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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 11

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11. kutsub EIPd üles võtma 
investeeringutest kohalikule keskkonnale 
tuleneva mõju puhul arvesse kohalikke 
sidusrühmi, sealhulgas 
kodanikuühiskonda;

11. kordab oma üleskutset EIP-le 
võtta arvesse kohalike sidusrühmade, 
sealhulgas kodanikuühiskonna arvamusi, 
seisukohti ja ettepanekuid investeeringute 
mõju kohta kohalikule keskkonnale, et 
piirata ja vältida EIP rahastatavate 
projektide võimalikku kahjulikku mõju 
või sellega tegeleda, ning kordab, et EIP 
peaks võtma selliste arvamuste, 
seisukohtade ja ettepanekute põhjal 
järelmeetmeid;
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

23. võtab teadmiseks, et EIP kiitis 
2018. aastal heaks suurte 
gaasitaristuprojektide rahastamise, 
sealhulgas Türkmenistanist ja 
Aserbaidžaanist ELi suunduva torujuhtme 
(Trans-Anatoolia maagaasi torujuhe) ning 
Kreekast Albaania ja Aadria mere kaudu 
Itaaliasse suunduva torujuhtme (Aadria 
mere torujuhe) rahastamise; märgib, et 
need investeeringud lisati ELi eelarvest 
kaasrahastatavate ühishuviprojektide 
neljandasse loendisse; nõuab, et EIP 
selgitaks, kuidas need projektid viiakse 
2020. aasta lõpuks kooskõlla Pariisi 
kokkuleppe eesmärkidega;

23. taunib asjaolu, et EIP kiitis 2018. 
aastal heaks suurte gaasitaristuprojektide 
rahastamise, sealhulgas Türkmenistanist ja 
Aserbaidžaanist ELi suunduva torujuhtme 
(Trans-Anatoolia maagaasi torujuhe) ning 
Kreekast Albaania ja Aadria mere kaudu 
Itaaliasse suunduva torujuhtme (Aadria 
mere torujuhe) rahastamise; märgib, et 
need investeeringud lisati ELi eelarvest 
kaasrahastatavate ühishuviprojektide 
neljandasse loendisse; nõuab, et EIP 
selgitaks, kuidas need projektid viiakse 
2020. aasta lõpuks kooskõlla Pariisi 
kokkuleppe eesmärkidega;
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

43. palub EIP-l võtta kolmandatesse 
riikidesse investeerimisel arvesse 
kohalikke olusid; tuletab meelde, et 
kolmandatesse riikidesse investeerimise 
eesmärk peaks olema ka pikaajalise 
kestliku majanduskasvu ergutamine 
erasektori juhtimisel, kliimamuutuste 
vastase võitluse toetamine ja vaesuse 
vähendamine töökohtade loomise ja 
tootmisvahenditele parema juurdepääsu 
kaudu;

43. palub EIP-l võtta kolmandatesse 
riikidesse investeerimisel arvesse 
kohalikke olusid; tuletab meelde, et 
kolmandatesse riikidesse investeerimine ei 
või põhineda ainult võimalikult suure 
kasumi saamise põhimõttel, vaid selle 
eesmärk peaks olema ka pikaajalise 
kestliku majanduskasvu ergutamine 
erasektori juhtimisel, kliimamuutuste 
vastase võitluse toetamine ja vaesuse 
vähendamine töökohtade loomise ja 
tootmisvahenditele parema juurdepääsu 
kaudu;

Or. en



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

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

1.7.2020 A9-0118/4

Muudatusettepanek 4
Luke Ming Flanagan
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Raport A9-0118/2020
Bas Eickhout
Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontroll – 2018. aasta aruanne
(2019/2127(INI))

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 65

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

65. on seisukohal, et seoses EIP 
juhtorganite kohustuste läbivaatamisega 
peaksid halduskomitee liikmed vältima 
igas olukorras võimalikku huvide konflikti;

65. on seisukohal, et seoses EIP 
juhtorganite kohustuste läbivaatamisega 
peaksid halduskomitee liikmed vältima 
igas olukorras võimalikku huvide konflikti; 
peab sellega seoses oluliseks lisada 
halduskomitee ja direktorite nõukogu 
käitumisjuhendisse säte, millega 
välistatakse nende liikmete võimalus 
teostada järelevalvet laenuandmise või 
projektide rakendamise üle oma 
koduriigis;
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

81. ootab 2018. aastal algatatud 
EIP/EIFi pettustevastase poliitika 
läbivaatamise tulemusi ning toetab 
rangemat täisleppimatuse poliitikat pettuse, 
korruptsiooni ja muude keelatud käitumise 
vormide suhtes; palub EIP-l tihendada 
tulevikus koostööd OLAFi ja Euroopa 
Prokuratuuriga ning teavitada pädevaid 
asutusi kõigist võimalikest 
pettusejuhtumitest; on seisukohal, et 
Euroopa Prokuratuuril peaksid tulevikus 
olema volitused esitada süüdistusi 
kriminaalkuritegudes, mis on seotud EIP 
rahaliste vahenditega Euroopa Prokuratuuri 
liikmeks olevates ELi liikmesriikides;

81. ootab 2018. aastal algatatud 
EIP/EIFi pettustevastase poliitika 
läbivaatamise tulemusi ning toetab 
rangemat täisleppimatuse poliitikat pettuse, 
korruptsiooni ja muude keelatud käitumise 
vormide suhtes; kordab sellega seoses oma 
üleskutset EIP-le peatada ajutiselt selliste 
projektide rahastamine, mille suhtes on 
käimas pettust või korruptsiooni käsitlev 
uurimine kas asjaomaste liikmesriikide 
kohtute, Euroopa Prokuratuuri või 
OLAFi poolt; palub EIP-l tihendada 
tulevikus koostööd OLAFi ja Euroopa 
Prokuratuuriga ning teavitada pädevaid 
asutusi kõigist võimalikest 
pettusejuhtumitest; on seisukohal, et 
Euroopa Prokuratuuril peaksid tulevikus 
olema volitused esitada süüdistusi 
kriminaalkuritegudes, mis on seotud EIP 
rahaliste vahenditega Euroopa Prokuratuuri 
liikmeks olevates ELi liikmesriikides;
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