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25.4.2018 A8-0139/8 

Amendamentul  8 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0139/2018 

Marco Valli 

Raportul anual privind controlul activităților financiare ale BEI pe 2016 

2017/2190(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 74 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

74. ia act de faptul că BEI crește 

capacitatea Pachetului de finanțare a 

impactului pentru țările ACP pentru a-l 

transforma într-un fond reînnoibil, 300 

milioane EUR fiind destinate pentru a trata 

chestiunea migrației în mod direct prin 

sprijinirea inițiativelor din sectorul privat; 

ia act de faptul că BEI va pune la 

dispoziție, de asemenea, 500 milioane EUR 

în cadrul Facilității de investiții pentru 

ACP pentru a viza proiectele din sectorul 

public axate pe migrație; subliniază că este 

important să nu se utilizeze fonduri ale BEI 

în scopul controalelor la frontieră și al 

controalelor de securitate; consideră, în 

schimb, că ar trebui să se pună accentul pe 

dezvoltarea durabilă a țărilor terțe; 

reiterează că este important să se efectueze 

controale detaliate privind obligațiile de 

diligență legate de drepturile omului pentru 

proiectele puse în aplicare; invită BEI, în 

contextul punerii în aplicare a proiectelor 

sale, să țină seama de orice încălcări ale 

drepturilor omului și să sisteze 

împrumuturile acordate în consecință;  

74. ia act de faptul că BEI crește 

capacitatea Pachetului de finanțare a 

impactului pentru țările ACP pentru a-l 

transforma într-un fond reînnoibil, 300 

milioane EUR fiind destinate pentru a trata 

chestiunea migrației în mod direct prin 

sprijinirea inițiativelor din sectorul privat; 

ia act de faptul că BEI va pune la 

dispoziție, de asemenea, 500 milioane EUR 

în cadrul Facilității de investiții pentru 

ACP pentru a viza proiectele din sectorul 

public axate pe migrație; subliniază că este 

important să nu se utilizeze fonduri ale BEI 

în scopul controalelor la frontieră și al 

controalelor de securitate; consideră, în 

schimb, că ar trebui să se pună accentul pe 

dezvoltarea durabilă a țărilor terțe; 

reiterează că este important să se efectueze 

controale detaliate privind obligațiile de 

diligență legate de drepturile omului pentru 

proiectele puse în aplicare; invită BEI, în 

contextul punerii în aplicare a proiectelor 

sale, să țină seama de orice încălcări ale 

drepturilor omului și să sisteze 

împrumuturile acordate în consecință; 

recomandă BEI să adopte convențiile 

ONU privind drepturile omului până la 

sfârșitul anului 2018, în vederea 

integrării obligației de diligență privind 

drepturile omului la toate nivelurile 

ciclului proiectului; solicită elaborarea 

unui ghid practic privind evaluarea 
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aspectelor legate de toate drepturile 

fundamentale ale omului și de grupurile 

afectate, care să fie utilizat în timpul 

evaluării ex-ante și al monitorizării 

continue pentru fiecare proiect în parte; 

solicită o evaluare din partea Comisiei 

care să sublinieze riscurile de încălcare a 

drepturilor omului în cadrul garanției 

UE; 

Or. en 
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25.4.2018 A8-0139/9 

Amendamentul  9 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0139/2018 

Marco Valli 

Raportul anual privind controlul activităților financiare ale Băncii Europene de Investiții pe 

2016  

2017/2190(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 85 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

85. recunoaște importanța unei 

campanii de sensibilizare a actorilor locali 

și regionali cu privire la disponibilitatea 

finanțării și a asistenței tehnice în întreaga 

UE; recunoaște, în plus, că este esențial ca 

diferitele părți interesate să fie informate 

de participarea BEI la finanțarea unor 

proiecte pentru ca, la nivel local, cetățenii 

să își cunoască dreptul de a introduce o 

cale de atac sau de a depune o plângere la 

Biroul mecanismului de tratare a 

plângerilor și la Ombudsmanul European; 

ia act de faptul că în 2016 au fost 

înregistrate 89 de plângeri, dintre care 84 

au fost declarate admisibile, în comparație 

cu 56 de plângeri primite în 2015; 

85. recunoaște importanța unei 

campanii de sensibilizare a actorilor locali 

și regionali cu privire la disponibilitatea 

finanțării și a asistenței tehnice în întreaga 

UE; recunoaște, în plus, că este esențial ca 

diferitele părți interesate să fie informate 

de participarea BEI la finanțarea unor 

proiecte pentru ca, la nivel local, cetățenii 

să își cunoască dreptul de a introduce o 

cale de atac sau de a depune o plângere la 

Biroul mecanismului de tratare a 

plângerilor și la Ombudsmanul European; 

ia act de faptul că în 2016 au fost 

înregistrate 89 de plângeri, dintre care 84 

au fost declarate admisibile, în comparație 

cu 56 de plângeri primite în 2015; solicită 

să nu fie redusă nici independența, nici 

capacitatea mecanismului de tratare a 

plângerilor (o opinie împărtășită de 

Ombudsmanul European), o funcție 

esențială care permite cetățenilor și 

întreprinderilor afectate de activitățile 

băncii să își facă auzită vocea, dar și un 

instrument esențial pentru BEI de a 

desprinde învățăminte din proiectele sale 

anterioare, care este în prezent în curs de 

revizuire de către BEI; 

Or. en 
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25.4.2018 A8-0139/10 

Amendamentul  10 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0139/2018 

Marco Valli 

Raportul anual privind controlul activităților financiare ale Băncii Europene de Investiții pe 

2016  

2017/2190(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 89 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

89. salută publicarea proceselor-verbale 

ale reuniunilor Consiliului de administrație 

al BEI și recomandă ca BEI să examineze 

și posibilitatea de a dezvălui informații 

neconfidențiale din cadrul reuniunilor 

Comitetului de direcție; își reiterează 

solicitarea privind publicarea sistematică, 

la nivel de proiect, a rapoartelor de 

finalizare pentru activitățile BEI în afara 

Europei, precum și a fișelor 3PA și REM 

pentru proiectele BEI; consideră că 

practica de a publica tabloul de bord al 

indicatorilor, astfel cum se prevede pentru 

FEIS 2.0, ar trebui să se aplice tuturor 

proiectelor implementate de BEI; 

89. salută publicarea proceselor-verbale 

ale reuniunilor Consiliului de administrație 

al BEI și recomandă ca BEI să examineze 

și posibilitatea de a dezvălui informații 

neconfidențiale din cadrul reuniunilor 

Comitetului de direcție; își reiterează 

solicitarea privind publicarea sistematică, 

la nivel de proiect, a rapoartelor de 

finalizare pentru activitățile BEI în afara 

Europei, precum și a fișelor 3PA și REM 

pentru proiectele BEI; consideră că 

practica de a publica tabloul de bord al 

indicatorilor, astfel cum se prevede pentru 

FEIS 2.0, ar trebui să se aplice tuturor 

proiectelor implementate de BEI; 

subliniază că o astfel de publicare ar 

reprezenta un progres major privind 

transparența operațiunilor BEI; 

Or. en 
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25.4.2018 A8-0139/11 

Amendamentul  11 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0139/2018 

Marco Valli 

Raportul anual privind controlul activităților financiare ale Băncii Europene de Investiții pe 

2016  

2017/2190(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 93 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

93. subliniază că ar trebui consolidate 

standardele în domeniul transparenței 

fiscale și buna guvernanță în chestiuni 

fiscale, în special în ceea ce privește 

dispozițiile privind evitarea obligațiilor 

fiscale; ia act de adoptarea, la sfârșitul 

anului 2017, a listei UE a jurisdicțiilor 

fiscale necooperante; invită, în acest sens, 

BEI să își consolideze politica privind 

jurisdicțiile netransparente și necooperante 

(politica JNC) în actuala sa revizuire, 

dezvoltând o politică fiscală responsabilă 

mai amplă; solicită BEI să demonstreze 

fezabilitatea unor standarde mai ridicate de 

transparență fiscală, adoptând o politică 

care trece dincolo de cerințele minime 

legale, asumându-și o funcție de orientare 

în materie de fiscalitate echitabilă; 

subliniază, în special, necesitatea de a 

condiționa acordarea de împrumuturi 

directe și indirecte de publicarea unor date 

fiscale și financiare pentru fiecare țară, 

precum și de divulgarea datelor privind 

proprietarii efectivi ai entităților 

beneficiare și intermediarilor financiari 

implicați în operațiunile de finanțare, fără 

derogări; 

93. subliniază că ar trebui consolidate 

standardele în domeniul transparenței 

fiscale și buna guvernanță în chestiuni 

fiscale, în special în ceea ce privește 

dispozițiile privind evitarea obligațiilor 

fiscale; ia act de adoptarea, la sfârșitul 

anului 2017, a listei UE a jurisdicțiilor 

fiscale necooperante; invită, în acest sens, 

BEI să își consolideze politica privind 

jurisdicțiile netransparente și necooperante 

(politica JNC) în actuala sa revizuire, 

dezvoltând o politică fiscală responsabilă 

mai amplă; invită BEI să impună obligația 

ca toți clienții săi să facă publice date 

defalcate pe țări și să efectueze verificări 

de diligență consolidată în privința 

tuturor clienților săi, în special în ceea ce 

privește practicile de evitare a obligațiilor 

fiscale și planificarea fiscală agresivă; 

solicită BEI să demonstreze fezabilitatea 

unor standarde mai ridicate de transparență 

fiscală, adoptând o politică care trece 

dincolo de cerințele minime legale, 

asumându-și o funcție de orientare în 

materie de fiscalitate echitabilă; subliniază, 

în special, necesitatea de a condiționa 

acordarea de împrumuturi directe și 

indirecte de publicarea unor date fiscale și 

financiare pentru fiecare țară, precum și de 

divulgarea datelor privind proprietarii 
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efectivi ai entităților beneficiare și 

intermediarilor financiari implicați în 

operațiunile de finanțare, fără derogări; 

Or. en 

 

 


