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5.2.2018 A8-0013/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

André Elissen, Marco Zanni 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0013/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Výročná správa o finančných aktivitách Európskej investičnej banky 

2017/2071(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  9a. s nesúhlasom zdôrazňuje, že 

Turecko, ktoré má najrýchlejšie rastúcu 

ekonomiku spomedzi krajín G20, je 

hlavným príjemcom finančnej pomoci 

EIB mimo EÚ a EIB je zároveň 

najvýznamnejším zahraničným veriteľom 

tejto krajiny; poukazuje na potrebu 

podmieniť financovanie EIB 

dodržiavaním ľudských práv 

a základných slobôd, demokracie 

a právneho štátu zo strany prijímajúcich 

krajín; so znepokojením zdôrazňuje, že 

Turecko v súčasnosti vôbec nespĺňa tieto 

podmienky, a preto by nemalo mať nárok 

na finančné prostriedky EIB; 

Or. en 
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5.2.2018 A8-0013/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Stanisław Żółtek, André Elissen, Marco Zanni 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0013/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Výročná správa o finančných aktivitách Európskej investičnej banky 

2017/2071(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 16 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

16. víta dosiahnutie dohody o 

predĺžení a úprave EFSI a očakáva, že 

revidovaný fond a posilnené Európske 

centrum investičného poradenstva 

umožnia prekonať problémy zistené v 

súčasnom systéme, konkrétne v súvislosti 

s doplnkovosťou, udržateľnosťou, so 

zmenou klímy, s geografickou 

rovnováhou a činnosťami poradenského 

centra; zdôrazňuje, že je dôležité vyhnúť 

sa geografickej nerovnováhe v úverovej 

činnosti EIB, aby sa zabezpečilo širšie 

geografické a sektorové prideľovanie bez 

toho, aby bola ohrozená vysoká kvalita 

projektov; vyzýva EIB, aby ďalej 

posilňovala svoju spoluprácu s národnými 

podpornými bankami a inštitúciami s 

cieľom zlepšiť dosah a ďalej rozvíjať 

poradenské činnosti a technickú pomoc s 

cieľom riešiť otázku geografickej 

rovnováhy v dlhodobom horizonte; berie 

na vedomie veľmi rozmanité skúseností s 

projektmi financovanými z EFSI; 

podporuje a podnecuje ďalšiu výmenu 

najlepších postupov medzi EIB a 

členskými štátmi s cieľom zaručiť 

hospodársku efektívnosť a primeraný 

pákový efekt Junckerovho plánu, ktorý 

zmení život občanov EÚ; 

16. vyjadruje poľutovanie nad 

predĺžením fungovania fondu EFSI, 

ktorému sa nepodarilo dodržať sľuby, 

pokiaľ ide o zaručenie rastu a riešenie 

nezamestnanosti, čo viedlo k zbytočnému 

plytvaniu peniazmi daňových poplatníkov; 

Or. en 


