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1.7.2020 A9-0118/10

Pozměňovací návrh 10
Bas Eickhout
za skupinu Verts/ALE

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

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. bere na vědomí, že podíl 
financování v oblasti silnic, dálnic a 
letecké dopravy byl v roce 2018 vyšší než 
průměr za období 2014–2018, zatímco 
financování v oblasti železnic bylo v roce 
2018 nižší než průměr za období 2014–
2018; bere na vědomí, že celkové 
financování v oblasti letecké dopravy v 
roce 2018 činilo 725 milionů EUR; se 
zájmem očekává přezkum úvěrové politiky 
EIB v odvětví dopravy; vyzývá k 
uplatňování nové politiky financování 
dopravy směřující k dekarbonizaci 
dopravního odvětví EU do roku 2050;

26. bere na vědomí, že podíl 
financování v oblasti silnic, dálnic a 
letecké dopravy byl v roce 2018 vyšší než 
průměr za období 2014–2018, zatímco 
financování v oblasti železnic bylo v roce 
2018 nižší než průměr za období 2014–
2018; bere na vědomí, že celkové 
financování v oblasti letecké dopravy v 
roce 2018 činilo 725 milionů EUR; se 
zájmem očekává přezkum úvěrové politiky 
EIB v odvětví dopravy; vyzývá k 
uplatňování nové politiky financování 
dopravy směřující k dekarbonizaci 
dopravního odvětví EU do roku 2050; 
vyzývá EIB, aby ukončila veškerou 
podporu pro letadla poháněná leteckým 
petrolejem, aby poskytování podpory 
striktně spojila se zvyšováním 
udržitelnosti stávající infrastruktury letišť 
a aby podporu podmínila tím, že 
přijímající letiště nebudou zvyšovat svou 
kapacitu;
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1.7.2020 A9-0118/11

Pozměňovací návrh 11
Bas Eickhout
za skupinu Verts/ALE

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

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. požaduje, aby byly zavedeny nové 
politiky v průmyslových odvětvích s 
velkou uhlíkovou náročností, v nichž EIB 
působí, jako je výroba cementu, 
petrochemie nebo ocelářství, s cílem 
zaměřit se na udržitelnost těchto odvětví a 
pečlivě zvážit důsledky jakéhokoli 
ukončení platných smluv, přičemž je 
nutné klást důraz na prosazování 
oběhového hospodářství;

28. požaduje, aby EIB svou podporu v 
průmyslových odvětvích s velkou 
uhlíkovou náročností, jako je výroba 
cementu, petrochemie nebo ocelářství, 
podmínila předložením konkrétních plánů 
na dekarbonizaci;

Or. en
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1.7.2020 A9-0118/12

Pozměňovací návrh 12
Bas Eickhout
za skupinu Verts/ALE

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

Návrh usnesení
Bod 35

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. připomíná EIB, že klíčovým 
prvkem přizpůsobení se změně klimatu je 
ochrana biologické rozmanitosti a že 
obnova ekosystémů je jediná osvědčená 
technologie vytvářející záporné emise; 
konstatuje, že všechny projekty EIB jsou 
hodnoceny z hlediska ohrožení biologické 
rozmanitosti a musí splňovat normy banky 
pro biologickou rozmanitost, a vyzývá k 
tomu, aby banka podstatně navýšila své 
financování pro dosažení cílů Unie v této 
oblasti, zejména cíle nulového čistého 
odlesňování a cíle ochrany moří a pobřeží;

35. připomíná EIB, že klíčovým 
prvkem přizpůsobení se změně klimatu je 
ochrana biologické rozmanitosti a že 
obnova ekosystémů je jediná osvědčená 
technologie vytvářející záporné emise; 
žádá EIB, aby se zavázala k ukončení 
financování projektů, které přispívají ke 
ztrátě a úbytku biologické rozmanitosti a 
narušování ekosystémů a aby podstatně 
navýšila své financování pro dosažení cílů 
Unie v této oblasti, zejména cíle nulového 
čistého odlesňování a cíle ochrany moří a 
pobřeží;
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1.7.2020 A9-0118/13

Pozměňovací návrh 13
Bas Eickhout
za skupinu Verts/ALE

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

Návrh usnesení
Bod 42

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

42. konstatuje, že zásady lidských práv 
tvoří nedílnou součást klíčových postupů a 
norem banky týkajících se náležité péče, 
včetně hodnocení ex ante; připomíná, že 
EIB je přímo vázána Listinou základních 
práv Evropské unie a že smluvní ujednání 
s klienty umožňují v případě porušení 
lidských práv pozastavení platnosti smluv; 
vítá revizi prohlášení EIB o 
environmentálních a sociálních zásadách 
a normách vydaného roku 2009;

42. vyzývá EIB, aby dále zlepšila své 
politiky týkající se lidských práv a učinila 
z nich prioritu při provádění svých 
operací, a to přijetím komplexní strategie 
pro oblast lidských práv, posílením 
náležité péče v oblasti lidských práv u 
každého projektu a po celou dobu trvání 
projektového cyklu a přizpůsobením řízení 
a zdrojů účinnému přístupu „nezpůsobit 
škodu“; vyzývá EIB dále k tomu, aby 
vytvořila účinný mechanismus, pomocí 
něhož by obránci lidských práv mohli bez 
obav banku upozornit na zhoršující se 
podmínky nebo rizika konfliktu 
a odvetných opatření;
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1.7.2020 A9-0118/14

Pozměňovací návrh 14
Bas Eickhout
za skupinu Verts/ALE

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

Návrh usnesení
Bod 71 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

71a. vyjadřuje vážné znepokojení nad 
nedávným zveřejněním článku1a o 
interním auditu EIB, který shledal vážné 
nedostatky v tom, jak banka uplatňuje 
standardy pro boj proti praní peněz; vítá 
snahu EIB tyto nedostatky řešit a 
naléhavě ji žádá, aby svou práci dokončila 
jako prioritu ve stanovené lhůtě a aby 
Parlament informovala o konkrétních 
opatřeních, která přijala, zejména s 
ohledem na zvýšení náležité péče týkající 
se klientů; žádá EIB, aby Parlamentu 
poskytla zprávu o výše uvedeném interním 
auditu a aby zveřejnila shrnutí této zprávy 
spolu s podrobným posouzením toho, jak 
byly jednotlivé nedostatky účinně řešeny, 
a poskytla je široké veřejnosti;
_________________________
1a Luxembourg Times, ‘EIB under 
scrutiny for failings after whistleblowing 
complaints’ („Kontrola nedostatků v EIB 
po stížnostech oznamovatelů“), 21. dubna 
2020.
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1.7.2020 A9-0118/15

Pozměňovací návrh 15
Bas Eickhout
za skupinu Verts/ALE

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 
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; opakuje v tomto 
ohledu svou výzvu, aby EIB dočasně 
přerušila financování projektů, u nichž 
v současné době provádějí vyšetřování 
kvůli podvodu nebo korupci soudní 
orgány členského státu, Úřad 
evropského veřejného žalobce (EPPO) 
nebo úřad OLAF;

Or. en


