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30.6.2021 A9-0215/1

Pozměňovací návrh 1
Angelika Winzig
za skupinu PPE

Zpráva A9-0215/2021
Bas Eickhout
Kontrola finanční činnosti Evropské investiční banky – výroční zpráva za rok 2019
(2020/2245(INI))

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vítá, že v březnu 2019 byla přijata 
nová daňová politika, která zahrnuje 
opatření, jež mají zabránit vyhýbání se 
daňovým povinnostem pomocí 
hloubkových kontrol daňové bezúhonnosti 
a souboru nástrojů pro boj proti vyhýbání 
se daňovým povinnostem; konstatuje, že 
EIB nebude moci investovat v zemích 
uvedených na černé listině EU zakázaných 
jurisdikcí a že vůči nespolupracujícím 
jurisdikcím bude uplatňována „zvýšená 
obezřetnost“; opakuje, že vždy, když v 
podnikové struktuře klientů, navrhovatelů 
nebo zprostředkovatelů figurují daňové 
ráje, měly by být uplatněny přísnější 
postupy náležité péče;

7. vítá, že v březnu 2019 byla přijata 
nová daňová politika, která zahrnuje 
opatření, jež mají zabránit vyhýbání se 
daňovým povinnostem pomocí 
hloubkových kontrol daňové bezúhonnosti 
a souboru nástrojů pro boj proti vyhýbání 
se daňovým povinnostem; konstatuje, že 
EIB nebude moci investovat v zemích 
uvedených na černé listině EU zakázaných 
jurisdikcí a že vůči nespolupracujícím 
jurisdikcím bude uplatňována „zvýšená 
obezřetnost“; konstatuje, že na investice v 
nespolupracujících jurisdikcích se může 
vztahovat omezený počet výjimek, a žádá 
EIB, aby v těchto případech snížila riziko 
na minimum; opakuje, že vždy, když se v 
podnikové struktuře klientů, navrhovatelů 
nebo zprostředkovatelů prokazatelně 
vyskytují daňové ráje, měly by být 
uplatněny přísnější postupy náležité péče;
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30.6.2021 A9-0215/2

Pozměňovací návrh 2
Angelika Winzig
za skupinu PPE

Zpráva A9-0215/2021
Bas Eickhout
Kontrola finanční činnosti Evropské investiční banky – výroční zpráva za rok 2019
(2020/2245(INI))

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vítá, že skupina EIB poskytla ve 
finanční zprávě EIB za rok 2019 aktuální 
informace v souvislosti s pandemií 
COVID-19 a objasnila v ní balíček 
opatření pro reakci na mimořádné situace, 
který byl přijat v roce 2020 na podporu 
malých a středních podniků a odvětví se 
střední tržní kapitalizací v Unii, zahrnuje 
likviditní linky a systémy záruk pro banky 
a programy nákupu cenných papírů 
zajištěných aktivy, a zvažuje vytvoření 
Evropského záručního fondu (EFG) 
zaměřeného na finanční podporu malých a 
středních podniků; oceňuje, že skupina EIB 
rozšířila svůj příspěvek mimo EU a 
zaměřila se na investice do zdravotnictví a 
soukromého sektoru; naléhavě vyzývá EIB, 
aby od společností podporovaných z 
celoevropského záručního fondu nebo 
jiných programů financování zavedených 
k řešení krize COVID-19 vyžadovala, aby 
se podílely na plnění cílů pro rok 2030, 
které navrhla Evropská komise v akčním 
plánu evropského pilíře sociálních práv, a 
aby splňovaly sociální a environmentální 
podmínky, včetně přijetí plánů na 
dekarbonizaci s cílem zvýšit svou odolnost 
a aby se zdržely vyplácení dividend, 
vyplácení bonusů vrcholovým manažerům 
a zpětných odkupů akcií;

11. vítá, že skupina EIB poskytla ve 
finanční zprávě EIB za rok 2019 aktuální 
informace v souvislosti s pandemií 
COVID-19 a objasnila v ní balíček 
opatření pro reakci na mimořádné situace, 
který byl přijat v roce 2020 na podporu 
malých a středních podniků a odvětví se 
střední tržní kapitalizací v Unii, zahrnuje 
likviditní linky a systémy záruk pro banky 
a programy nákupu cenných papírů 
zajištěných aktivy, a zvažuje vytvoření 
Evropského záručního fondu (EFG) 
zaměřeného na finanční podporu malých a 
středních podniků; oceňuje, že skupina EIB 
rozšířila svůj příspěvek mimo EU a 
zaměřila se na investice do zdravotnictví a 
soukromého sektoru; naléhavě vyzývá EIB, 
aby od společností podporovaných z 
celoevropského záručního fondu nebo 
jiných programů financování zavedených 
k řešení krize COVID-19 vyžadovala, aby 
se podílely na plnění cílů pro rok 2030, 
které navrhla Evropská komise v akčním 
plánu evropského pilíře sociálních práv, a 
aby splňovaly sociální a environmentální 
podmínky, včetně přijetí plánů na 
dekarbonizaci s cílem zvýšit svou odolnost;
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30.6.2021 A9-0215/3

Pozměňovací návrh 3
Angelika Winzig
za skupinu PPE

Zpráva A9-0215/2021
Bas Eickhout
Kontrola finanční činnosti Evropské investiční banky – výroční zpráva za rok 2019
(2020/2245(INI))

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. zdůrazňuje potřebu zajistit, aby 
využívání zdrojů energie jako zemní plyn 
a jejich následné financování pokračovalo 
v přechodné fázi s cílem dosáhnout 
klimatické neutrality nejpozději do roku 
2050;
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30.6.2021 A9-0215/4

Pozměňovací návrh 4
Angelika Winzig
za skupinu PPE

Zpráva A9-0215/2021
Bas Eickhout
Kontrola finanční činnosti Evropské investiční banky – výroční zpráva za rok 2019
(2020/2245(INI))

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. připomíná EIB výzvu Parlamentu, 
aby vysvětlila, jak bude u plynovodu 
Trans Anatolia a u transjadranského 
plynovodu do konce roku 2020 zajištěn 
soulad s cíli Pařížské dohody; konstatuje, 
že tento projekt je předmětem šetření 
evropské veřejné ochránkyně práv4 
vzhledem k tomu, že EIB ani u jednoho 
projektu nezajistila řádné posouzení 
dopadů na klima; naléhavě vyzývá EIB, 
aby se přednostně zabývala veškerými 
nedostatky v posuzování dopadu na 
životní prostředí a negativními 
environmentálními, klimatickými a 
sociálními dopady;
_________________________
4 Předloženo environmentálními 
nevládními organizacemi CEE 
Bankwatch Network, Counter Balance, 
ReCommon a Friends of the Earth 
Europe.

vypouští se

Or. en
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30.6.2021 A9-0215/5

Pozměňovací návrh 5
Angelika Winzig
za skupinu PPE

Zpráva A9-0215/2021
Bas Eickhout
Kontrola finanční činnosti Evropské investiční banky – výroční zpráva za rok 2019
(2020/2245(INI))

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. bere na vědomí rostoucí zapojení 
skupiny EIB do zemědělského sektoru; trvá 
na tom, že financování EIB musí v souladu 
s evropskými politickými cíli podporovat 
venkovské komunity a transformaci 
zemědělství a klást větší důraz na dobré 
životní podmínky zvířat a že by nemělo 
přispívat k intenzitě chovu nad nosnou 
kapacitu půdy;

30. bere na vědomí rostoucí zapojení 
skupiny EIB do zemědělského sektoru; trvá 
na tom, že financování EIB musí v souladu 
s evropskými politickými cíli podporovat 
venkovské komunity a transformaci 
zemědělství;
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30.6.2021 A9-0215/6

Pozměňovací návrh 6
Angelika Winzig
za skupinu PPE

Zpráva A9-0215/2021
Bas Eickhout
Kontrola finanční činnosti Evropské investiční banky – výroční zpráva za rok 2019
(2020/2245(INI))

Návrh usnesení
Bod 41

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

41. vyjadřuje znepokojení nad 
nedostatečnou transparentností operací 
EIB prováděných prostřednictvím 
finančních zprostředkovatelů, jako jsou 
komerční banky a investiční fondy; 
zdůrazňuje, že je třeba posoudit 
hospodářský a sociální dopad 
zprostředkovaných půjček pomocí 
zpřístupnění informací o konečných 
příjemcích; vyzývá EIB, aby stanovila 
standardní oznamovací povinnosti pro 
finanční zprostředkovatele a konečné 
příjemce s tím, že bude v případě potřeby 
respektovat dohody o důvěrnosti mezi 
finančním zprostředkovatelem a 
konečným příjemcem, ale poskytne solidní 
strukturu pro shromažďování údajů a 
informací;

41. zdůrazňuje, že je třeba posoudit 
hospodářské a sociální výsledky 
zprostředkovaných půjček pomocí 
zpřístupnění informací o konečných 
příjemcích; bere však na vědomí, že 
dohody o důvěrnosti mezi finančním 
zprostředkovatelem a konečným 
příjemcem musí být dodržovány a že 
zveřejnění informací o skutečném 
vlastnictví nesmí EIB jednostranně 
rozšířit nad rámec stávajícího právního 
rámce, včetně obecného nařízení o 
ochraně osobních údajů1a;
____________________
1a Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů 
(Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

Or. en
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30.6.2021 A9-0215/7

Pozměňovací návrh 7
Angelika Winzig
za skupinu PPE

Zpráva A9-0215/2021
Bas Eickhout
Kontrola finanční činnosti Evropské investiční banky – výroční zpráva za rok 2019
(2020/2245(INI))

Návrh usnesení
Bod 61

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

61. žádá skupinu EIB, aby zlepšila 
svou odpovědnost; žádá, aby skupina EIB a 
Parlament uzavřely memorandum o 
porozumění s cílem zlepšit přístup 
Parlamentu k dokumentům a údajům EIB 
souvisejícím se strategickou orientací a 
finanční politikou, aby tak došlo k posílení 
odpovědnosti banky; navrhuje, aby se 
každého čtvrt roku konal dialog s 
příslušnými výbory Parlamentu, aby se 
Parlament mohl podílet na investiční 
strategii EIB a mohl zajistit náležitý 
dohled; zdůrazňuje, že je důležité, aby 
Parlament více kontroloval rozhodnutí 
správní rady EIB; vyzývá k lepšímu sdílení 
informací ze strany Komise s cílem zvýšit 
její transparentnost vůči Parlamentu, pokud 
jde o její postoje ve správní radě EIB; 
opakuje svou výzvu ke zveřejnění 
stanovisek vydaných Komisí v rámci 
postupu na základě článku 19 statutu EIB k 
finančním operacím EIB, aby bylo možné 
posoudit jejich soulad s příslušnými 
právními předpisy EU a politikou EU; 
vyzývá Komisi a EIB, aby v zákonných 
mezích dosáhly dohody s cílem zajistit 
plnou transparentnost těchto stanovisek a 
jejich odůvodnění;

61. žádá skupinu EIB, aby zlepšila 
svou odpovědnost; žádá, aby skupina EIB a 
Parlament uzavřely memorandum o 
porozumění s cílem zlepšit přístup 
Parlamentu k dokumentům a údajům EIB 
souvisejícím se strategickou orientací a 
finanční politikou, aby tak došlo k posílení 
odpovědnosti banky; zdůrazňuje, že je 
důležité, aby Parlament více kontroloval 
rozhodnutí správní rady EIB; vyzývá k 
lepšímu sdílení informací ze strany Komise 
s cílem zvýšit její transparentnost vůči 
Parlamentu, pokud jde o její postoje ve 
správní radě EIB; opakuje svou výzvu ke 
zveřejnění stanovisek vydaných Komisí v 
rámci postupu na základě článku 19 statutu 
EIB k finančním operacím EIB, aby bylo 
možné posoudit jejich soulad s příslušnými 
právními předpisy EU a politikou EU; 
vyzývá Komisi a EIB, aby v zákonných 
mezích dosáhly dohody s cílem zajistit 
plnou transparentnost těchto stanovisek a 
jejich odůvodnění;

Or. en



AM\1235470CS.docx PE694.495v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

30.6.2021 A9-0215/8

Pozměňovací návrh 8
Angelika Winzig
za skupinu PPE

Zpráva A9-0215/2021
Bas Eickhout
Kontrola finanční činnosti Evropské investiční banky – výroční zpráva za rok 2019
(2020/2245(INI))

Návrh usnesení
Bod 62

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

62. vyzývá ke včasnému zveřejnění 
úplných pořadů jednání a zápisů ze schůzí 
řídícího výboru a správní rady; zdůrazňuje, 
že budoucí politika transparentnosti by 
měla posílit požadavky na transparentnost 
všech operací a vyžadovat, aby 
předkladatelé projektů zpřístupnili 
veřejnosti posouzení vlivů na životní 
prostředí a související dokumenty tím, že 
do konkrétních smluvních doložek 
podepsaných se všemi klienty EIB 
zahrnou přísné povinnosti týkající se 
transparentnosti; žádá EIB, aby 
zveřejňovala pravidelnější, podrobnější 
a komplexnější informace o finančních 
zprostředkovatelích odpovědných za 
využívání prostředků EIB a aby zavedla 
smluvní doložky týkající se povinného 
zveřejňování informací o úvěrové činnosti 
ze strany těchto institucí;

62. vyzývá ke včasnému zveřejnění 
úplných pořadů jednání a zápisů ze schůzí 
řídícího výboru a správní rady; bere však 
na vědomí, že k transparentnosti 
dokumentů se vztahují určitá omezení v 
zájmu zajištění ochrany důvěrných 
informací poskytnutých klienty EIB a 
projektovými partnery; zdůrazňuje, že 
budoucí politika transparentnosti by měla 
posílit transparentnost; žádá EIB, aby 
zveřejňovala pravidelnější, podrobnější a 
komplexnější informace o finančních 
zprostředkovatelích odpovědných za 
využívání prostředků EIB; zdůrazňuje, že 
žádné nové požadavky by neměly ohrozit 
přístup malých a středních podniků k 
financování;

Or. en


