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Punkt 74 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

74. noterer sig, at EIB er ved at øge 

effektfinansieringsrammens kapacitet i 

AVS-landene og omdanne den til en 

revolverende fond, hvoraf 300 mio. EUR 

er afsat til direkte håndtering af migration 

ved at støtte initiativer i den private sektor; 

bemærker, at EIB under AVS-

investeringsfaciliteten vil stille 500 mio. 

EUR til rådighed, som skal målrettes 

offentlige projekter med fokus på 

migration; understreger betydningen af 

ikke at bruge EIB-midler med henblik på 

sikkerhed og grænsekontrol; mener, at der i 

stedet bør fokuseres på bæredygtig 

udvikling af tredjelande; gentager 

betydningen af at gennemføre detaljerede 

menneskerettighedsrelaterede due 

diligence-kontroller med hensyn til de 

gennemførte projekter; opfordrer EIB til, 

når den gennemfører sine projekter, at tage 

eventuelle krænkelser af 

menneskerettighederne i betragtning og til 

at afbryde alle lån i sådanne tilfælde;  

74. noterer sig, at EIB er ved at øge 

effektfinansieringsrammens kapacitet i 

AVS-landene og omdanne den til en 

revolverende fond, hvoraf 300 mio. EUR 

er afsat til direkte håndtering af migration 

ved at støtte initiativer i den private sektor; 

bemærker, at EIB under AVS-

investeringsfaciliteten vil stille 500 mio. 

EUR til rådighed, som skal målrettes 

offentlige projekter med fokus på 

migration; understreger betydningen af 

ikke at bruge EIB-midler med henblik på 

sikkerhed og grænsekontrol; mener, at der i 

stedet bør fokuseres på bæredygtig 

udvikling af tredjelande; gentager 

betydningen af at gennemføre detaljerede 

menneskerettighedsrelaterede due 

diligence-kontroller med hensyn til de 

gennemførte projekter; opfordrer EIB til, 

når den gennemfører sine projekter, at tage 

eventuelle krænkelser af 

menneskerettighederne i betragtning og til 

at afbryde alle lån i sådanne tilfælde; 

anbefaler, at EIB vedtager FN's 

menneskerettighedskonventioner inden 

udgangen af 2018 for at strømline due 

diligence i forbindelse med 

menneskerettigheder i alle projektfaser; 

opfordrer til udvikling af en praktisk 

vejledning om vurdering af aspekter i 

relation til alle grundlæggende 

menneskerettigheder og berørte grupper, 
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som skal anvendes i forbindelse med den 

forudgående vurdering og løbende 

overvågning på projektbasis; kræver en 

vurdering fra Kommissionen med henblik 

på at udpege risiciene for krænkelser af 

menneskerettighederne under EU-

garantien; 

Or. en 
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Punkt 85 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

85. anerkender betydningen af øget 

bevidsthed på lokalt og regionalt plan om 

mulighederne for at opnå finansiering og 

teknisk bistand i hele EU; anerkender 

endvidere, at det er afgørende, at de 

forskellige interessenter er tilstrækkeligt 

bekendte med EIB's deltagelse i 

finansieringen af projekter, hvis borgerne 

på lokalt plan skal få kendskab til deres ret 

til at indgive klager til bankens interne 

klageinstans og til Den Europæiske 

Ombudsmand; bemærker, at der i 2016 

blev registreret 89 klager, hvoraf 84 

opfyldte kravene for behandling, og at der i 

sammenligning blev modtaget 56 klager i 

2015; 

85. anerkender betydningen af øget 

bevidsthed på lokalt og regionalt plan om 

mulighederne for at opnå finansiering og 

teknisk bistand i hele EU; anerkender 

endvidere, at det er afgørende, at de 

forskellige interessenter er tilstrækkeligt 

bekendte med EIB's deltagelse i 

finansieringen af projekter, hvis borgerne 

på lokalt plan skal få kendskab til deres ret 

til at indgive klager til bankens interne 

klageinstans og til Den Europæiske 

Ombudsmand; bemærker, at der i 2016 

blev registreret 89 klager, hvoraf 84 

opfyldte kravene for behandling, og at der i 

sammenligning blev modtaget 56 klager i 

2015; opfordrer indtrængende til, at 

klagemekanismen, som er et vigtigt 

instrument, der gør det muligt for borgere 

og virksomheder, som er berørt af 

bankens aktiviteter, at komme til orde, 

men som også er et vigtigt redskab for 

EIB, da den gør det muligt for banken at 

tage ved lære af sine tidligere projekter, 

og som i øjeblikket er under revision i 

EIB, hverken får sin uafhængighed eller 

kapacitet reduceret (et synspunkt, der 

deles af Den Europæiske Ombudsmand); 

Or. en 
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89. glæder sig over offentliggørelsen af 

protokollerne fra møderne i EIB's 

bestyrelse og anbefaler, at EIB også 

overvejer at offentliggøre ikke-fortrolige 

oplysninger fra møderne i direktionen; 

gentager sin anmodning om på 

projektniveau systematisk at offentliggøre 

gennemførelsesrapporter om EIB's 

aktiviteter uden for Europa samt 3PA- og 

REM-bladene for EIB's projekter; mener, 

at praksissen med at offentliggøre 

resultattavlen med indikatorer, sådan som 

det er planlagt for EFSI 2.0, bør gælde for 

alle projekter, der gennemføres af EIB; 

89. glæder sig over offentliggørelsen af 

protokollerne fra møderne i EIB's 

bestyrelse og anbefaler, at EIB også 

overvejer at offentliggøre ikke-fortrolige 

oplysninger fra møderne i direktionen; 

gentager sin anmodning om på 

projektniveau systematisk at offentliggøre 

gennemførelsesrapporter om EIB's 

aktiviteter uden for Europa samt 3PA- og 

REM-bladene for EIB's projekter; mener, 

at praksissen med at offentliggøre 

resultattavlen med indikatorer, sådan som 

det er planlagt for EFSI 2.0, bør gælde for 

alle projekter, der gennemføres af EIB; 

bemærker, at en sådan offentliggørelse 

ville være et vigtigt gennembrud med 

hensyn til gennemsigtigheden af EIB's 

operationer; 

Or. en 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

93. understreger, at standarder for 

gennemsigtighed og god 

forvaltningspraksis på skatteområdet skal 

styrkes, navnlig for så vidt angår 

bestemmelser om skatteundgåelse; noterer 

sig, at der ved udgangen af 2017 blev 

vedtaget en EU-liste over 

ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner; 

opfordrer i denne henseende EIB til at 

styrke sin politik over for 

ikkegennemsigtige og 

ikkesamarbejdsvillige jurisdiktioner i sin 

igangværende undersøgelse, således at der 

udvikles en bredere ansvarlig skattepolitik; 

opfordrer EIB til at påvise 

gennemførligheden af højere standarder for 

skattemæssig gennemsigtighed ved at 

vedtage en politik, som rækker ud over de 

lovpligtige minimumskrav, og hvor EIB er 

udpeget som vejleder på området for fair 

beskatning; understreger navnlig, at der er 

behov for at gøre tildelingen af direkte eller 

indirekte lån afhængig af, at skattemæssige 

og økonomiske oplysninger offentliggøres 

for hvert land, og af at oplysninger om det 

reelle ejerskab bag støttemodtagerne og de 

finansielle formidlere, som er involveret i 

finansieringstransaktionerne, offentliggøres 

uden undtagelse; 

93. understreger, at standarder for 

gennemsigtighed og god 

forvaltningspraksis på skatteområdet skal 

styrkes, navnlig for så vidt angår 

bestemmelser om skatteundgåelse; noterer 

sig, at der ved udgangen af 2017 blev 

vedtaget en EU-liste over 

ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner; 

opfordrer i denne henseende EIB til at 

styrke sin politik over for 

ikkegennemsigtige og 

ikkesamarbejdsvillige jurisdiktioner i sin 

igangværende undersøgelse, således at der 

udvikles en bredere ansvarlig skattepolitik;  

opfordrer EIB til at kræve, at alle dens 

kunder offentliggør landeopdelte data, og 

til at gennemføre skærpede due diligence-

kontroller for alle kunder, navnlig i 

relation til skatteundgåelse og aggressiv 

skatteplanlægning; opfordrer EIB til at 

påvise gennemførligheden af højere 

standarder for skattemæssig 

gennemsigtighed ved at vedtage en politik, 

som rækker ud over de lovpligtige 

minimumskrav, og hvor EIB er udpeget 

som vejleder på området for fair 

beskatning; understreger navnlig, at der er 

behov for at gøre tildelingen af direkte eller 

indirekte lån afhængig af, at skattemæssige 

og økonomiske oplysninger offentliggøres 

for hvert land, og af at oplysninger om det 
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reelle ejerskab bag støttemodtagerne og de 

finansielle formidlere, som er involveret i 

finansieringstransaktionerne, offentliggøres 

uden undtagelse; 

Or. en 

 

 


