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20.4.2016 A8-0050/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Marco Valli, Marco Zanni 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0050/2016 

Georgi Pirinski 

Výročná správa Európskej investičnej banky za rok 2014 

2015/2127(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 41 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  41a. naliehavo vyzýva EIB, aby 

neposkytovala finančné prostriedky na 

výstavbu vysokorýchlostného železničného 

spojenia Brescia-Verona-Padova, pretože 

v súčasnosti prebieha vyšetrovanie 

prenikania trestnej činnosti v rámci 

projektu, pričom projekt sa ukázal byť 

ekonomicky a ekologicky neudržateľný; 

Or. en 



 

AM\1092701SK.doc  PE579.923v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

20.4.2016 A8-0050/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Marco Valli, Marco Zanni 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0050/2016 

Georgi Pirinski 

Výročná správa Európskej investičnej banky za rok 2014 

2015/2127(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 41 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  41b. kritizuje skutočnosť, že EIB poskytla 

finančné prostriedky v celkovej výške 700 

miliónov EUR na dokončenie 62-

kilometrov dlhej diaľnice Brescia – 

Bergamo – Miláno prostredníctvom 

priamych a nepriamych úverov, čo 

vzhľadom na príliš optimistické odhady 

príjmov z mýta, ktoré sa následne ukázali 

ako nepresné, viedlo k vyšším nákladom 

pre daňových poplatníkov a zaručeným 

ziskom súkromných prevádzkovateľov; 

pripomína, že tento projekt bol 

predstavený ako jeden z najväčších 

projektov, ktoré sú v plnej miere 

financované zo súkromných zdrojov, čiže 

išlo o projekt, ktorý nevyžadoval žiadne 

verejné financovanie; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0050/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Marco Valli, Marco Zanni 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0050/2016 

Georgi Pirinski 

Výročná správa Európskej investičnej banky za rok 2014 

2015/2127(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 41 c (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  41c. kritizuje skutočnosť, že EIB poskytla 

finančné prostriedky vo výške okolo 300 

miliónov EUR na výstavbu linky 4 

milánskeho metra – projektu, v súvislosti s 

ktorým talianske súdne orgány vydali päť 

rozhodnutí o vylúčení zo súťaže z dôvodu 

preniknutia trestnej činnosti do 

subdodávateľských spoločností; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0050/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Marco Valli, Marco Zanni 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0050/2016 

Georgi Pirinski 

Výročná správa Európskej investičnej banky za rok 2014 

2015/2127(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 51 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  51a. je znepokojený tým, že EIB skúma 

možnosť financovania 

vysokorýchlostného železničného spojenia 

Turín – Lyon v rámci Európskeho fondu 

pre strategické investície (EFSI), a to ja 

napriek tomu, že tento rozsiahly projekt 

infraštruktúry je príliš nákladný, zbytočný 

a hospodársky, sociálne a 

environmentálne neudržateľný; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0050/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Marco Valli, Marco Zanni 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0050/2016 

Georgi Pirinski 

Výročná správa Európskej investičnej banky za rok 2014 

2015/2127(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 55 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  55a. pripomína, že Európska investičná 

banka je najväčším zahraničným 

financovateľom v Turecku a že po začatí 

prístupových rokovaní v roku 2004 EIB 

zvýšila svoje úverové operácie pre túto 

krajinu, pričom za posledné desaťročie sa 

poskytlo približne 23 miliárd EUR; 

vyjadruje poľutovanie nad tým, že napriek 

pretrvávajúcej hospodárskej kríze v EÚ je 

Turecko s približne 3,5 % všetkých úverov 

EIB (2015) v súčasnosti na prvom mieste 

spomedzi prijímajúcich krajín EIB, ktoré 

nie sú členmi EÚ; žiada silnejšiu 

podmienenosť financovania, ktorá by 

bola úzko spojená s rešpektovaním 

ľudských práv a slobody prejavu; 

Or. en 

 

 


