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CS Jednotná v rozmanitosti CS

1.7.2020 A9-0118/1

Pozměňovací návrh 1
Luke Ming Flanagan
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A9-0118/2020
Bas Eickhout
Kontrola finanční činnosti Evropské investiční banky – výroční zpráva za rok 2018
(2019/2127(INI))

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá EIB, aby brala na vědomí 
místní zainteresované strany včetně 
občanské společnosti, pokud jde o dopad 
investic na místní prostředí;

11. znovu vyzývá EIB, aby při své 
činnosti zohledňovala stanoviska, postoje 
a návrhy místních zainteresovaných stran 
včetně občanské společnosti, pokud jde 
o dopad investic na místní prostředí, 
s cílem zabránit potenciálně škodlivým 
důsledkům projektů financovaných 
ze strany EIB nebo takové důsledky 
omezit či vyřešit;

Or. en
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1.7.2020 A9-0118/2

Pozměňovací návrh 2
Luke Ming Flanagan
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A9-0118/2020
Bas Eickhout
Kontrola finanční činnosti Evropské investiční banky – výroční zpráva za rok 2018
(2019/2127(INI))

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. konstatuje, že EIB v roce 2018 
schválila financování rozsáhlých projektů 
plynárenské infrastruktury, včetně 
plynovodů do EU z Turkmenistánu 
a Ázerbájdžánu (transanatolský plynovod) 
a z Řecka do Itálie přes Albánii a Jaderské 
moře (transjadranský plynovod); 
konstatuje, že tyto investice byly uvedeny 
na 4. seznamu projektů společného zájmu 
spolufinancovaných z rozpočtu EU; 
vyzývá EIB, aby vysvětlila, jak do konce 
roku 2020 přizpůsobí tyto projekty cílům 
Pařížské dohody;

23. vyjadřuje politování nad tím, že 
EIB v roce 2018 schválila financování 
rozsáhlých projektů plynárenské 
infrastruktury, včetně plynovodů do EU 
z Turkmenistánu a Ázerbájdžánu 
(transanatolský plynovod) a z Řecka 
do Itálie přes Albánii a Jaderské moře 
(transjadranský plynovod); konstatuje, že 
tyto investice byly uvedeny na 4. seznamu 
projektů společného zájmu 
spolufinancovaných z rozpočtu EU; 
vyzývá EIB, aby vysvětlila, jak do konce 
roku 2020 přizpůsobí tyto projekty cílům 
Pařížské dohody;

Or. en
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1.7.2020 A9-0118/3

Pozměňovací návrh 3
Luke Ming Flanagan
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A9-0118/2020
Bas Eickhout
Kontrola finanční činnosti Evropské investiční banky – výroční zpráva za rok 2018
(2019/2127(INI))

Návrh usnesení
Bod 43

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

43. vyzývá EIB, aby při investicích 
do třetích zemí zohledňovala místní 
souvislosti; připomíná, že investice 
do  třetích zemí by měly rovněž usilovat 
o vytváření dlouhodobého udržitelného 
hospodářského růstu vedeného soukromým 
sektorem, podporovat boj se změnou 
klimatu a snižovat chudobu 
prostřednictvím vytváření pracovních míst 
a lepšího přístupu k výrobním zdrojům;

43. vyzývá EIB, aby při investicích 
do třetích zemí zohledňovala místní 
souvislosti; připomíná, že investice 
do třetích zemí se nemohou zakládat 
pouze na maximalizaci zisku, ale že 
musejí rovněž usilovat o vytváření 
dlouhodobého udržitelného hospodářského 
růstu vedeného soukromým sektorem, 
podporovat boj se změnou klimatu 
a snižovat chudobu prostřednictvím 
vytváření pracovních míst a lepšího 
přístupu k výrobním zdrojům;

Or. en
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1.7.2020 A9-0118/4

Pozměňovací návrh 4
Luke Ming Flanagan
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A9-0118/2020
Bas Eickhout
Kontrola finanční činnosti Evropské investiční banky – výroční zpráva za rok 2018
(2019/2127(INI))

Návrh usnesení
Bod 65

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

65. s ohledem na přezkum 
odpovědností správních orgánů EIB se 
domnívá, že by členové řídícího výboru 
měli za všech okolností předcházet 
možnému střetu zájmů;

65. s ohledem na přezkum 
odpovědností správních orgánů EIB se 
domnívá, že by členové řídícího výboru 
měli za všech okolností předcházet 
možnému střetu zájmů; domnívá se v této 
souvislosti, že je důležité do kodexu 
chování řídícího výboru a správní rady 
začlenit ustanovení, které by vylučovalo 
možnost, aby jejich členové dohlíželi 
na půjčování finančních prostředků nebo 
provádění projektů ve své domovské zemi;

Or. en
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1.7.2020 A9-0118/5

Pozměňovací návrh 5
Luke Ming Flanagan
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A9-0118/2020
Bas Eickhout
Kontrola finanční činnosti Evropské investiční banky – výroční zpráva za rok 2018
(2019/2127(INI))

Návrh usnesení
Bod 81

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

81. očekává výsledky přezkumu politik 
EIB/EIF pro boj proti podvodům, který byl 
zahájen v roce 2018, a podporuje přísnější 
přístup směrem k politice nulové tolerance 
vůči podvodům, korupci a dalším formám 
zakázaného jednání; žádá EIB, aby 
v budoucnu posílila svou spolupráci 
s úřadem OLAF a Úřadem evropského 
veřejného žalobce (EPPO) a aby 
příslušným orgánům podávala zprávy 
o všech případech možných podvodů; 
zastává názor, že úřad EPPO by měl 
v budoucnosti získat mandát, který mu 
umožní v členských státech, které jsou jeho 
členy, stíhat trestnou činnost spojenou 
s finančními prostředky EIB;

81. očekává výsledky přezkumu 
politiky EIB/EIF pro boj proti podvodům, 
který byl zahájen v roce 2018, a podporuje 
přísnější přístup směrem k politice nulové 
tolerance vůči podvodům, korupci a dalším 
formám zakázaného jednání; opakuje 
v tomto ohledu svou výzvu, aby EIB 
dočasně přerušila financování projektů, 
u nichž v současné době provádí 
vyšetřování kvůli podvodu nebo korupci 
příslušný soudní orgán členského státu, 
Úřad evropského veřejného žalobce 
(EPPO) nebo úřad OLAF; žádá EIB, aby 
v budoucnu prohloubila svou spolupráci 
s úřadem OLAF a úřadem EPPO a aby 
příslušným orgánům podávala zprávy 
o všech případech možných podvodů; 
zastává názor, že úřad EPPO by měl 
v budoucnosti získat mandát, jenž mu 
umožní v členských státech, které jsou jeho 
členy, stíhat trestnou činnost spojenou 
s finančními prostředky EIB;

Or. en


