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BG Единство в многообразието BG

1.7.2020 A9-0118/1

Изменение 1
Люк Минг Фланаган
от името на групата GUE/NGL

Доклад A9-0118/2020
Бас Ейкхаут
Контрол на финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка – годишен 
доклад за 2018 г.
(2019/2127(ΙΝΙ))

Предложение за резолюция
Параграф 11

Предложение за резолюция Изменение

11. призовава ЕИБ да вземе предвид 
местните заинтересовани страни, 
включително гражданското общество, 
относно въздействието на инвестициите 
върху местната околна среда;

11. отново отправя своя призив 
към ЕИБ да вземе предвид и да 
предприеме последващи действия по 
становищата, позициите и 
предложенията на местните 
заинтересовани страни, включително 
гражданското общество, относно 
въздействието на инвестициите върху 
местната околна среда, за да се 
ограничи, избегне или преодолее 
потенциално неблагоприятно 
въздействие на финансирани от ЕИБ 
проекти;
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BG Единство в многообразието BG

1.7.2020 A9-0118/2

Изменение 2
Люк Минг Фланаган
от името на групата GUE/NGL

Доклад A9-0118/2020
Бас Ейкхаут
Контрол на финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка – годишен 
доклад за 2018 г.
(2019/2127(ΙΝΙ))

Предложение за резолюция
Параграф 23

Предложение за резолюция Изменение

23. отбелязва, че през 2018 г. ЕИБ е 
одобрила финансиране за големи 
инфраструктурни проекти в областта на 
газовата инфраструктура, включително 
газопроводи за ЕС от Туркменистан и 
Азербайджан (Трансанадолски 
газопровод) и от Гърция за Италия през 
Албания и Адриатическо море 
(Трансадриатически газопровод); 
отбелязва , че тези инвестиции бяха 
включени в 4-ия списък с проекти от 
общ интерес, съфинансирани от 
бюджета на ЕС; призовава ЕИБ да 
обясни как тези проекти ще бъдат 
приведени в съответствие с целите на 
Парижкото споразумение до края на 
2020 г.;

23. изразява съжаление поради 
факта, че през 2018 г. ЕИБ е одобрила 
финансиране за големи 
инфраструктурни проекти в областта на 
газовата инфраструктура, включително 
газопроводи за ЕС от Туркменистан и 
Азербайджан (Трансанадолски 
газопровод) и от Гърция за Италия през 
Албания и Адриатическо море 
(Трансадриатически газопровод); 
отбелязва , че тези инвестиции бяха 
включени в 4-ия списък с проекти от 
общ интерес, съфинансирани от 
бюджета на ЕС; призовава ЕИБ да 
обясни как тези проекти ще бъдат 
приведени в съответствие с целите на 
Парижкото споразумение до края на 
2020 г.;
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1.7.2020 A9-0118/3

Изменение 3
Люк Минг Фланаган
от името на групата GUE/NGL

Доклад A9-0118/2020
Бас Ейкхаут
Контрол на финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка – годишен 
доклад за 2018 г.
(2019/2127(ΙΝΙ))

Предложение за резолюция
Параграф 43

Предложение за резолюция Изменение

43. призовава ЕИБ да взема под 
внимание местните условия, когато 
инвестира в трети държави; припомня, 
че инвестициите в трети държави следва 
да бъдат насочени и към създаване на 
дългосрочен устойчив икономически 
растеж, при който водеща роля има 
частният сектор, към подкрепа на 
борбата срещу изменението но климата 
и към намаляване на бедността 
посредством създаване на работни места 
и подобряване на достъпа до 
производствени ресурси;

43. призовава ЕИБ да взема под 
внимание местните условия, когато 
инвестира в трети държави; припомня, 
че инвестициите в трети държави не 
могат да се основават единствено на 
подход за постигане на максимална 
печалба, а следва също така да бъдат 
насочени и към създаване на 
дългосрочен устойчив икономически 
растеж, при който водеща роля има 
частният сектор, към подкрепа на 
борбата срещу изменението но климата 
и към намаляване на бедността 
посредством създаване на работни места 
и подобряване на достъпа до 
производствени ресурси;
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Изменение 4
Люк Минг Фланаган
от името на групата GUE/NGL

Доклад A9-0118/2020
Бас Ейкхаут
Контрол на финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка – годишен 
доклад за 2018 г.
(2019/2127(ΙΝΙ))

Предложение за резолюция
Параграф 65

Предложение за резолюция Изменение

65. във връзка с прегледа на 
отговорностите на ръководните органи 
на ЕИБ счита, че членовете на 
Управителния комитет следва при 
всички обстоятелства да избягват 
евентуален конфликт на интереси;

65. във връзка с прегледа на 
отговорностите на ръководните органи 
на ЕИБ счита, че членовете на 
Управителния комитет следва при 
всички обстоятелства да избягват 
евентуален конфликт на интереси; в 
този контекст счита, че е важно в 
Кодекса за поведение на 
Управителния комитет и на Съвета 
на директорите да се включи 
разпоредба, изключваща 
възможността техните членове да 
упражняват надзор над отпускането 
на заеми или изпълнението на 
проекти в своите държави на 
произход;
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1.7.2020 A9-0118/5

Изменение 5
Люк Минг Фланаган
от името на групата GUE/NGL

Доклад A9-0118/2020
Бас Ейкхаут
Контрол на финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка – годишен 
доклад за 2018 г.
(2019/2127(ΙΝΙ))

Предложение за резолюция
Параграф 81

Предложение за резолюция Изменение

81. очаква резултатите от 
предприетия през 2018 г. преглед на 
политиките на ЕИБ/ЕИФ за борба с 
измамите и подкрепя по-строг подход в 
политиката на нулева толерантност към 
измамите и корупцията и други форми 
на непозволено поведение; призовава 
ЕИБ да задълбочи сътрудничеството си 
с OLAF и с Европейската прокуратура в 
бъдеще и да докладва на компетентните 
органи за всички случаи на възможни 
измами; счита, че Европейската 
прокуратура в бъдеще следва да има 
мандат за разследване на престъпна 
дейност по отношение на средствата от 
ЕИБ в държавите – членки на ЕС, които 
са членове на Европейската 
прокуратура;

81. очаква резултатите от 
предприетия през 2018 г. преглед на 
политиките на ЕИБ/ЕИФ за борба с 
измамите и подкрепя по-строг подход в 
политиката на нулева толерантност към 
измамите и корупцията и други форми 
на непозволено поведение; отново 
отправя във връзка с това своя призив 
към ЕИБ да спира финансирането на 
проекти, които са обект на текущо 
разследване за измама или корупция 
от страна на националните съдебни 
органи, Европейската прокуратура 
или OLAF; призовава ЕИБ да задълбочи 
сътрудничеството си с OLAF и с 
Европейската прокуратура в бъдеще и 
да докладва на компетентните органи за 
всички случаи на възможни измами; 
счита, че Европейската прокуратура в 
бъдеще следва да има мандат за 
разследване на престъпна дейност по 
отношение на средствата от ЕИБ в 
държавите – членки на ЕС, които са 
членове на Европейската прокуратура;
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