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Pozměňovací návrh  6 

 André Elissen, Marco Zanni  

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0013/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Výroční zpráva o finančních aktivitách Evropské investiční banky 

2017/2071(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 9 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 9a. s nelibostí zdůrazňuje, že Turecko 

– země s nejrychleji rostoucí ekonomikou 

ze všech zemí G20 – je hlavním příjemcem 

financování ze strany EIB mimo EU, 

která je hlavním zahraničním 

financujícím subjektem v této zemi; 

důrazně upozorňuje na nutnost podmínit 

financování ze strany EIB dodržováním 

lidských práv a základních svobod, 

demokracie a právního státu v 

přijímajících zemích; se znepokojením 

zdůrazňuje, že Turecko v současné době 

tyto podmínky v žádném případě 

nesplňuje, a proto by nemělo mít na 

finanční prostředky EIB nárok;  

Or. en 
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5.2.2018 A8-0013/7 

Pozměňovací návrh  7 

 Stanisław Żółtek, André Elissen, Marco Zanni  

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0013/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Výroční zpráva o finančních aktivitách Evropské investiční banky 

2017/2071(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 16 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. vítá dosažení dohody o prodloužení 

a přizpůsobení EFSI a očekává, 

že revidovaný fond a rozšířené Evropské 

centrum pro investiční poradenství 

umožní řešení problémů zjištěných 

v současném systému, a sice pokud jde o 

adicionalitu, udržitelnost, opatření 

v oblasti klimatu, zeměpisnou rovnováhu 
a činnosti poradenského centra; 

zdůrazňuje, že v úvěrové činnosti EIB je 

důležité vyhnout se zeměpisné 

nerovnováze a zajistit přidělování do více 

území a odvětví, aniž by byla ohrožena 

vysoká kvalita projektů; vyzývá EIB, aby 

dále zintenzivnila spolupráci s 

vnitrostátními podpůrnými bankami a 

institucemi, a zlepšila tak její dosah, dále 

rozvinula poradenskou činnost a 

technickou podporu s cílem dlouhodobě 

řešit otázku zeměpisné rovnováhy; bere na 

vědomí velmi rozdílné zkušenosti 

s projekty financovanými z EFSI; vyzývá 

k další výměně osvědčených postupů mezi 

EIB a členskými státy a podporuje ji s 

cílem zajistit ekonomickou efektivitu a 

odpovídající pákový efekt Junckerova 

plánu, který změní životy občanů EU; 

16. hluboce lituje prodloužení fondu 

EFSI, který nedokázal splnit sliby, pokud 

jde o zaručení růstu a boj proti 

nezaměstnanosti, a vedl tak ke zbytečnému 

plýtvání penězi daňových poplatníků;  

Or. en 


