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1.7.2020 A9-0081/4

Amendamentul 4
Hélène Laporte
în numele Grupului ID

Raport A9-0081/2020
David Cormand
Activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții - raportul anual 2019
(2019/2126(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. evidențiază importanța activităților 
BEI, în calitate de bancă a Uniunii, pentru 
creșterea nivelului actual al investițiilor în 
UE, aflat sub nivelurile medii din trecut și 
insuficient pentru a realiza ambițiile UE 
privind sustenabilitatea, domeniul 
economic, social și crearea de locuri de 
muncă sau pentru a asigura coeziunea 
regională, inovarea și competitivitatea la 
nivelul UE, precum și finanțarea la nivel 
local, inclusiv pentru administrații locale 
care răspund nevoilor cetățenilor;

1. ia act de activitățile desfășurate de 
BEI, în calitate de bancă a statelor 
membre, în ceea ce privește creșterea 
nivelului actual al investițiilor în UE, aflat 
sub nivelurile medii din trecut pentru 
obiectivele de sustenabilitate, economice, 
sociale și de creare de locuri de muncă și 
nivelurile necesare pentru a asigura 
coeziunea regională, inovarea și 
competitivitatea la nivelul UE, precum și 
finanțarea la nivel local, inclusiv pentru 
administrații locale care răspund nevoilor 
cetățenilor;

Or. en
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1.7.2020 A9-0081/5

Amendamentul 5
Hélène Laporte
în numele Grupului ID

Raport A9-0081/2020
David Cormand
Activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții - raportul anual 2019
(2019/2126(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. solicită BEI să ia în considerare 
caracteristicile specifice ale regiunilor 
ultraperiferice în ceea ce privește PIB-ul, 
nivelul de dezvoltare, structura 
sectoarelor economice, piețele în care 
operează IMM-urile și accesul IMM-
urilor la finanțare;

Or. en
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1.7.2020 A9-0081/6

Amendamentul 6
Hélène Laporte
în numele Grupului ID

Raport A9-0081/2020
David Cormand
Activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții - raportul anual 2019
(2019/2126(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. invită BEI să pună accentul pe 
consultările cu toate părțile interesate 
afectate de proiectele sale, în special cu 
comunitățile locale, societatea civilă și 
publicul;

11. invită BEI să pună accentul pe 
consultările cu toate părțile interesate 
afectate de proiectele sale, în special cu 
comunitățile locale, societatea civilă și 
publicul, precum și cu băncile naționale 
de dezvoltare economică;

Or. en
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1.7.2020 A9-0081/7

Amendamentul 7
Hélène Laporte
în numele Grupului ID

Raport A9-0081/2020
David Cormand
Activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții - raportul anual 2019
(2019/2126(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 57

Propunerea de rezoluție Amendamentul

57. observă că, în 2018, BEI a semnat 
contracte de finanțare pentru 101 proiecte 
noi din afara UE, cu o finanțare totală 
aprobată de 9,05 miliarde EUR, menită să 
permită investiții totale în valoare de 
41 de miliarde EUR, cu niveluri record de 
creditare pentru climă și pentru 
infrastructura socială și economică;

57. observă că, în 2018, BEI a semnat 
contracte de finanțare pentru 101 proiecte 
noi din afara UE, cu o finanțare totală 
aprobată de 9,05 miliarde EUR, menită să 
permită investiții totale în valoare de 
41 de miliarde EUR, cu niveluri record de 
creditare pentru climă și pentru 
infrastructura socială și economică; solicită 
BEI să înceteze toate activitățile legate de 
finanțare în afara UE;

Or. en
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1.7.2020 A9-0081/8

Amendamentul 8
Hélène Laporte
în numele Grupului ID

Raport A9-0081/2020
David Cormand
Activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții - raportul anual 2019
(2019/2126(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 63

Propunerea de rezoluție Amendamentul

63. consideră că BEI ar trebui să 
intensifice monitorizarea proiectelor și să 
îmbunătățească raportarea și evaluarea 
rezultatelor reale obținute, precum și 
analiza impactului real economic, social și 
asupra mediului; sugerează, prin urmare, 
majorarea numărului angajaților săi locali 
din țările partenere;

63. consideră că BEI ar trebui să 
intensifice monitorizarea proiectelor și să 
îmbunătățească raportarea și evaluarea 
rezultatelor reale obținute, precum și 
analiza impactului real economic, social și 
asupra mediului; sugerează, prin urmare, 
majorarea numărului angajaților săi locali 
din țările partenere; observă că proiectele 
evaluate necorespunzător, cum ar fi 
proiectul minier din Republica 
Democratică Congo, nu ar trebui să se 
repete;

Or. en
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1.7.2020 A9-0081/9

Amendamentul 9
Hélène Laporte
în numele Grupului ID

Raport A9-0081/2020
David Cormand
Activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții - raportul anual 2019
(2019/2126(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 65 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

65a. regretă faptul că împrumuturile 
acordate de BEI Turciei, o țară care nu 
respectă mai multe dintre principiile 
fundamentale ale libertății și democrației, 
s-au ridicat la 385,8 milioane EUR în 
2018 și observă cu îngrijorare că, din 
2000, Turciei i-au fost acordate 
împrumuturi în valoare de peste 28,9 
miliarde EUR;

Or. en
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1.7.2020 A9-0081/10

Amendamentul 10
Hélène Laporte
în numele Grupului ID

Raport A9-0081/2020
David Cormand
Activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții - raportul anual 2019
(2019/2126(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 73

Propunerea de rezoluție Amendamentul

73. reamintește că aceleași principii de 
responsabilitate și transparență trebuie să 
se aplice tuturor organelor8; subliniază că 
rolul economic sporit al grupului BEI și 
creșterea capacității sale de investiții și 
utilizarea bugetului UE pentru garantarea 
operațiunilor sale trebuie să fie însoțite de 
transparență, responsabilitate și răspundere 
față de operațiunile sale economice, 
utilizarea garanției bugetare a UE, 
adiționalitatea operațiunilor BEI și 
eventualele planuri viitoare pentru o filială 
a BEI dedicată dezvoltării; solicită un 
proces decizional transparent și o 
colaborare strânsă cu instituțiile UE pentru 
a asigura coerența și credibilitatea 
obiectivelor stabilite; ia act de faptul că 
politica de transparență a grupului BEI se 
bazează pe prezumția divulgării 
informațiilor și reamintește BEI obligațiile 
sale legale conform Convenției de la 
Aarhus privind accesul la informație, 
participarea publicului la luarea deciziei și 
accesul la justiție în probleme de mediu în 
UE;

__________________
8 Astfel cum a reamintit Curtea de Conturi 
Europeană în 2018.

73. reamintește că aceleași principii de 
responsabilitate și transparență trebuie să 
se aplice tuturor organelor8; subliniază că 
rolul economic sporit al grupului BEI și 
creșterea capacității sale de investiții și 
utilizarea bugetului UE pentru garantarea 
operațiunilor sale trebuie să fie însoțite de 
transparență, responsabilitate și răspundere 
față de operațiunile sale economice, 
utilizarea garanției bugetare a UE, 
adiționalitatea operațiunilor BEI și 
eventualele planuri viitoare pentru o filială 
a BEI dedicată dezvoltării; solicită un 
proces decizional transparent și o 
colaborare strânsă cu instituțiile UE pentru 
a asigura coerența și credibilitatea 
obiectivelor stabilite; ia act de faptul că 
politica de transparență a grupului BEI se 
bazează pe prezumția divulgării 
informațiilor și reamintește BEI obligațiile 
sale legale conform Convenției de la 
Aarhus privind accesul la informație, 
participarea publicului la luarea deciziei și 
accesul la justiție în probleme de mediu în 
UE; solicită publicarea în timp util a 
proceselor-verbale ale Consiliului de 
administrație al BEI;
__________________
8 Astfel cum a reamintit Curtea de Conturi 
Europeană în 2018.
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1.7.2020 A9-0081/11

Amendamentul 11
Hélène Laporte
în numele Grupului ID

Raport A9-0081/2020
David Cormand
Activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții - raportul anual 2019
(2019/2126(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 76 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

76a. ia act cu îngrijorare de creșterea 
continuă a cheltuielilor administrative 
generale, determinată în principal de 
creșterea costurilor legate de personal; 
solicită BEI să își exercite disciplina în 
materie de costuri și să mențină 
flexibilitatea și eficiența structurii sale de 
conducere;

Or. en
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1.7.2020 A9-0081/12

Amendamentul 12
Hélène Laporte
în numele Grupului ID

Raport A9-0081/2020
David Cormand
Activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții - raportul anual 2019
(2019/2126(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 80

Propunerea de rezoluție Amendamentul

80. solicită revizuirea cadrului de 
reglementare privind obligația de diligență 
a BEI, în special pentru a-i consolida 
clauzele contractuale în raport cu clienții, 
de exemplu în ceea ce privește frauda și 
corupția;

80. solicită revizuirea cadrului de 
reglementare privind obligația de diligență 
a BEI, în special pentru a-i consolida 
clauzele contractuale în raport cu clienții, 
de exemplu în ceea ce privește frauda și 
corupția; solicită stabilirea unei liste 
oficiale a intermediarilor financiari cu 
care BEI are interdicția de a colabora;

Or. en
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1.7.2020 A9-0081/13

Amendamentul 13
Hélène Laporte
în numele Grupului ID

Raport A9-0081/2020
David Cormand
Activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții - raportul anual 2019
(2019/2126(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 82

Propunerea de rezoluție Amendamentul

82. invită BEI să își intensifice 
obligațiile de diligență în conformitate cu 
legislația UE privind combaterea spălării 
banilor și să ofere un cadru de 
reglementare complet, care să îi permită să 
prevină în mod eficace implicarea în 
activități ilegale și să asigure un regim de 
sancționare adecvat pentru actele de 
nerespectare a dreptului Uniunii;

82. invită BEI să își intensifice 
obligațiile de diligență în conformitate cu 
legislația UE privind combaterea spălării 
banilor și să ofere un cadru de 
reglementare complet, care să îi permită să 
prevină în mod eficace implicarea în 
activități ilegale și să asigure un regim de 
sancționare adecvat pentru actele de 
nerespectare a dreptului Uniunii; 
subliniază dificultățile în aplicarea 
standardelor UE de combatere a spălării 
banilor în țările terțe;

Or. en
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1.7.2020 A9-0081/14

Amendamentul 14
Hélène Laporte
în numele Grupului ID

Raport A9-0081/2020
David Cormand
Activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții - raportul anual 2019
(2019/2126(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 84

Propunerea de rezoluție Amendamentul

84. ia act de faptul că BEI are o politică 
antifraudă cu un birou independent pentru 
a investiga acuzațiile de fraudă raportate 
intern sau extern; invită BEI să ia în 
considerare actualizarea politicii sale 
pentru a-și îmbunătăți cadrul antifraudă și a 
asigura resurse adecvate, în special având 
în vedere rolul major pe care îl joacă în 
punerea în aplicare a politicilor UE, cum ar 
fi InvestEU și Pactul ecologic european; ia 
act de faptul că în cadrul politicii 
antifraudă a BEI sunt deja prevăzute 
sancțiuni și căi de atac care permit, de 
exemplu, suspendarea plăților, solicitarea 
rambursării și suspendarea sau anularea 
proiectelor; solicită BEI să suspende plățile 
în cazul unor erori grave de gestiune și/sau 
al unor acuzații de corupție;

84. ia act de faptul că BEI are o politică 
antifraudă cu un birou independent pentru 
a investiga acuzațiile de fraudă raportate 
intern sau extern; invită BEI să ia în 
considerare actualizarea politicii sale 
pentru a-și îmbunătăți cadrul antifraudă și a 
asigura resurse adecvate, în special având 
în vedere rolul major pe care îl joacă în 
punerea în aplicare a politicilor UE, cum ar 
fi InvestEU și Pactul ecologic european; ia 
act de faptul că în cadrul politicii 
antifraudă a BEI sunt deja prevăzute 
sancțiuni și căi de atac care permit, de 
exemplu, suspendarea plăților, solicitarea 
rambursării și suspendarea sau anularea 
proiectelor; solicită BEI să suspende plățile 
în cazul unor erori grave de gestiune și/sau 
al unor acuzații de corupție; solicită BEI să 
prezinte anual rata de recuperare a 
fondurilor împrumutate în caz de fraudă 
dovedită;

Or. en


