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Pakeitimas 1
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A9-0118/2020
Bas Eickhout
2018 m. metinis pranešimas dėl Europos investicijų banko finansinės veiklos kontrolės
(2019/2127(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
11 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

11. ragina EIB investicijų poveikio 
vietos aplinkai klausimu atsižvelgti į vietos 
suinteresuotuosius subjektus, įskaitant 
pilietinę visuomenę;

11. pakartoja savo raginimą EIB 
atsižvelgti į vietos suinteresuotųjų 
subjektų, įskaitant pilietinę visuomenę, 
nuomones, pozicijas ir pasiūlymus, 
susijusius su investicijų poveikiu vietos 
aplinkai, ir imtis tolesnių su tuo susijusių 
veiksmų, kad būtų ribojamas galimas 
žalingas EIB finansuojamų projektų 
poveikis, jo būtų išvengta arba jis būtų 
pašalintas;
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Pakeitimas 2
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A9-0118/2020
Bas Eickhout
2018 m. metinis pranešimas dėl Europos investicijų banko finansinės veiklos kontrolės
(2019/2127(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
23 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

23. pažymi, kad 2018 m. EIB patvirtino 
finansavimą dideliems dujų infrastruktūros 
projektams, įskaitant dujotiekius iš 
Turkmėnistano ir Azerbaidžano į ES 
(Transanatolijos gamtinių dujų dujotiekis) 
ir iš Graikijos į Italiją per Albaniją ir 
Adrijos jūrą (Transadrijos dujotiekis); 
pažymi, kad šios investicijos buvo 
įtrauktos į 4-ąjį bendro intereso projektų, 
bendrai finansuojamų iš ES biudžeto, 
sąrašą; prašo EIB paaiškinti, kaip šie 
projektai bus suderinti su Paryžiaus 
susitarimo tikslais iki 2020 m. pabaigos;

23. apgailestauja, kad 2018 m. EIB 
patvirtino finansavimą dideliems dujų 
infrastruktūros projektams, įskaitant 
dujotiekius iš Turkmėnistano ir 
Azerbaidžano į ES (Transanatolijos 
gamtinių dujų dujotiekis) ir iš Graikijos į 
Italiją per Albaniją ir Adrijos jūrą 
(Transadrijos dujotiekis); pažymi, kad šios 
investicijos buvo įtrauktos į 4-ąjį bendro 
intereso projektų, bendrai finansuojamų iš 
ES biudžeto, sąrašą; prašo EIB paaiškinti, 
kaip šie projektai bus suderinti su 
Paryžiaus susitarimo tikslais iki 2020 m. 
pabaigos;
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Pakeitimas 3
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A9-0118/2020
Bas Eickhout
2018 m. metinis pranešimas dėl Europos investicijų banko finansinės veiklos kontrolės
(2019/2127(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
43 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

43. ragina EIB atsižvelgti į vietos 
aplinkybes, kai investuojama į trečiąsias 
valstybes; primena, kad investicijomis į 
trečiąsias valstybes turi būti siekiama 
skatinti ilgalaikį tvarų ekonomikos augimą, 
kuriame svarbiausią vaidmenį atlieka 
privatusis sektorius, remti kovą su klimato 
kaita ir mažinti skurdą kuriant darbo vietas 
ir geresnes galimybes naudotis gamybos 
ištekliais;

43. ragina EIB atsižvelgti į vietos 
aplinkybes, kai investuojama į trečiąsias 
valstybes; primena, kad investicijos į 
trečiąsias valstybes negali būti 
grindžiamos vien kuo didesnio pelno 
siekiu, jomis taip pat turėtų būti siekiama 
skatinti ilgalaikį tvarų ekonomikos augimą, 
kuriame svarbiausią vaidmenį atlieka 
privatusis sektorius, remti kovą su klimato 
kaita ir mažinti skurdą kuriant darbo vietas 
ir geresnes galimybes naudotis gamybos 
ištekliais;
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Pranešimas A9-0118/2020
Bas Eickhout
2018 m. metinis pranešimas dėl Europos investicijų banko finansinės veiklos kontrolės
(2019/2127(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
65 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

65. EIB valdymo organų atsakomybės 
sričių peržiūros klausimu laikosi 
nuomonės, kad Valdymo komiteto nariai 
bet kokiomis aplinkybėmis turėtų vengti 
galimų interesų konfliktų;

65. EIB valdymo organų atsakomybės 
sričių peržiūros klausimu laikosi 
nuomonės, kad Valdymo komiteto nariai 
bet kokiomis aplinkybėmis turėtų vengti 
galimų interesų konfliktų; atsižvelgdamas į 
tai, mano, kad į Valdymo komiteto ir 
Direktorių valdybos elgesio kodeksą 
svarbu įtraukti nuostatą, kad jų nariai 
negalėtų prižiūrėti skolinimo ar projektų 
įgyvendinimo savo kilmės šalyse;
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Pakeitimas 5
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A9-0118/2020
Bas Eickhout
2018 m. metinis pranešimas dėl Europos investicijų banko finansinės veiklos kontrolės
(2019/2127(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
81 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

81. laukia 2018 m. pradėtos EIB ir EIF 
kovos su sukčiavimu politikos peržiūros 
rezultatų ir pritaria, kad būtų griežčiau 
taikoma visiško nepakantumo sukčiavimui, 
korupcijai ir kitų formų draudžiamam 
elgesiui politika; ragina EIB ateityje 
glaudžiau bendradarbiauti su OLAF ir 
Europos prokuratūra ir pranešti 
kompetentingoms institucijoms apie visus 
galimo sukčiavimo atvejus; mano, kad 
Europos prokuratūrai ateityje turėtų būti 
suteikti įgaliojimai patraukti baudžiamojon 
atsakomybėn už su EIB lėšomis susijusią 
nusikalstamą veiklą ES valstybėse narėse, 
kurios yra Europos prokuratūros narės;

81. laukia 2018 m. pradėtos EIB ir EIF 
kovos su sukčiavimu politikos peržiūros 
rezultatų ir pritaria, kad būtų griežčiau 
taikoma visiško nepakantumo sukčiavimui, 
korupcijai ir kitų formų draudžiamam 
elgesiui politika; atsižvelgdamas į tai, 
pakartoja savo raginimą EIB laikinai 
sustabdyti projektų, kurių atžvilgiu 
atitinkami nacionaliniai teismai, Europos 
prokuratūra arba OLAF vykdo tyrimus 
dėl sukčiavimo ar korupcijos, 
finansavimą; ragina EIB ateityje glaudžiau 
bendradarbiauti su OLAF ir Europos 
prokuratūra ir pranešti kompetentingoms 
institucijoms apie visus galimo sukčiavimo 
atvejus; mano, kad Europos prokuratūrai 
ateityje turėtų būti suteikti įgaliojimai 
patraukti baudžiamojon atsakomybėn už su 
EIB lėšomis susijusią nusikalstamą veiklą 
ES valstybėse narėse, kurios yra Europos 
prokuratūros narės;
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