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LV Vienoti daudzveidībā LV

1.7.2020 A9-0118/1

Grozījums Nr. 1
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A9-0118/2020
Bas Eickhout
2018. gada ziņojums par Eiropas Investīciju bankas finansiālās darbības kontroli
(2019/2127(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. aicina EIB jautājumos par 
investīciju ietekmi uz vietējo vidi 
ieklausīties vietējās ieinteresētajās 
personās, tostarp pilsoniskajā sabiedrībā;

11. atkārtoti aicina EIB ņemt vērā 
vietējo ieinteresēto personu, tostarp 
pilsoniskās sabiedrības, viedokļus, 
nostājas un ierosinājumus par investīciju 
ietekmi uz vietējo vidi un veikt turpmākus 
pasākumus to sakarā nolūkā ierobežot vai 
novērst EIB finansēto projektu iespējami 
kaitīgu ietekmi, kā arī izvairīties no šādas 
ietekmes radīšanas;

Or. en
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LV Vienoti daudzveidībā LV

1.7.2020 A9-0118/2

Grozījums Nr. 2
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A9-0118/2020
Bas Eickhout
2018. gada ziņojums par Eiropas Investīciju bankas finansiālās darbības kontroli
(2019/2127(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. norāda, ka EIB 2018. gadā 
apstiprināja finansējumu lieliem gāzes 
infrastruktūras projektiem, tostarp gāzes 
cauruļvadiem uz ES no Turkmenistānas un 
Azerbaidžānas (Anatolijas dabasgāzes 
cauruļvads) un no Grieķijas uz Itāliju caur 
Albāniju un Adrijas jūru (Adrijas jūras 
cauruļvads); norāda, ka šīs investīcijas tika 
iekļautas no ES budžeta līdzfinansēto 
kopīgu interešu projektu 4. sarakstā; aicina 
EIB paskaidrot, kā šie projekti līdz 2020. 
gada beigām tiks saskaņoti ar Parīzes 
nolīguma mērķiem;

23. pauž nožēlu par to, ka EIB 
2018. gadā apstiprināja finansējumu 
lieliem gāzes infrastruktūras projektiem, 
tostarp gāzes cauruļvadiem uz ES no 
Turkmenistānas un Azerbaidžānas 
(Anatolijas dabasgāzes cauruļvads) un no 
Grieķijas uz Itāliju caur Albāniju un 
Adrijas jūru (Adrijas jūras cauruļvads); 
norāda, ka šīs investīcijas tika iekļautas no 
ES budžeta līdzfinansēto kopīgu interešu 
projektu 4. sarakstā; aicina EIB paskaidrot, 
kā šie projekti līdz 2020. gada beigām tiks 
saskaņoti ar Parīzes nolīguma mērķiem;

Or. en
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LV Vienoti daudzveidībā LV

1.7.2020 A9-0118/3

Grozījums Nr. 3
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A9-0118/2020
Bas Eickhout
2018. gada ziņojums par Eiropas Investīciju bankas finansiālās darbības kontroli
(2019/2127(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
43. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

43. aicina EIB, investējot trešās valstīs, 
ņemt vērā vietējos apstākļus; atgādina, ka 
investīcijām trešās valstīs vajadzētu būt 
vērstām arī uz to, lai radītu ilgtermiņa, 
privātā sektora virzītu ilgtspējīgu 
ekonomikas izaugsmi, atbalstītu cīņu pret 
klimata pārmaiņām un samazinātu 
nabadzību, radot darbvietas un uzlabojot 
piekļuvi ražošanas resursiem;

43. aicina EIB, investējot trešās valstīs, 
ņemt vērā vietējos apstākļus; atgādina, ka 
investīcijas trešās valstīs nedrīkst balstīt 
tikai uz maksimālu peļņas gūšanu, bet ka 
tām vajadzētu būt vērstām arī uz to, lai 
radītu ilgtermiņa, privātā sektora virzītu 
ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi, atbalstītu 
cīņu pret klimata pārmaiņām un 
samazinātu nabadzību, radot darbvietas un 
uzlabojot piekļuvi ražošanas resursiem;

Or. en
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1.7.2020 A9-0118/4

Grozījums Nr. 4
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A9-0118/2020
Bas Eickhout
2018. gada ziņojums par Eiropas Investīciju bankas finansiālās darbības kontroli
(2019/2127(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
65. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

65. uzskata, ka attiecībā uz EIB 
pārvaldības struktūru pienākumu 
pārskatīšanu Vadības komitejas locekļiem 
jebkādos apstākļos būtu jāizvairās no 
iespējama interešu konflikta;

65. uzskata, ka attiecībā uz EIB 
pārvaldības struktūru pienākumu 
pārskatīšanu Vadības komitejas locekļiem 
jebkādos apstākļos būtu jāizvairās no 
iespējama interešu konflikta; šajā sakarā 
uzskata, ka ir svarīgi Vadības komitejas 
un Direktoru padomes rīcības kodeksā 
iekļaut noteikumu, kas izslēdz iespēju to 
locekļiem pārraudzīt aizdevumu 
izsniegšanu vai projektu īstenošanu to 
mītnes valstī;

Or. en
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1.7.2020 A9-0118/5

Grozījums Nr. 5
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A9-0118/2020
Bas Eickhout
2018. gada ziņojums par Eiropas Investīciju bankas finansiālās darbības kontroli
(2019/2127(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
81. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

81. gaida 2018. gadā uzsāktās EIB/EIF 
krāpšanas apkarošanas politikas 
pārskatīšanas rezultātus un atbalsta 
stingrāku nulles tolerances politiku 
attiecībā uz krāpšanu, korupciju un citiem 
aizliegtas uzvedības veidiem; aicina EIB 
nākotnē pastiprināt sadarbību ar OLAF un 
EPPO un ziņot kompetentajām iestādēm 
par visiem iespējamas krāpšanas 
gadījumiem; uzskata, ka EPPO nākotnē 
vajadzētu būt pilnvarām veikt 
kriminālvajāšanu par noziedzīgu darbību 
attiecībā uz EIB līdzekļiem ES dalībvalstīs, 
kuras ir EPPO locekles;

81. gaida 2018. gadā uzsāktās EIB/EIF 
krāpšanas apkarošanas politikas 
pārskatīšanas rezultātus un atbalsta 
stingrāku nulles tolerances politiku 
attiecībā uz krāpšanu, korupciju un citiem 
aizliegtas uzvedības veidiem; šajā sakarā 
atkārtoti aicina EIB uz laiku apturēt to 
projektu finansēšanu, par kuriem notiek 
izmeklēšana saistībā ar krāpšanu vai 
korupciju, ko veic attiecīgās valsts tiesu 
iestādes, EPPO vai OLAF; aicina EIB 
nākotnē pastiprināt sadarbību ar OLAF un 
EPPO un ziņot kompetentajām iestādēm 
par visiem iespējamas krāpšanas 
gadījumiem; uzskata, ka EPPO nākotnē 
vajadzētu būt pilnvarām veikt 
kriminālvajāšanu par noziedzīgu darbību 
attiecībā uz EIB līdzekļiem ES dalībvalstīs, 
kuras ir EPPO locekles;

Or. en


