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1.7.2020 A9-0081/4

Ändringsförslag 4
Hélène Laporte
för ID-gruppen

Betänkande A9-0081/2020
David Cormand  
Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet – årsrapport 2019
(2019/2126(INI))

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet betonar vikten 
av den verksamhet som EIB bedriver i 
egenskap av unionens bank för att öka de 
nuvarande investeringsnivåerna i EU, som 
ligger under de historiska genomsnitten 
och som inte räcker för att uppfylla EU:s 
ambitioner avseende hållbarhet, ekonomi, 
sociala frågor och sysselsättning och för att 
uppnå regional sammanhållning, 
innovation och konkurrenskraft på EU-nivå 
samt finansiering på lokal nivå, inklusive 
kommuner som tillgodoser medborgarnas 
behov.

1. Europaparlamentet noterar den 
verksamhet som EIB bedriver i egenskap 
av medlemsstaternas bank för att öka de 
nuvarande investeringsnivåerna i EU, som 
ligger under de historiska genomsnitten för 
målen avseende hållbarhet, ekonomi, 
sociala frågor och sysselsättning och de 
nivåer som krävs för att uppnå regional 
sammanhållning, innovation och 
konkurrenskraft på EU-nivå samt 
finansiering på lokal nivå, inklusive 
kommuner som tillgodoser medborgarnas 
behov.

Or. en
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1.7.2020 A9-0081/5

Ändringsförslag 5
Hélène Laporte
för ID-gruppen

Betänkande A9-0081/2020
David Cormand
Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet – årsrapport 2019
(2019/2126(INI))

Förslag till resolution
Punkt 6a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet uppmanar 
EIB att beakta de yttersta 
randområdenas särdrag i fråga om BNP, 
utvecklingsnivå, ekonomiska sektorers 
struktur, de marknader där små och 
medelstora företag är verksamma samt 
små och medelstora företags tillgång till 
finansiering.

Or. en



AM\1209053SV.docx PE647.695v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

1.7.2020 A9-0081/6

Ändringsförslag 6
Hélène Laporte
för ID-gruppen

Betänkande A9-0081/2020
David Cormand
Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet – årsrapport 2019
(2019/2126(INI))

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet uppmanar 
EIB att lägga tonvikten vid samråd med 
alla berörda parter som berörs av EIB:s 
projekt, i synnerhet lokala samhällen, 
det civila samhället och allmänheten.

11. Europaparlamentet uppmanar EIB att 
lägga tonvikten vid samråd med alla 
berörda parter som berörs av EIB:s 
projekt, i synnerhet lokala samhällen, det 
civila samhället och allmänheten samt 
ekonomiska utvecklingsbanker på 
nationell nivå.

Or. en
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Ändringsförslag 7
Hélène Laporte
för ID-gruppen

Betänkande A9-0081/2020
David Cormand
Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet – årsrapport 2019
(2019/2126(INI))

Förslag till resolution
Punkt 57

Förslag till resolution Ändringsförslag

57. Europaparlamentet noterar att EIB 
under 2018 undertecknade 
finansieringsavtal för 101 nya projekt 
utanför EU med en total godkänd 
finansiering på 9,05 miljarder EUR, i syfte 
att möjliggöra totala investeringar på 
41 miljarder EUR, med rekordhöga 
utlåningsnivåer för klimat och social och 
ekonomisk infrastruktur.

57. Europaparlamentet noterar att EIB 
under 2018 undertecknade 
finansieringsavtal för 101 nya projekt 
utanför EU med en total godkänd 
finansiering på 9,05 miljarder EUR, i syfte 
att möjliggöra totala investeringar på 
41 miljarder EUR, med rekordhöga 
utlåningsnivåer för klimat och social och 
ekonomisk infrastruktur. Parlamentet 
uppmanar EIB att upphöra med all 
finansieringsverksamhet utanför EU.

Or. en
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Ändringsförslag 8
Hélène Laporte
för ID-gruppen

Betänkande A9-0081/2020
David Cormand
Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet – årsrapport 2019
(2019/2126(INI))

Förslag till resolution
Punkt 63

Förslag till resolution Ändringsförslag

63. Europaparlamentet anser att EIB 
bör förbättra sin övervakning av projekt 
och förbättra sin rapportering och 
utvärdering av de faktiska resultat som 
uppnåtts och sin analys av de faktiska 
ekonomiska, sociala och miljömässiga 
konsekvenserna. Parlamentet föreslår 
därför en ökning av antalet lokalanställda i 
partnerländerna.

63. Europaparlamentet anser att EIB 
bör förbättra sin övervakning av projekt 
och förbättra sin rapportering och 
utvärdering av de faktiska resultat som 
uppnåtts och sin analys av de faktiska 
ekonomiska, sociala och miljömässiga 
konsekvenserna. Parlamentet föreslår 
därför en ökning av antalet lokalanställda i 
partnerländerna. Parlamentet konstaterar 
att otillräckligt utvärderade projekt, såsom 
gruvprojektet i Demokratiska republiken 
Kongo, inte bör upprepas.

Or. en
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Ändringsförslag 9
Hélène Laporte
för ID-gruppen

Betänkande A9-0081/2020
David Cormand
Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet – årsrapport 2019
(2019/2126(INI))

Förslag till resolution
Punkt 65a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

65a. Europaparlamentet beklagar att 
EIB:s lån till Turkiet, ett land som inte 
respekterar flera av grundprinciperna för 
frihet och demokrati, uppgick till 
385,8 miljoner EUR under 2018, och 
noterar med oro att över 28,9 miljarder 
EUR har lånats ut till Turkiet sedan 2000.

Or. en
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1.7.2020 A9-0081/10

Ändringsförslag 10
Hélène Laporte
för ID-gruppen

Betänkande A9-0081/2020
David Cormand
Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet – årsrapport 2019
(2019/2126(INI))

Förslag till resolution
Punkt 73

Förslag till resolution Ändringsförslag

73. Europaparlamentet påminner om att 
samma principer om ansvarsutkrävande 
och transparens bör gälla för alla EU-
organ8. Parlamentet insisterar på att EIB-
gruppens utökade ekonomiska roll och 
ökningen av dess investeringskapacitet och 
användningen av EU:s budget för att 
garantera dess verksamhet måste gå hand i 
hand med transparens, ansvar och 
ansvarsutkrävande när det gäller dess 
ekonomiska verksamhet, dess användning 
av EU:s budgetgaranti, additionaliteten hos 
dess transaktioner och eventuella framtida 
planer på en dotterbank för utveckling 
inom EIB. Parlamentet efterlyser ett 
transparent beslutsfattande och ett nära 
samarbete med EU-institutionerna för att se 
till att de fastställda målen är samstämmiga 
och trovärdiga. Parlamentet noterar att 
EIB-gruppens transparenspolicy grundar 
sig på principen om offentliggörande, och 
påminner EIB om dess rättsliga 
skyldigheter enligt Århuskonventionen om 
tillgång till information, allmänhetens 
deltagande i beslutsprocesser och tillgång 
till rättslig prövning i miljöfrågor i EU.

__________________
8 Europeiska revisionsrätten påminde om 
detta 2018.

73. Europaparlamentet påminner om att 
samma principer om ansvarsutkrävande 
och transparens bör gälla för alla EU-
organ8. Parlamentet insisterar på att EIB-
gruppens utökade ekonomiska roll och 
ökningen av dess investeringskapacitet och 
användningen av EU:s budget för att 
garantera dess verksamhet måste gå hand i 
hand med transparens, ansvar och 
ansvarsutkrävande när det gäller dess 
ekonomiska verksamhet, dess användning 
av EU:s budgetgaranti, additionaliteten hos 
dess transaktioner och eventuella framtida 
planer på en dotterbank för utveckling 
inom EIB. Parlamentet efterlyser ett 
transparent beslutsfattande och ett nära 
samarbete med EU-institutionerna för att se 
till att de fastställda målen är samstämmiga 
och trovärdiga. Parlamentet noterar att 
EIB-gruppens transparenspolicy grundar 
sig på principen om offentliggörande, och 
påminner EIB om dess rättsliga 
skyldigheter enligt Århuskonventionen om 
tillgång till information, allmänhetens 
deltagande i beslutsprocesser och tillgång 
till rättslig prövning i miljöfrågor i EU. 
Parlamentet begär att protokollen från 
EIB:s styrelsemöten ska offentliggöras 
inom rimlig tid.
__________________
8 Europeiska revisionsrätten påminde om 
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detta 2018.

Or. en
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Ändringsförslag 11
Hélène Laporte
för ID-gruppen

Betänkande A9-0081/2020
David Cormand
Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet – årsrapport 2019
(2019/2126(INI))

Förslag till resolution
Punkt 76a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

76a. Europaparlamentet noterar med 
oro att de övergripande administrativa 
utgifterna fortsatte att öka, främst till följd 
av ökade personalrelaterade kostnader. 
Parlamentet uppmanar EIB att visa 
kostnadsdisciplin och att bevara 
flexibiliteten och effektiviteten i EIB:s 
förvaltningsstruktur.

Or. en
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1.7.2020 A9-0081/12

Ändringsförslag 12
Hélène Laporte
för ID-gruppen

Betänkande A9-0081/2020
David Cormand
Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet – årsrapport 2019
(2019/2126(INI))

Förslag till resolution
Punkt 80

Förslag till resolution Ändringsförslag

80. Europaparlamentet efterlyser en 
översyn av regelverket om EIB:s 
skyldigheter att iaktta aktsamhetskrav, 
särskilt för att stärka dess avtalsvillkor 
gentemot bankens kunder, till exempel 
avseende bedrägeri och korruption.

80. Europaparlamentet efterlyser en 
översyn av regelverket om EIB:s 
skyldigheter att iaktta aktsamhetskrav, 
särskilt för att stärka dess avtalsvillkor 
gentemot bankens kunder, till exempel 
avseende bedrägeri och korruption. 
Parlamentet efterlyser en officiell 
förteckning över finansiella mellanhänder 
med vilka EIB skulle förbjudas att göra 
affärer.

Or. en
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Ändringsförslag 13
Hélène Laporte
för ID-gruppen

Betänkande A9-0081/2020
David Cormand
Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet – årsrapport 2019
(2019/2126(INI))

Förslag till resolution
Punkt 82

Förslag till resolution Ändringsförslag

82. Europaparlamentet uppmanar EIB 
att uppfylla sina skyldigheter om tillbörlig 
aktsamhet i linje med EU:s lagstiftning om 
bekämpning av penningtvätt och att 
tillhandahålla en fullständig 
lagstiftningsram som gör det möjligt för 
banken att på ett effektivt sätt förhindra 
deltagande i olagliga verksamheter och 
säkerställa ett korrekt sanktionssystem för 
bristande efterlevnad av EU:s lagstiftning.

82. Europaparlamentet uppmanar EIB 
att uppfylla sina skyldigheter om tillbörlig 
aktsamhet i linje med EU:s lagstiftning om 
bekämpning av penningtvätt och att 
tillhandahålla en fullständig 
lagstiftningsram som gör det möjligt för 
banken att på ett effektivt sätt förhindra 
deltagande i olagliga verksamheter och 
säkerställa ett korrekt sanktionssystem för 
bristande efterlevnad av EU:s lagstiftning. 
Parlamentet betonar svårigheterna med 
att tillämpa EU:s standarder för 
bekämpning av penningtvätt på 
tredjeländer.

Or. en
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Hélène Laporte
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Förslag till resolution
Punkt 84

Förslag till resolution Ändringsförslag

84. Europaparlamentet noterar att EIB 
har en bedrägeribekämpningspolicy med 
ett oberoende kontor för att utreda 
anklagelser om bedrägerier som 
rapporterats internt eller externt. EIB 
uppmanas att överväga en uppdatering av 
sin policy för att förbättra sin ram för 
bedrägeribekämpning och säkerställa 
tillräckliga resurser, särskilt med tanke på 
den viktiga roll som banken spelar vid 
genomförandet av EU:s politik, såsom 
InvestEU och den europeiska gröna given. 
Parlamentet noterar att sanktioner och 
rättsmedel redan ingår i EIB:s policy för 
bedrägeribekämpning, och gör det 
exempelvis möjligt att avbryta 
utbetalningar, begära återbetalning och 
avbryta eller annullera projekt. EIB 
uppmanas att avbryta utbetalningarna i 
händelse av allvarlig misskötsel och/eller 
korruptionsanklagelser.

84. Europaparlamentet noterar att EIB 
har en bedrägeribekämpningspolicy med 
ett oberoende kontor för att utreda 
anklagelser om bedrägerier som 
rapporterats internt eller externt. EIB 
uppmanas att överväga en uppdatering av 
sin policy för att förbättra sin ram för 
bedrägeribekämpning och säkerställa 
tillräckliga resurser, särskilt med tanke på 
den viktiga roll som banken spelar vid 
genomförandet av EU:s politik, såsom 
InvestEU och den europeiska gröna given. 
Parlamentet noterar att sanktioner och 
rättsmedel redan ingår i EIB:s policy för 
bedrägeribekämpning, och gör det 
exempelvis möjligt att avbryta 
utbetalningar, begära återbetalning och 
avbryta eller annullera projekt. EIB 
uppmanas att avbryta utbetalningarna i 
händelse av allvarlig misskötsel och/eller 
korruptionsanklagelser. Parlamentet 
uppmanar EIB att varje år offentliggöra 
återvinningsprocenten i fall med bevisat 
bedrägeri.

Or. en


