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30.6.2021 A9-0215/9

Pozměňovací návrh 9
Matteo Adinolfi, Joachim Kuhs, Roman Haider
za skupinu ID

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.

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; 
zdůrazňuje však, že ambice v oblasti 
klimatu by neměly vést k odklonu 
pozornosti od potřeby strategie 
energetické bezpečnosti, neboť by to 
rovněž ohrozilo geopolitickou stabilitu;
________________
4 Předloženo environmentálními 
nevládními organizacemi CEE Bankwatch 
Network, Counter Balance, ReCommon a 
Friends of the Earth Europe.
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30.6.2021 A9-0215/10

Pozměňovací návrh 10
Joachim Kuhs, Roman Haider
za skupinu ID

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

Návrh usnesení
Bod 36

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36. konstatuje, že rozvojová politika 
Unie bude prováděna prostřednictvím 
nového nástroje pro sousedství a 
rozvojovou a mezinárodní spolupráci 
(NDICI), v němž je EIB jedním z hlavních 
provádějících subjektů; vyjadřuje své 
znepokojení nad využíváním rozvojových 
fondů EU ke snižování rizika soukromých 
investic vzhledem k nedostatku důkazů o 
jejich schopnosti přinášet adicionalitu a 
plnit rozvojové cíle, jak bylo nedávno 
uvedeno v závěrečném přezkumu EFSD a 
ve stanovisku Evropského účetního dvora 
č. 7/2020 ze dne 11. září 2020; zdůrazňuje, 
že je třeba, aby dárci upřednostňovali 
financování prostřednictvím grantů jako 
standardní možnost, zejména v případě 
nejméně rozvinutých zemí, a tím se 
vyvarovali zvyšování dluhové zátěže;

36. má vážné pochybnosti o tom, že 
rozvojová politika Unie bude prováděna 
prostřednictvím nového nástroje pro 
sousedství a rozvojovou a mezinárodní 
spolupráci (NDICI), v němž je EIB jedním 
z hlavních provádějících subjektů; 
vyjadřuje své znepokojení nad využíváním 
rozvojových fondů EU ke snižování rizika 
soukromých investic vzhledem k 
nedostatku důkazů o jejich schopnosti 
přinášet adicionalitu a plnit rozvojové cíle, 
jak bylo nedávno uvedeno v závěrečném 
přezkumu EFSD a ve stanovisku 
Evropského účetního dvora č. 7/2020 ze 
dne 11. září 2020; zdůrazňuje, že je třeba, 
aby dárci upřednostňovali financování 
prostřednictvím grantů jako standardní 
možnost, zejména v případě nejméně 
rozvinutých zemí, a tím se vyvarovali 
zvyšování dluhové zátěže;
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30.6.2021 A9-0215/11

Pozměňovací návrh 11
Matteo Adinolfi
za skupinu ID

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

Návrh usnesení
Bod 38

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38. konstatuje, že EIB se musí řídit 
Listinou základních práv EU; zdůrazňuje, 
že zásady lidských práv jsou začleněny do 
jejích postupů a norem týkajících se řádné 
správy, mimo jiné umožněním pozastavení 
vyplácení prostředků v případě závažného 
porušování lidských práv nebo 
environmentálních a sociálních norem; 
bere na vědomí, že mechanismy vyřizování 
stížností byly na konci roku 2018 posíleny; 
žádá EIB o zajištění toho, aby byl její 
mechanismus pro vyřizování stížností 
snadno přístupný, včasný a účinný a 
odhaloval a napravoval případná porušení 
lidských práv související s projekty EIB; 
žádá EIB o předložení zprávy v této věci 
Parlamentu a Radě guvernérů;

38. konstatuje, že EIB se musí řídit 
Listinou základních práv EU; zdůrazňuje, 
že zásady lidských práv jsou začleněny do 
jejích postupů a norem týkajících se řádné 
správy, mimo jiné umožněním pozastavení 
vyplácení prostředků v případě závažného 
porušování lidských práv nebo 
environmentálních a sociálních norem; 
bere na vědomí, že mechanismy vyřizování 
stížností byly na konci roku 2018 posíleny; 
žádá EIB o zajištění toho, aby byl její 
mechanismus pro vyřizování stížností 
snadno přístupný, včasný a účinný a 
odhaloval a napravoval případná porušení 
lidských práv související s projekty EIB, a 
to se zvláštním ohledem na dětskou a 
nucenou práci; žádá EIB o předložení 
zprávy v této věci Parlamentu a Radě 
guvernérů;
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