25.4.2018

A8-0139/2

Poprawka 2
Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
w imieniu grupy EFDD
Sprawozdanie
Marco Valli
Sprawozdanie roczne z kontroli działalności finansowej EBI za rok 2016
2017/2190(INI)

A8-0139/2018

Projekt rezolucji
Ustęp 8
Projekt rezolucji

Poprawka

8.
ponownie wyraża zaniepokojenie
dotyczące zdefiniowania zrównoważonej
strategii charakteryzującej się
dynamicznym, uczciwym i przejrzystym
rozmieszczeniem geograficznym
projektów i inwestycji w poszczególnych
państwach członkowskich, przy
uwzględnieniu szczególnego nacisku na
kraje i regiony słabiej rozwinięte; zauważa,
że 70 % wszystkich kredytów udzielonych
przez EBI w 2016 r. (46,8 mld EUR) jest
skoncentrowane w sześciu państwach
członkowskich, co pokazuje, że nie
wszystkie państwa członkowskie i regiony
mogą w równym stopniu korzystać z
możliwości inwestycyjnych;

8.
ponownie wyraża zaniepokojenie
dotyczące zdefiniowania zrównoważonej
strategii charakteryzującej się
dynamicznym, uczciwym i przejrzystym
rozmieszczeniem geograficznym
projektów i inwestycji w poszczególnych
państwach członkowskich, przy
uwzględnieniu szczególnego nacisku na
kraje i regiony słabiej rozwinięte; zauważa,
że 70 % wszystkich kredytów udzielonych
przez EBI w 2016 r. (46,8 mld EUR) jest
skoncentrowane w niewielu krajach o
najbardziej rozwiniętych rynkach
finansowych, co pokazuje, że nie
wszystkie państwa członkowskie i regiony
mogą w równym stopniu nadrobić straty i
korzystać z możliwości inwestycyjnych;
Or. en

AM\1151841PL.docx

PL

PE621.589v01-00
Zjednoczona w różnorodności

PL

25.4.2018

A8-0139/3

Poprawka 3
Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
w imieniu grupy EFDD
Sprawozdanie
Marco Valli
Sprawozdanie roczne z kontroli działalności finansowej EBI za rok 2016
2017/2190(INI)

A8-0139/2018

Projekt rezolucji
Ustęp 10
Projekt rezolucji

Poprawka

10.
wzywa EBI, aby w przypadku
projektów infrastrukturalnych o dużej skali
uwzględniał wszystkie zagrożenia mogące
wywierać wpływ na środowisko oraz aby
finansował w pierwszej kolejności te
projekty, które wykazują prawdziwą
wartość dodaną dla środowiska, gospodarki
lub lokalnej ludności; podkreśla znaczenie
ścisłego monitorowania potencjalnego
ryzyka korupcji i nadużyć finansowych
oraz wzywa EBI do zamrożenia wszelkich
kredytów na rzez projektów, w odniesieniu
do których toczy się urzędowe
dochodzenie;

10.
wzywa EBI, aby w przypadku
projektów infrastrukturalnych o dużej skali
uwzględniał wszystkie zagrożenia mogące
wywierać wpływ na środowisko oraz aby
finansował tylko te projekty, które
wykazują prawdziwą wartość dodaną dla
środowiska, gospodarki lub lokalnej
ludności; podkreśla znaczenie ścisłego
monitorowania potencjalnego ryzyka
korupcji i nadużyć finansowych oraz
wzywa EBI do zamrożenia wszelkich
kredytów na rzez projektów, w odniesieniu
do których toczy się urzędowe
dochodzenie;
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A8-0139/4

Poprawka 4
Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
w imieniu grupy EFDD
Sprawozdanie
Marco Valli
Sprawozdanie roczne z kontroli działalności finansowej EBI za rok 2016
2017/2190(INI)

A8-0139/2018

Projekt rezolucji
Ustęp 62
Projekt rezolucji

Poprawka

62.
wyraża zaniepokojenie w związku z
możliwością finansowania przez EBI
projektu gazociągu transadriatyckiego,
który nie spełnia – w różnym stopniu w
poszczególnych krajach tranzytowych, tj.
w Albanii, w Grecji i we Włoszech –
minimalnych norm środowiskowych i
społecznych zgodnych z tzw. zasadami
równikowymi; ubolewa, że EBOR już
przydzielił 500 mln EUR na ten projekt,
oraz wyraża przekonanie, że ów projekt nie
jest odpowiednią inwestycją z EBI, a jego
finansowanie nie powinno być brane pod
uwagę przez żaden z banków mających
ambicję, by realizować inwestycje
odpowiedzialne społecznie i
środowiskowo;

62.
wyraża zaniepokojenie w związku z
udzielonym przez EBI kredytem w kwocie
1,5 mld EUR na projekt gazociągu
transadriatyckiego, który nie spełnia – w
różnym stopniu w poszczególnych krajach
tranzytowych, tj. w Albanii, w Grecji i we
Włoszech – minimalnych norm
środowiskowych i społecznych zgodnych z
tzw. zasadami równikowymi; ubolewa, że
EBOR już przydzielił 500 mln EUR na ten
projekt, oraz wyraża przekonanie, że ów
projekt nie jest odpowiednią inwestycją z
EBI, a jego finansowanie nie powinno być
brane pod uwagę przez żaden z banków
mających ambicję, by realizować
inwestycje odpowiedzialne społecznie i
środowiskowo;
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A8-0139/5

Poprawka 5
Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
w imieniu grupy EFDD
Sprawozdanie
Marco Valli
Sprawozdanie roczne z kontroli działalności finansowej EBI za rok 2016
2017/2190(INI)

A8-0139/2018

Projekt rezolucji
Ustęp 68
Projekt rezolucji

Poprawka

68.
przypomina, że 10% ogólnej
działalności pożyczkowej EBI dotyczy
operacji poza granicami Unii i wyraża
zadowolenie, że od 2015 r. wzrosła łączna
pula środków finansowych
przekazywanych przez EBI
projektodawcom spoza Unii; z tego
względu podkreśla, jak ważne jest, aby
EBI każdego roku składał sprawozdanie
dotyczące jego działalności poza Unią w
odniesieniu do przestrzegania ogólnych
zasad dotyczących działań zewnętrznych
Unii, a także odgrywał należną mu rolę w
ramach odnowionego zobowiązania UE do
zachowania spójności polityki na rzecz
rozwoju i w oparciu o zasadę spójności z
innymi strategiami politycznymi UE,
ONZ‑ owskim programem działań na
rzecz zrównoważonego rozwoju do roku
2030 oraz porozumieniem z Paryża, by
wspierać edukację i tworzenie godnych
miejsc pracy, gwarantować pełne
poszanowanie praw człowieka oraz praw
pracowniczych i środowiskowych, a także
promować równość płci; podkreśla, że
udzielając wsparcia unijnym
przedsiębiorstwom za granicą, EBI
powinien w należytym stopniu
uwzględniać strategię handlową UE, w tym
również obowiązujące i przyszłe umowy

68.
przypomina, że 10% ogólnej
działalności pożyczkowej EBI dotyczy
operacji poza granicami Unii, i zauważa,
że od 2015 r. wzrosła łączna pula środków
finansowych przekazywanych przez EBI
projektodawcom spoza Unii; z tego
względu podkreśla, jak ważne jest, aby
EBI każdego roku składał sprawozdanie
dotyczące jego działalności poza Unią w
odniesieniu do przestrzegania ogólnych
zasad dotyczących działań zewnętrznych
Unii, a także odgrywał należną mu rolę w
ramach odnowionego zobowiązania UE do
zachowania spójności polityki na rzecz
rozwoju i w oparciu o zasadę spójności z
innymi strategiami politycznymi UE,
ONZ‑ owskim programem działań na
rzecz zrównoważonego rozwoju do roku
2030 oraz porozumieniem z Paryża, by
wspierać edukację i tworzenie godnych
miejsc pracy, gwarantować pełne
poszanowanie praw człowieka oraz praw
pracowniczych i środowiskowych, a także
promować równość płci; podkreśla, że
udzielając wsparcia unijnym
przedsiębiorstwom za granicą, EBI
powinien w należytym stopniu
uwzględniać strategię handlową UE, w tym
również obowiązujące i przyszłe umowy
handlowe
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A8-0139/6

Poprawka 6
Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
w imieniu grupy EFDD
Sprawozdanie
Marco Valli
Sprawozdanie roczne z kontroli działalności finansowej EBI za rok 2016
2017/2190(INI)

A8-0139/2018

Projekt rezolucji
Ustęp 89
Projekt rezolucji

Poprawka

89.
przyjmuje z zadowoleniem
ujawnienie protokołów posiedzeń Rady
Dyrektorów EBI oraz zaleca, aby EBI
rozważył także udostępnienie informacji
jawnych z posiedzeń Komitetu
Zarządzającego; odnosząc się do poziomu
projektów, powtarza wezwanie do
systematycznego ujawniania sprawozdań z
ukończenia działań EBI prowadzonych
poza Europą, a także arkuszy oceny
projektów EBI w oparciu o trzy filary oraz
kart ram pomiaru wyników projektów EBI;
uważa, że praktyka ujawniania tabeli
wskaźników, zgodnie z EFIS 2.0, powinna
mieć zastosowanie do wszystkich
projektów realizowanych przez EBI;

89.
przyjmuje z zadowoleniem
ujawnienie protokołów posiedzeń Rady
Dyrektorów EBI oraz zaleca, aby EBI
ujawnił także protokoły posiedzeń
Komitetu Zarządzającego; odnosząc się do
poziomu projektów, powtarza wezwanie do
systematycznego ujawniania sprawozdań z
ukończenia działań EBI prowadzonych
poza Europą, a także arkuszy oceny
projektów EBI w oparciu o trzy filary oraz
kart ram pomiaru wyników projektów EBI;
uważa, że praktyka ujawniania tabeli
wskaźników, zgodnie z EFIS 2.0, powinna
mieć zastosowanie do wszystkich
projektów realizowanych przez EBI;
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A8-0139/7

Poprawka 7
Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato, Eleonora Evi, Rolandas Paksas
w imieniu grupy EFDD
Sprawozdanie
Marco Valli
Sprawozdanie roczne z kontroli działalności finansowej EBI za rok 2016
2017/2190(INI)

A8-0139/2018

Projekt rezolucji
Ustęp 96
Projekt rezolucji

Poprawka

96.
ubolewa, że sprawy związane z
aferą „Dieselgate” zrodziły szereg pytań
związanych z faktem, iż Volkswagen
otrzymał kredyty od EBI dzięki oszustwom
i wprowadzaniu w błąd; wzywa EBI do
stosowania się do zaleceń OLAF
dotyczących podjęcia aktywnych kroków
w celu wdrożenia polityki zwalczania
nadużyć finansowych;

96.
ubolewa, że sprawy związane z
aferą „Dieselgate” zrodziły szereg pytań
związanych z faktem, iż Volkswagen
otrzymał kredyty od EBI dzięki oszustwom
i wprowadzaniu w błąd; wzywa EBI do
stosowania się do zaleceń OLAF
dotyczących podjęcia aktywnych kroków
w celu wdrożenia polityki zwalczania
nadużyć finansowych; podkreśla niejawny
charakter postępowania EBI w tej
sprawie i wzywa bank do ujawnienia
sprawozdania OLAF-u na temat kredytu
udzielonego przezeń Volkswagenowi oraz
do opublikowania przynajmniej
sensownego streszczenia tego
sprawozdania;
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