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1.7.2020 A9-0118/10

Pozmeňujúci návrh 10
Bas Eickhout
v mene skupiny Verts/ALE

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

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. konštatuje, že podiel finančných 
prostriedkov poskytnutých na cesty, 
diaľnice a leteckú dopravu bol v roku 2018 
vyšší ako priemer za obdobie 2014 – 2018, 
zatiaľ čo financovanie v oblasti železníc 
bolo v roku 2018 nižšie ako priemer za 
obdobie 2014 – 2018; konštatuje, že 
celkové finančné prostriedky pre leteckú 
dopravu v roku 2018 predstavovali 725 
miliónov EUR; so záujmom očakáva, že 
EIB preskúma svoju úverovú politiku v 
oblasti dopravy; požaduje novú politiku 
financovania dopravy, ktorá bude 
zameraná na dekarbonizáciu odvetvia 
dopravy v EÚ do roku 2050;

26. konštatuje, že podiel finančných 
prostriedkov poskytnutých na cesty, 
diaľnice a leteckú dopravu bol v roku 2018 
vyšší ako priemer za obdobie 2014 – 2018, 
zatiaľ čo financovanie v oblasti železníc 
bolo v roku 2018 nižšie ako priemer za 
obdobie 2014 – 2018; konštatuje, že 
celkové finančné prostriedky pre leteckú 
dopravu v roku 2018 predstavovali 725 
miliónov EUR; so záujmom očakáva, že 
EIB preskúma svoju úverovú politiku v 
oblasti dopravy; požaduje novú politiku 
financovania dopravy, ktorá bude 
zameraná na dekarbonizáciu odvetvia 
dopravy v EÚ do roku 2050; vyzýva EIB, 
aby ukončila všetku podporu pre lietadlá 
poháňané kerozínom a aby poskytovanie 
podpory striktne spojila so zvyšovaním 
udržateľnosti súčasnej infraštruktúry 
letísk a podmienila ho tým, že prijímajúce 
letiská nebudú zvyšovať svoju kapacitu;
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1.7.2020 A9-0118/11

Pozmeňujúci návrh 11
Bas Eickhout
v mene skupiny Verts/ALE

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

Návrh uznesenia
Odsek 28

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28. žiada, aby sa v priemyselných 
odvetviach s vysokými emisiami uhlíka, v 
ktorých pôsobí EIB, ako je cementársky, 
petrochemický a oceliarsky priemysel, 
vykonávali nové politiky s cieľom 
zamerať sa na udržateľnosť týchto 
sektorov a starostlivo zvážiť dôsledky 
akéhokoľvek ukončenia prebiehajúcich 
zmlúv, pričom sa bude klásť dôraz na 
podporu obehového hospodárstva;

28. vyzýva EIB, aby svoju podporu 
priemyselným odvetviam s vysokými 
emisiami uhlíka, ako je  cementársky, 
petrochemický a oceliarsky priemysel, 
podmienila predložením konkrétneho 
plánu dekarbonizácie;
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1.7.2020 A9-0118/12

Pozmeňujúci návrh 12
Bas Eickhout
v mene skupiny Verts/ALE

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

Návrh uznesenia
Odsek 35

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

35. pripomína EIB, že ochrana 
biodiverzity je kľúčovým prvkom 
prispôsobenia sa zmene klímy a že obnova 
ekosystémov je jedinou osvedčenou 
technológiou, pokiaľ ide o negatívne 
emisie; berie na vedomie, že všetky 
projekty EIB musia prejsť posudzovaním 
rizík pre biodiverzitu a byť v súlade 
s  normami banky v oblasti biodiverzity, a 
požaduje zvýšenie jej financovania na 
dosiahnutie cieľov EÚ v tejto oblasti, 
najmä cieľa nulovej miery čistého 
odlesňovania a cieľov ochrany morí a 
pobrežných oblastí;

35. pripomína EIB, že ochrana 
biodiverzity je kľúčovým prvkom 
prispôsobenia sa zmene klímy a že obnova 
ekosystémov je jedinou osvedčenou 
technológiou, pokiaľ ide o negatívne 
emisie; vyzýva EIB, aby sa zaviazala 
k  ukončeniu financovania projektov, 
ktoré prispievajú k strate a degradácii 
biodiverzity a ekosystémov, a aby výrazne 
zvýšila financovanie na dosiahnutie cieľov 
EÚ v tejto oblasti, najmä cieľa nulovej 
miery čistého odlesňovania a cieľov 
ochrany morí a pobrežných oblastí;
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1.7.2020 A9-0118/13

Pozmeňujúci návrh 13
Bas Eickhout
v mene skupiny Verts/ALE

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

Návrh uznesenia
Odsek 42

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

42. berie na vedomie, že zásady 
ľudských práv sú plne začlenené do 
kľúčových postupov a noriem banky 
v  oblasti náležitej starostlivosti vrátane 
posúdení ex ante; pripomína, že EIB je 
priamo viazaná Chartou základných práv 
EÚ a že zmluvné doložky s klientmi 
umožňujú pozastavenie zmlúv v prípade 
porušenia ľudských práv; víta 
preskúmanie vyhlásenia 
o  environmentálnych a sociálnych 
zásadách a normách z roku 2009;

42. vyzýva EIB, aby ďalej zlepšovala 
svoje politiky týkajúce sa ľudských práv a 
stanovila ich za prioritu pri vykonávaní 
svojich operácií, a to prijatím komplexnej 
stratégie pre oblasť ľudských práv, 
posilnením náležitej starostlivosti v oblasti 
ľudských práv pri každom projekte a po 
celé obdobie trvania projektového cyklu a 
prispôsobením riadenia a zdrojov 
účinnému prístupu založeného na 
nespôsobovaní žiadnej škody; ďalej 
vyzýva EIB, aby vytvorila účinný 
mechanizmus, prostredníctvom ktorého by 
obhajcovia ľudských práv mohli bezpečne 
upozorniť banku na zhoršujúce sa 
podmienky alebo na hrozby konfliktu a 
odvety;
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1.7.2020 A9-0118/14

Pozmeňujúci návrh 14
Bas Eickhout
v mene skupiny Verts/ALE

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

Návrh uznesenia
Odsek 71 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

71a. vyjadruje vážne znepokojenie nad 
nedávnym zverejnením článku 1a 
týkajúceho sa vnútorného auditu EIB, pri 
ktorom sa zistili vážne nedostatky pri 
uplatňovaní noriem boja proti praniu 
špinavých peňazí zo strany banky; víta 
úsilie EIB na riešenie týchto nedostatkov 
a naliehavo ju vyzýva, aby prioritne 
dokončila svoju prácu v stanovenom 
termíne a aby informovala Parlament o 
konkrétnych opatreniach, ktoré prijala, 
najmä pokiaľ ide o posilnenie náležitej 
starostlivosti o klientov; vyzýva EIB, aby 
správu o uvedenom vnútornom audite 
poskytla Parlamentu a uverejnila jeho 
zmysluplné zhrnutie tejto správy spolu s 
podrobným posúdením toho, ako sa 
jednotlivé nedostatky konkrétne riešili, a 
sprístupnila ich širšej verejnosti;
_________________________
1a Luxembourg Times, ‘EIB under 
scrutiny for failings after whistleblowing 
complaints’,  21. apríla 2020.
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1.7.2020 A9-0118/15

Pozmeňujúci návrh 15
Bas Eickhout
v mene skupiny Verts/ALE

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 vnútroštátnych 
súdov, Európskej prokuratúry alebo 
úradu OLAF;
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