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5.2.2018 A8-0013/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Marco Valli 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0013/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Výročná správa o finančných aktivitách Európskej investičnej banky 

2017/2071(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 16 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  16a. vyjadruje poľutovanie nad 

skutočnosťou, že zoznam vybraných 

projektov, aj prostredníctvom EFSI, 

obsahuje zariadenia infraštruktúry 

so značným vplyvom na životné prostredie 

a spornou prínosnosťou, ako sú 

biorafinérie, oceliarne, zariadenia 

na spätné splyňovanie a uskladnenie 

plynu a diaľnice; kritizuje skutočnosť, že 

v mnohých prípadoch EIB nepodnikla 

kroky na základe správ od miestnych 

orgánov, zainteresovaných komunít a 

občianskej spoločnosti o porušeniach 

právnych predpisov v oblasti životného 

prostredia a sociálnej oblasti zo strany 

príjemcov finančných prostriedkov a 

financovaných projektov, pričom tvrdila, 

že nebolo jej povinnosťou vykonať 

potrebné vyšetrovanie; vyzýva EIB, aby 

pozastavila financovanie v prípadoch 

podozrenia, že dochádza k poškodzovaniu 

životného prostredia a sociálnym škodám 

voči miestnym spoločenstvám, pričom sa 

zohľadní zásada predbežnej opatrnosti; 

Or. en 
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5.2.2018 A8-0013/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Marco Valli 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0013/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Výročná správa o finančných aktivitách Európskej investičnej banky 

2017/2071(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 17 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  17a. vyjadruje poľutovanie nad 

zapojením EIB do veľkých projektov 

v oblasti infraštruktúry so značným 

dosahom na životné prostredie a bez 

významnej hospodárskej a sociálnej 

pridanej hodnoty pre miestne 

obyvateľstvo; okrem toho zdôrazňuje, že 

takéto projekty majú malý vplyv 

na vytváranie nových pracovných miest a 

že pomer nákladov a prínosov nie je 

dostatočný pre udržateľnosť takéhoto 

druhu investícií; vyzýva EIB, aby 

financovala výhradne projekty, ktorých 

uskutočnenie nie je sporné z finančného 

a sociálneho hľadiska, a to na základe 

podrobného hodnotenia ex ante 

a príslušnej analýzy nákladov a prínosov; 

Or. en 
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5.2.2018 A8-0013/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Marco Valli 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0013/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Výročná správa o finančných aktivitách Európskej investičnej banky 

2017/2071(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 32 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  32a. poukazuje na to, že zdĺhavé 

vyšetrovanie korupčného škandálu v 

súvislosti s projektom MOSE bolo 

ukončené 14. septembra 2017 rozsudkom 

súdu v Benátkach, ktorým sa odsudzujú 

na 4 roky odňatia slobody a konfiškáciu 

9 575 000 EUR dve osoby priamo 

zapojené do škandálu; vyjadruje 

poľutovanie nad tým, že EIB poskytla 

v období rokov 2011 až 2013 tri úvery 

v hodnote 1,2 miliardy na uskutočnenie 

projektu MOSE, z ktorých posledný bol 

poskytnutý po začatí vyšetrovania 

korupcie vnútroštátnymi orgánmi; vyzýva 

EIB, aby zaručila čo najprísnejšie 

uplatňovanie jej politiky nulovej 

tolerancie voči podvodom a aby stiahla 

všetky prostriedky na financovanie 

projektu MOSE, ako aj projektov, ktoré sú 

s ním spojené prostredníctvom systému 

spoločností a príjemcov zapojených 

do realizácie projektov v regióne 

Benátsko, predovšetkým rozšírenie 

diaľnice A4 známej ako Passante 

di Mestre, v súvislosti s ktorým ešte 

prebieha vyšetrovanie daňového podvodu, 

korupcie a prenikania organizovanej 

trestnej činnosti, a tretieho pruhu úseku 

diaľnice A4 medzi Benátkami a Terstom; 

vyzýva EIB, aby vykonala príslušné 

interné vyšetrovania v súvislosti s výberom 
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príjemcov, ako aj poskytovaním a správou 

jej finančných prostriedkov a aby ich 

výsledky zverejnila; 

Or. en 
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5.2.2018 A8-0013/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Marco Valli 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0013/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Výročná správa o finančných aktivitách Európskej investičnej banky 

2017/2071(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 43 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  43a. vyjadruje znepokojenie nad 

možným financovaním projektu 

Transjadranský plynovod zo strany EIB, 

ktorý v tranzitných krajinách, ktorými sú 

Albánsko, Grécko a Taliansko, 

nedodržiava minimálne environmentálne 

a sociálne normy, ktoré vyžaduje 

presadzovanie rovníkových princípov 

(Equator Principles); vyjadruje 

poľutovanie nad tým, že EBOR už 

vyčlenila finančné prostriedky vo výške 

500 miliónov EUR a domnieva sa, že 

projekt by nemal byť podporovaný 

investíciami EIB ani byť zaradený 

do financovania zo strany akejkoľvek 

banky, ktorá sa usiluje uskutočňovať 

zodpovedné investície na sociálnej 

a environmentálnej úrovni; 

Or. en 

 

 


