaniu ľudských práv do 
svojich operácií, no zároveň vyzýva EIB, 
aby zintenzívnila tento prístup zavedením 
spoľahlivej náležitej starostlivosti v oblasti 
ľudských práv, zabezpečením konzultácií 
s dotknutými komunitami, poskytovaním 
informácií a umožnením bezpečného 
a participatíveho procesu, a to najmä 
prostredníctvom zmluvných doložiek;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 79
Aurore Lalucq

Návrh stanoviska
Odsek 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5b. požaduje zavedenie mechanizmov, 
ktorými sa zabezpečí, aby verejné 
finančné prostriedky nemohli prispievať 
na skorumpované systémy v Európskej 
únii alebo mimo nej, tak ako to bolo 
v prípade projektu MOSE; požaduje 
vytvorenie lepšieho rámca EIB pre boj 
proti korupcii a posilnenie vnútorných 
protikorupčných mechanizmov; 
konštatuje, že je to potrebné najmä z toho 
dôvodu, že EIB bude pravdepodobne 
zohrávať dôležitú úlohu v rámci 
európskeho ekologického dohovoru;
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Or. fr

Pozmeňujúci návrh 80
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Návrh stanoviska
Odsek 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5b. opätovne vyzýva EIB, aby 
uplatňovala prísnejšie normy týkajúce sa 
daňovej transparentnosti; poukazuje na 
potrebu, aby bolo poskytovanie priamych 
a nepriamych úverov podmienené 
zverejňovaním daňových a účtovných 
údajov podľa jednotlivých krajín, ako aj 
údajov o skutočnom vlastníctve príjemcov 
a finančných sprostredkovateľov 
zapojených do finančných operácií, a to 
bez výnimky.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 81
Stéphane Séjourné, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Návrh stanoviska
Odsek 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5b. domnieva sa, že EIB by si mala 
zachovať svoje vedúce postavenie pri 
zavádzaní finančných mechanizmov EÚ 
pre tretie krajiny a najmä pre rozvojové 
krajiny, pričom by mala zabezpečiť, aby 
sa pri rozhodovaní o úveroch 
uprednostňovali záujmy miestnych 
podnikateľov, ktorí chcú založiť miestne 
spoločnosti, najmä malé spoločnosti 
primárne zamerané na prispievanie 
k miestnemu hospodárstvu;

Or. en



PE644.953v01-00 52/59 AM\1194884SK.docx

SK

Pozmeňujúci návrh 82
Neena Gill

Návrh stanoviska
Odsek 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5b. uznáva, že EIB poskytla na 
projekty v Spojenom kráľovstve (od jeho 
pristúpenia v roku 1973) úvery vo výške 
viac ako 118 miliárd EUR; poznamenáva 
však, že v roku 2019 EIB schválila úvery 
na projekty v Spojenom kráľovstve vo 
výške 395 miliónov EUR, čo predstavuje 
prudký pokles v porovnaní s výškou 
7,7 miliárd EUR v roku 2015;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Neena Gill

Návrh stanoviska
Odsek 5 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5c. vyjadruje znepokojenie nad 
správami, ktoré spájali investície EIB 
s podvodmi a korupciou v členských 
štátoch, a to aj napriek jej politike nulovej 
tolerancie; vyzýva EIB, aby vypracovala 
protikorupčný akčný plán, ktorý umožní 
prísnejšiu kontrolu správnou radou, a aby 
zabezpečila vyčlenenie primeraných 
zdrojov na nezávislé monitorovanie 
a kontrolu projektov a na posudzovanie 
a zmierňovanie rizík;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84
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Stéphane Séjourné, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Návrh stanoviska
Odsek 5 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5c. vyzýva EIB a Európsky investičný 
fond, aby zvýšili svoje investície do 
prelomových inovácií s cieľom predstaviť 
a podporiť európske podniky, ktoré sa 
touto problematikou zaoberajú, a zároveň 
využiť opatrenia zamerané na účelové 
viazanie s cieľom obmedziť vystavovanie 
sa týmto rizikám;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Neena Gill

Návrh stanoviska
Odsek 5 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5d. vyzýva EIB, aby v súlade 
s právnymi predpismi EÚ v oblasti boja 
proti praniu špinavých peňazí posilnila 
svoje povinnosti náležitej starostlivosti 
a poskytla úplný regulačný rámec, ktorý 
umožní banke účinne predchádzať účasti 
na nezákonnej činnosti a zabezpečiť 
primeraný sankčný režim za 
nedodržiavanie právnych predpisov EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 86
Stéphane Séjourné, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Návrh stanoviska
Odsek 5 d (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5d. zdôrazňuje dôležitú úlohu, ktorú 
zohráva EIB, ktorá je ako banka Únie 
jedinou medzinárodnou finančnou 
inštitúciou v úplnom vlastníctve členských 
štátov Únie a riadi sa ich  politikami 
a normami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 87
Stéphane Séjourné, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Návrh stanoviska
Odsek 5 e (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5e. žiada EIB, aby posilnila svoje 
poradenské činnosti a v spolupráci 
s Komisiou, členskými štátmi 
a oficiálnymi vnútroštátnymi finančnými 
inštitúciami pristúpila k riešeniu 
systémových nedostatkov, ktoré bránia 
niektorým regiónom alebo krajinám 
využívať jej finančné činnosti v plnej 
miere;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 88
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Aurore Lalucq

Návrh stanoviska
Odsek 5 e (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5e. zastáva názor, že v zmluvách 
o realizácii projektu by sa mala jasne 
predvídať možnosť odstúpenia od zmluvy 
v prípade závažného nesprávneho 
riadenia a/alebo korupcie;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
Stéphane Séjourné

Návrh stanoviska
Odsek 5 f (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5f. konštatuje, že zvýšenie základného 
imania vyplývajúce zo zvýšených 
príspevkov od Rumunska a Poľska 
kompenzuje iba minimálne zníženie 
základného imania EIB v dôsledku 
vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ; 
zdôrazňuje, že na zachovanie schopnosti 
EIB dosahovať politické ciele by sa 
uvedený nedostatok základného imania 
mal kompenzovať v plnej miere;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Aurore Lalucq

Návrh stanoviska
Odsek 5 f (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5f. zastáva názor, že Európska 
prokuratúra (EPPO) by mala mať 
v budúcnosti v členských štátoch EÚ, 
ktoré sú členmi Európskej prokuratúry, 
mandát na stíhanie trestnej činnosti 
spojenej s finančnými prostriedkami EIB;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 91
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Neena Gill
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Návrh stanoviska
Odsek 5 g (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5g. vyzýva EIB, aby uplatňovala 
prísnejšie normy daňovej transparentnosti 
a konkrétne, aby podmienila poskytovanie 
priamych a nepriamych úverov 
zverejňovaním daňových a účtovných 
údajov podľa jednotlivých krajín, ako aj 
údajov o skutočnom vlastníctve príjemcov 
a finančných sprostredkovateľov 
zapojených do finančných operácií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92
Stéphane Séjourné, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Návrh stanoviska
Odsek 5 g (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5g. zdôrazňuje, že EIB musí venovať 
osobitnú pozornosť financovaniu 
v odvetviach inovácií a infraštruktúry, kde 
sú nedostatky v investíciách obzvlášť 
veľké;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 93
Stéphane Séjourné, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Návrh stanoviska
Odsek 5 h (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5h. konštatuje, že takmer jedna tretina 
financovania z EIB je denominovaná 
v amerických dolároch, čo vystavuje EIB 
možným sankciám zo strany Spojených 
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štátov; vyzýva EIB, aby postupne začala 
s ukončovaním svojho financovania 
v dolároch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 94
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Neena Gill

Návrh stanoviska
Odsek 5 h (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5h. vyzýva EIB, aby pre finančných 
sprostredkovateľov stanovila prísne 
normy a určila konkrétne referenčné 
kritériá pre výber sprostredkovateľov, 
pokiaľ ide o daňové hľadisko, hľadisko 
transparentnosti, environmentálne 
a sociálne hľadisko;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 95
Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Návrh stanoviska
Odsek 5 i (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5i. vyzýva EIB, aby spolupracovala 
s malými účastníkmi trhu a komunitnými 
družstvami na konsolidácii malých 
projektov v oblasti energie 
z obnoviteľných zdrojov, a tým im 
umožnila splniť podmienky pre získanie 
finančných prostriedkov z EIB;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 96
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Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Návrh stanoviska
Odsek 5 j (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5j. vyzýva EIB, aby zintenzívnila svoje 
komunikačné úsilie; domnieva sa, že by sa 
mali posilniť finančné kapacity EIB 
s cieľom poskytnúť okrem iného 
konkrétny príklad príspevku Únie ku 
zlepšovaniu kvality každodenného života 
jej občanov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 97
Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Návrh stanoviska
Odsek 5 k (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5k. zdôrazňuje potrebu urýchliť práce 
v súvislosti s budovaním únie 
kapitálových trhov, ktorá by EIB 
umožnila zamerať sa na nedostatky, ktoré 
treba odstrániť v prípade zlyhania trhu, 
alebo poskytnúť finančné prostriedky 
vysokorizikovým projektom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 98
Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Návrh stanoviska
Odsek 5 l (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5l. vyzýva EIB, aby zintenzívnila svoje 
komunikačné úsilie; považuje za 
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nevyhnutné, aby sa zapájala do dialógu 
s občanmi EÚ s cieľom lepšie objasniť 
ciele svojich politík, a tým poskytnúť 
konkrétny príklad toho, ako Únia 
prispieva ku zlepšovaniu kvality 
každodenného života svojich občanov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 99
Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Návrh stanoviska
Odsek 5 m (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5m. vyslovuje želanie, aby Parlament 
vymenoval osobu, ktorá by mohla pôsobiť 
ako pozorovateľ v Správnej rade EIB 
s cieľom zabezpečiť lepší prenos 
informácií a potrieb medzi týmito dvomi 
inštitúciami;

Or. en


