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Изменение  8 

Люк Минг Фланаган, София Сакорафа, Меря Кюльонен, Лола Санчес Калдентей 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0139/2018 

Марко Вали 

Годишен доклад относно контрола на финансовите дейности на Европейската 

инвестиционна банка за 2016 г. 

2017/2190(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 74 

 

Предложение за резолюция Изменение 

74. отбелязва, че ЕИБ увеличава 

капацитета на пакета за социално и 

отговорно финансиране за държавите от 

АКТБ и превръщането му в револвиращ 

фонд, като 300 милиона евро са 

заделени за справяне с миграцията 

пряко чрез подкрепа за инициативите на 

частния сектор; отбелязва, че ЕИБ ще 

предостави също така 500 милиона евро 

в рамките на Инвестиционния 

инструмент за АКТБ за целеви проекти 

в публичния сектор с акцент върху 

миграцията; подчертава значението на 

това да не се използват средства на ЕИБ 

за целите на сигурността или за 

граничен контрол; счита по-скоро, че 

вниманието следва да се съсредоточи 

върху устойчивото развитие на трети 

държави; отново подчертава значението 

на провеждането на свързани с правата 

на човека подробни надлежни проверки 

по отношение на изпълнените проекти; 

призовава ЕИБ да вземе предвид при 

осъществяването на своите проекти 

всякакви нарушения на правата на 

човека и съответно да сложи край на 

съответните заеми;  

74. отбелязва, че ЕИБ увеличава 

капацитета на пакета за социално и 

отговорно финансиране за държавите от 

АКТБ и превръщането му в револвиращ 

фонд, като 300 милиона евро са 

заделени за справяне с миграцията 

пряко чрез подкрепа за инициативите на 

частния сектор; отбелязва, че ЕИБ ще 

предостави също така 500 милиона евро 

в рамките на Инвестиционния 

инструмент за АКТБ за целеви проекти 

в публичния сектор с акцент върху 

миграцията; подчертава значението на 

това да не се използват средства на ЕИБ 

за целите на сигурността или за 

граничен контрол; счита по-скоро, че 

вниманието следва да се съсредоточи 

върху устойчивото развитие на трети 

държави; отново подчертава значението 

на провеждането на свързани с правата 

на човека подробни надлежни проверки 

по отношение на изпълнените проекти; 

призовава ЕИБ да вземе предвид при 

осъществяването на своите проекти 

всякакви нарушения на правата на 

човека и съответно да сложи край на 

съответните заеми; препоръчва ЕИБ да 

приема конвенциите на ООН в 

областта на правата на човека до 

края на 2018 г. с цел надлежната 

проверка по въпроси, свързани с 
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правата на човека, да бъде 

интегрирана на всички равнища на 

проектния цикъл; призовава за 

разработването на практически 

насоки относно оценката на 

аспектите, свързани с всички основни 

права на човека и засегнатите групи, 

които да се използват по време на 

предварителната оценка и текущото 

наблюдение на базата на отделните 

проекти; изисква оценка от страна 

на Комисията, в която да се посочват 

рисковете от извършване на 

нарушения на правата на човека в 

рамките на гаранцията на ЕС; 

Or. en 
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Изменение  9 

Люк Минг Фланаган, София Сакорафа, Меря Кюльонен, Лола Санчес Калдентей 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0139/2018 

Марко Вали 

Годишен доклад относно контрола на финансовите дейности на Европейската 

инвестиционна банка за 2016 г. 

2017/2190(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 85 

 

Предложение за резолюция Изменение 

85. признава значението на 

дейността по осведомяване на местните 

и регионални действащи лица за 

наличието на финансиране и техническа 

помощ в целия ЕС; признава също така, 

че подходящата информация относно 

участието на ЕИБ във финансирането на 

проекти за различните заинтересовани 

страни е от изключително значение за 

това гражданите на местно равнище да 

бъдат информирани, че имат право на 

обжалване и подаване на жалби пред 

Механизма на ЕИБ за подаване на 

жалби и Европейския омбудсман; 

отбелязва, че през 2016 г. са били 

регистрирани 89 жалби, от които 84 са 

обявени за допустими, в сравнение с 

получените 56 жалби, подадени през 

2015 г.; 

85. признава значението на 

дейността по осведомяване на местните 

и регионални действащи лица за 

наличието на финансиране и техническа 

помощ в целия ЕС; признава също така, 

че подходящата информация относно 

участието на ЕИБ във финансирането на 

проекти за различните заинтересовани 

страни е от изключително значение за 

това гражданите на местно равнище да 

бъдат информирани, че имат право на 

обжалване и подаване на жалби пред 

Механизма на ЕИБ за подаване на 

жалби и Европейския омбудсман; 

отбелязва, че през 2016 г. са били 

регистрирани 89 жалби, от които 84 са 

обявени за допустими, в сравнение с 

получените 56 жалби, подадени през 

2015 г.; настоятелно призовава да не 

бъдат намалени нито 

независимостта, нито капацитетът 

на механизма за подаване на жалби, 

който представлява съществена 

функция, даваща възможност на 

гражданите и предприятията, 

засегнати от дейността на банката, 

да бъдат чути, и същевременно – 

ключов инструмент ЕИБ да извлича 

поуки от предишните си проекти, и 

който понастоящем е в процес на 
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преразглеждане от ЕИБ (становище, 

което се споделя от Европейския 

омбудсман); 

Or. en 
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25.4.2018 A8-0139/10 

Изменение  10 

Люк Минг Фланаган, София Сакорафа, Меря Кюльонен, Лола Санчес Калдентей 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0139/2018 

Марко Вали 

Годишен доклад относно контрола на финансовите дейности на Европейската 

инвестиционна банка за 2016 г. 

2017/2190(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 89 

 

Предложение за резолюция Изменение 

89. приветства оповестяването на 

протоколите от заседанията на Съвета 

на директорите на ЕИБ и препоръчва 

ЕИБ също така да обмисли 

възможността да оповести 

неповерителна информация от 

протоколите от заседанията на 

Управителния комитет; на проектно 

равнище, отново заявява искането си по 

отношение на систематичното 

оповестяване на докладите за 

приключване на дейностите на ЕИБ 

извън ЕС, както и оценките по трите 

стълба и документацията относно 

измерването на резултатите за 

проектите на ЕИБ; счита, че 

оповестяването на набора от показатели 

на ЕФСИ, както е предвидено за ЕФСИ 

2.0, следва да се прилага за всички 

проекти, изпълнявани от ЕИБ; 

89. приветства оповестяването на 

протоколите от заседанията на Съвета 

на директорите на ЕИБ и препоръчва 

ЕИБ също така да обмисли 

възможността да оповести 

неповерителна информация от 

протоколите от заседанията на 

Управителния комитет; на проектно 

равнище, отново заявява искането си по 

отношение на систематичното 

оповестяване на докладите за 

приключване на дейностите на ЕИБ 

извън ЕС, както и оценките по трите 

стълба и документацията относно 

измерването на резултатите за 

проектите на ЕИБ; счита, че 

оповестяването на набора от показатели 

на ЕФСИ, както е предвидено за ЕФСИ 

2.0, следва да се прилага за всички 

проекти, изпълнявани от ЕИБ; 

отбелязва, че подобно оповестяване 

би било голяма крачка напред по 

отношение на прозрачността на 

операциите на ЕИБ; 

Or. en 
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25.4.2018 A8-0139/11 

Изменение  11 

Люк Минг Фланаган, София Сакорафа, Меря Кюльонен, Лола Санчес Калдентей 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0139/2018 

Марко Вали 

Годишен доклад относно контрола на финансовите дейности на Европейската 

инвестиционна банка за 2016 г. 

2017/2190(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 93 

 

Предложение за резолюция Изменение 

93. подчертава, че стандартите в 

областта на данъчната прозрачност и 

доброто управление в областта на 

данъчното облагане следва да бъдат 

засилени, по-специално по отношение 

на разпоредбите относно избягването на 

данъци; отбелязва приемането в края на 

2017 г. на списъка на ЕС на 

юрисдикциите, неоказващи съдействие 

за данъчни цели; призовава ЕИБ в тази 

връзка да засили своята политика по 

отношение на непрозрачните и 

неоказващите съдействие юрисдикции 

при текущия преглед, като разработи 

по-всеобхватна отговорна данъчна 

политика; призовава ЕИБ да 

демонстрира осъществимостта на по-

високите стандарти за данъчна 

прозрачност чрез приемане на политика, 

надхвърлящи минималните законови 

изисквания, като на ЕИБ бъде 

възложено да определя насоките в 

областта на справедливото данъчно 

облагане; подчертава по-специално 

необходимостта отпускането на пряко 

или косвено финансиране да бъде 

обвързано с оповестяването на 

данъчните и финансовите данни за всяка 

отделна държава, както и със 

споделянето на данните за ефективната 

93. подчертава, че стандартите в 

областта на данъчната прозрачност и 

доброто управление в областта на 

данъчното облагане следва да бъдат 

засилени, по-специално по отношение 

на разпоредбите относно избягването на 

данъци; отбелязва приемането в края на 

2017 г. на списъка на ЕС на 

юрисдикциите, неоказващи съдействие 

за данъчни цели; призовава ЕИБ в тази 

връзка да засили своята политика по 

отношение на непрозрачните и 

неоказващите съдействие юрисдикции 

при текущия преглед, като разработи 

по-всеобхватна отговорна данъчна 

политика; призовава ЕИБ да изисква 

от всички свои клиенти да 

оповестяват данни страна по страна, 

както и да извършва засилени 

проверки на всички свои клиенти по 

отношение на надлежната проверка, 

особено във връзка с практиките за 

избягване на данъци и агресивното 

данъчно планиране; призовава ЕИБ да 

демонстрира осъществимостта на по-

високите стандарти за данъчна 

прозрачност чрез приемане на политика, 

надхвърлящи минималните законови 

изисквания, като на ЕИБ бъде 

възложено да определя насоките в 
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собственост от страна на 

бенефициентите и финансовите 

посредници, участващи във 

финансовите операции, без изключения; 

областта на справедливото данъчно 

облагане; подчертава по-специално 

необходимостта отпускането на пряко 

или косвено финансиране да бъде 

обвързано с оповестяването на 

данъчните и финансовите данни за всяка 

отделна държава, както и със 

споделянето на данните за ефективната 

собственост от страна на 

бенефициентите и финансовите 

посредници, участващи във 

финансовите операции, без изключения; 

Or. en 

 

 


