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Ændringsforslag 1
Luke Ming Flanagan
for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning A9-0118/2020
Bas Eickhout
Kontrol med Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter - årsberetning 2018
(2019/2127(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 11

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11. opfordrer EIB til at tage hensyn til 
lokale aktører, herunder civilsamfundet, i 
forbindelse med indvirkningen af 
investeringer på det lokale miljø;

11. gentager sin opfordring til EIB om 
at tage hensyn til og følge op på udtalelser, 
holdninger og forslag fra lokale aktører, 
herunder civilsamfundet, om indvirkningen 
af investeringer på det lokale miljø for at 
begrænse enhver potentielt skadelig 
virkning af projekter, der finansieres af 
EIB;

Or. en
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Forslag til beslutning
Punkt 23

Forslag til beslutning Ændringsforslag

23. noterer sig, at EIB i 2018 
godkendte finansiering til store 
gasinfrastrukturprojekter, herunder 
gasrørledninger til EU fra Turkmenistan og 
Aserbajdsjan (den transanatolske 
naturgasrørledning) og fra Grækenland til 
Italien via Albanien og Adriaterhavet (den 
transadriatiske rørledning); bemærker, at 
disse investeringer blev medtaget på den 4. 
liste over projekter af fælles interesse, der 
blev medfinansieret over EU-budgettet; 
opfordrer EIB til at redegøre for, hvordan 
disse projekter vil blive bragt i 
overensstemmelse med målene i 
Parisaftalen inden udgangen af 2020;

23. beklager, at EIB i 2018 godkendte 
finansiering til store 
gasinfrastrukturprojekter, herunder 
gasrørledninger til EU fra Turkmenistan og 
Aserbajdsjan (den transanatolske 
naturgasrørledning) og fra Grækenland til 
Italien via Albanien og Adriaterhavet (den 
transadriatiske rørledning); bemærker, at 
disse investeringer blev medtaget på den 4. 
liste over projekter af fælles interesse, der 
blev medfinansieret over EU-budgettet; 
opfordrer EIB til at redegøre for, hvordan 
disse projekter vil blive bragt i 
overensstemmelse med målene i 
Parisaftalen inden udgangen af 2020;

Or. en
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Forslag til beslutning
Punkt 43

Forslag til beslutning Ændringsforslag

43. opfordrer EIB til at tage højde for 
den lokale situation, når der investeres i 
tredjelande; minder om, at investeringer i 
tredjelande også bør sigte mod at skabe 
langsigtet, bæredygtig økonomisk vækst, 
der drives af den private sektor, støtte 
bekæmpelsen af klimaændringer og 
mindske fattigdommen gennem 
jobskabelse og forbedret adgang til 
produktionsmidler;

43. opfordrer EIB til at tage højde for 
den lokale situation, når der investeres i 
tredjelande; minder om, at investeringer i 
tredjelande ikke udelukkende kan baseres 
på en profitmaksimeringstilgang, men 
også bør sigte mod at skabe langsigtet, 
bæredygtig økonomisk vækst, der drives af 
den private sektor, støtte bekæmpelsen af 
klimaændringer og mindske fattigdommen 
gennem jobskabelse og forbedret adgang til 
produktionsmidler;

Or. en
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Forslag til beslutning
Punkt 65

Forslag til beslutning Ændringsforslag

65. mener med hensyn til revisionen af 
EIB's styrende organers ansvar, at 
medlemmerne af direktionen under alle 
omstændigheder bør undgå eventuelle 
interessekonflikter;

65. mener med hensyn til revisionen af 
EIB's styrende organers ansvar, at 
medlemmerne af direktionen under alle 
omstændigheder bør undgå eventuelle 
interessekonflikter; mener, at det i denne 
forbindelse er vigtigt at medtage en 
bestemmelse i adfærdskodeksen for 
direktionen og bestyrelsen, der udelukker 
muligheden for, at deres medlemmer kan 
føre tilsyn med långivningen eller 
gennemførelsen af projekter i deres 
hjemlande;

Or. en



AM\1209035DA.docx PE647.690v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

1.7.2020 A9-0118/5

Ændringsforslag 5
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Forslag til beslutning
Punkt 81

Forslag til beslutning Ændringsforslag

81. afventer resultaterne af den 
revision, der blev iværksat i 2018 af EIB's 
og EIF's politikker for bekæmpelse af svig, 
og støtter en mere stringent tilgang i dens 
politik for nultolerance over for svig, 
korruption og andre former for ulovlig 
adfærd; opfordrer EIB til at øge 
samarbejdet med OLAF og EPPO i 
fremtiden og til at indberette alle tilfælde af 
potentiel svig til de kompetente 
myndigheder; er af den opfattelse, at EPPO 
i fremtiden bør have mandat til i de EU-
medlemsstater, der er medlem af EPPO, at 
retsforfølge kriminel aktivitet, der vedrører 
EIB-midler;

81. afventer resultaterne af den 
revision, der blev iværksat i 2018 af EIB's 
og EIF's politikker for bekæmpelse af svig, 
og støtter en mere stringent tilgang i dens 
politik for nultolerance over for svig, 
korruption og andre former for ulovlig 
adfærd; gentager i denne forbindelse sin 
opfordring til EIB om midlertidigt at 
suspendere finansieringen af projekter 
som er genstand for de relevante 
nationale domstoles, EPPO's eller 
OLAF's igangværende undersøgelser af 
svig eller korruption; opfordrer EIB til at 
øge samarbejdet med OLAF og EPPO i 
fremtiden og til at indberette alle tilfælde af 
potentiel svig til de kompetente 
myndigheder; er af den opfattelse, at EPPO 
i fremtiden bør have mandat til i de EU-
medlemsstater, der er medlem af EPPO, at 
retsforfølge kriminel aktivitet, der vedrører 
EIB-midler;

Or. en


