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1.7.2020 A9-0118/1

Pozmeňujúci návrh 1
Luke Ming Flanagan
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A9-0118/2020
Bas Eickhout
Kontrola finančnej činnosti Európskej investičnej banky – výročná správa za rok 2018
(2019/2127(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. vyzýva EIB, aby zohľadnila miestne 
zainteresované strany vrátane občianskej 
spoločnosti, pokiaľ ide o vplyv investícií 
na miestne prostredie;

11. opätovne vyzýva EIB, aby 
zohľadnila stanoviská, pozície a návrhy 
miestnych zainteresovaných strán vrátane 
občianskej spoločnosti, pokiaľ ide o vplyv 
investícií na miestne prostredie, a 
nadviazala na ne s cieľom obmedziť 
akékoľvek potenciálne škodlivé vplyvy 
projektov financovaných EIB, 
predchádzať im alebo ich riešiť;
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1.7.2020 A9-0118/2

Pozmeňujúci návrh 2
Luke Ming Flanagan
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A9-0118/2020
Bas Eickhout
Kontrola finančnej činnosti Európskej investičnej banky – výročná správa za rok 2018
(2019/2127(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. konštatuje, že EIB v roku 2018 
schválila financovanie veľkých projektov 
plynárenskej infraštruktúry vrátane 
plynovodov do EÚ z Turkménska a 
Azerbajdžanu (Transanatolský plynovod) a 
z Grécka do Talianska cez Albánsko a 
Jadranské more (Transjadranský 
plynovod); konštatuje, že tieto investície 
boli zahrnuté do 4. zoznamu projektov 
spoločného záujmu spolufinancovaných z 
rozpočtu EÚ; vyzýva EIB, aby vysvetlila, 
ako budú tieto projekty zosúladené s 
cieľmi Parížskej dohody do konca roka 
2020;

23. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
EIB v roku 2018 schválila financovanie 
veľkých projektov plynárenskej 
infraštruktúry vrátane plynovodov do EÚ z 
Turkménska a Azerbajdžanu 
(Transanatolský plynovod) a z Grécka do 
Talianska cez Albánsko a Jadranské more 
(Transjadranský plynovod); konštatuje, že 
tieto investície boli zahrnuté do 4. zoznamu 
projektov spoločného záujmu 
spolufinancovaných z rozpočtu EÚ; 
vyzýva EIB, aby vysvetlila, ako budú tieto 
projekty zosúladené s cieľmi Parížskej 
dohody do konca roka 2020;
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1.7.2020 A9-0118/3

Pozmeňujúci návrh 3
Luke Ming Flanagan
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A9-0118/2020
Bas Eickhout
Kontrola finančnej činnosti Európskej investičnej banky – výročná správa za rok 2018
(2019/2127(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 43

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

43. vyzýva EIB, aby pri investovaní do 
tretích krajín zohľadnila miestne 
podmienky; pripomína, že investovanie v 
tretích krajinách by sa malo zameriavať aj 
na vytváranie dlhodobého, udržateľného 
hospodárskeho rastu stimulovaného 
súkromným sektorom, na podporu boja so 
zmenou klímy a na znižovanie chudoby 
prostredníctvom vytvárania pracovných 
miest a zlepšeného prístupu k výrobným 
zdrojom;

43. vyzýva EIB, aby pri investovaní do 
tretích krajín zohľadnila miestne 
podmienky; pripomína, že investovanie v 
tretích krajinách sa nemôže zakladať iba 
na prístupe zameranom na maximalizáciu 
zisku, ale malo by sa zameriavať aj na 
vytváranie dlhodobého, udržateľného 
hospodárskeho rastu stimulovaného 
súkromným sektorom a na znižovanie 
chudoby prostredníctvom vytvárania 
pracovných miest a zlepšeného prístupu k 
výrobným zdrojom;
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1.7.2020 A9-0118/4

Pozmeňujúci návrh 4
Luke Ming Flanagan
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A9-0118/2020
Bas Eickhout
Kontrola finančnej činnosti Európskej investičnej banky – výročná správa za rok 2018
(2019/2127(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 65

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

65. domnieva sa, že v súvislosti s 
preskúmaním zodpovedností riadiacich 
orgánov EIB by členovia predstavenstva 
mali za každých okolností zabrániť 
možnému konfliktu záujmov;

65. domnieva sa, že v súvislosti s 
preskúmaním zodpovedností riadiacich 
orgánov EIB by členovia predstavenstva 
mali za každých okolností zabrániť 
možnému konfliktu záujmov; v tejto 
súvislosti považuje za dôležité zahrnúť do 
kódexu správania predstavenstva a 
správnej rady ustanovenie, na základe 
ktorého by ich členovia boli  vylúčení z 
možnosti vykonávania dohľadu nad 
poskytovaním úverov alebo nad 
realizáciou projektov vo svojej   
domovskej krajine;
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1.7.2020 A9-0118/5

Pozmeňujúci návrh 5
Luke Ming Flanagan
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A9-0118/2020
Bas Eickhout
Kontrola finančnej činnosti Európskej investičnej banky – výročná správa za rok 2018
(2019/2127(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 81

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

81. očakáva výsledky preskúmania, 
ktoré sa začalo v roku 2018 v súvislosti s 
politikami v oblasti boja proti podvodom 
EIB/EIF, a podporuje striktnejší prístup k 
politike nulovej tolerancie podvodov, 
politike boja proti korupcii a iným formám 
zakázaného konania; vyzýva EIB, aby v 
budúcnosti zintenzívnila svoju spoluprácu 
s úradom OLAF a Európskou prokuratúrou 
a informovala príslušné orgány o všetkých 
prípadoch potenciálnych podvodov; 
zastáva názor, že Európska prokuratúra by 
mala mať v budúcnosti mandát na stíhanie 
trestnej činnosti spojenej s finančnými 
prostriedkami EIB v členských štátoch EÚ, 
ktoré sú členmi Európskej prokuratúry;

81. očakáva výsledky preskúmania, 
ktoré sa začalo v roku 2018 v súvislosti s 
politikami v oblasti boja proti podvodom 
EIB/EIF, a podporuje striktnejší prístup k 
politike nulovej tolerancie podvodov, 
politike boja proti korupcii a iným formám 
zakázaného konania; v tejto súvislosti 
opakuje svoju výzvu adresovanú EIB, aby 
dočasne pozastavila financovanie 
projektov, ktoré sú predmetom 
prebiehajúceho vyšetrovania z dôvodu 
podvodu alebo korupcie zo strany 
príslušných vnútroštátnych súdov, 
Európskej prokuratúry alebo úradu 
OLAF; vyzýva EIB, aby v budúcnosti 
zintenzívnila svoju spoluprácu s úradom 
OLAF a Európskou prokuratúrou a 
informovala príslušné orgány o všetkých 
prípadoch potenciálnych podvodov; 
zastáva názor, že Európska prokuratúra by 
mala mať v budúcnosti mandát na stíhanie 
trestnej činnosti spojenej s finančnými 
prostriedkami EIB v členských štátoch EÚ, 
ktoré sú členmi Európskej prokuratúry;
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