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NL In verscheidenheid verenigd NL

1.7.2020 A9-0118/1

Amendement 1
Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A9-0118/2020
Bas Eickhout
Controle van de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank - jaarverslag 2018
(2019/2127(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de EIB rekening te houden 
met lokale belanghebbenden, met inbegrip 
van het maatschappelijk middenveld, wat 
betreft het effect van investeringen op het 
lokale milieu;

11. herhaalt zijn verzoek aan de EIB 
om rekening te houden met en gehoor te 
geven aan meningen, standpunten en 
suggesties van lokale belanghebbenden, 
met inbegrip van het maatschappelijk 
middenveld, wat betreft het effect van 
investeringen op het lokale milieu, 
teneinde mogelijk schadelijke effecten van 
door de EIB gefinancierde projecten te 
beperken, te voorkomen of aan te pakken;

Or. en
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1.7.2020 A9-0118/2

Amendement 2
Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A9-0118/2020
Bas Eickhout
Controle van de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank - jaarverslag 2018
(2019/2127(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. stelt vast dat de EIB in 2018 
financiering heeft goedgekeurd voor grote 
gasinfrastructuurprojecten, waaronder 
gaspijpleidingen van Turkmenistan en 
Azerbeidzjan naar de EU (trans-
Anatolische aardgaspijpleiding) en van 
Griekenland naar Italië via Albanië en de 
Adriatische Zee (trans-Adriatische 
pijpleiding); merkt op dat deze 
investeringen deel uitmaakten van de 
vierde lijst van projecten van 
gemeenschappelijk belang die worden 
medegefinancierd uit de EU-begroting; 
vraagt de EIB uit te leggen hoe deze 
projecten uiterlijk eind 2020 zullen worden 
afgestemd op de doelstellingen van de 
Overeenkomst van Parijs;

23. betreurt dat de EIB in 2018 
financiering heeft goedgekeurd voor grote 
gasinfrastructuurprojecten, waaronder 
gaspijpleidingen van Turkmenistan en 
Azerbeidzjan naar de EU (trans-
Anatolische aardgaspijpleiding) en van 
Griekenland naar Italië via Albanië en de 
Adriatische Zee (trans-Adriatische 
pijpleiding); merkt op dat deze 
investeringen deel uitmaakten van de 
vierde lijst van projecten van 
gemeenschappelijk belang die worden 
medegefinancierd uit de EU-begroting; 
vraagt de EIB uit te leggen hoe deze 
projecten uiterlijk eind 2020 zullen worden 
afgestemd op de doelstellingen van de 
Overeenkomst van Parijs;

Or. en
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1.7.2020 A9-0118/3

Amendement 3
Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A9-0118/2020
Bas Eickhout
Controle van de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank - jaarverslag 2018
(2019/2127(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 43

Ontwerpresolutie Amendement

43. verzoekt de EIB rekening te houden 
met de plaatselijke context wanneer zij 
investeert in derde landen; herinnert eraan 
dat investeringen in derde landen ook tot 
doel moeten hebben om door de private 
sector geleide duurzame economische 
groei op lange termijn tot stand te brengen, 
de bestrijding van de klimaatverandering te 
ondersteunen en armoede te verminderen 
door banencreatie en een betere toegang tot 
productieve hulpmiddelen;

43. verzoekt de EIB rekening te houden 
met de plaatselijke context wanneer zij 
investeert in derde landen; herinnert eraan 
dat investeringen in derde landen niet 
uitsluitend gebaseerd mogen zijn op 
winstmaximalisatie, maar ook tot doel 
moeten hebben om door de private sector 
geleide duurzame economische groei op 
lange termijn tot stand te brengen, de 
bestrijding van de klimaatverandering te 
ondersteunen en armoede te verminderen 
door banencreatie en een betere toegang tot 
productieve hulpmiddelen;

Or. en
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1.7.2020 A9-0118/4

Amendement 4
Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A9-0118/2020
Bas Eickhout
Controle van de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank - jaarverslag 2018
(2019/2127(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 65

Ontwerpresolutie Amendement

65. is met betrekking tot de herziening 
van de verantwoordelijkheden van de 
bestuursorganen van de EIB van mening 
dat de leden van het directiecomité 
mogelijke belangenconflicten onder alle 
omstandigheden dienen te vermijden;

65. is met betrekking tot de herziening 
van de verantwoordelijkheden van de 
bestuursorganen van de EIB van mening 
dat de leden van het directiecomité 
mogelijke belangenconflicten onder alle 
omstandigheden dienen te vermijden; vindt 
het in dit kader belangrijk dat in de 
gedragscode van de Directie en in de 
gedragscode van de Raad van Bewind van 
de EIB een bepaling wordt opgenomen op 
grond waarvan leden van de Directie 
respectievelijk Raad van Bewind geen 
toezicht mogen houden op leningen voor 
of de tenuitvoerlegging van projecten in 
hun land van herkomst;

Or. en
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1.7.2020 A9-0118/5

Amendement 5
Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A9-0118/2020
Bas Eickhout
Controle van de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank - jaarverslag 2018
(2019/2127(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 81

Ontwerpresolutie Amendement

81. wacht op de resultaten van de in 
2018 aangevatte herziening van het 
antifraudebeleid van de EIB en het EIF, en 
is voorstander van een striktere toepassing 
van het nultolerantiebeleid ten aanzien van 
fraude, corruptie en andere vormen van 
verboden gedrag; verzoekt de EIB haar 
samenwerking met OLAF en het EOM te 
intensiveren en alle gevallen van mogelijke 
fraude te melden aan de bevoegde 
autoriteiten; is van mening dat het EOM in 
de toekomst het mandaat moet krijgen om 
criminele activiteiten met betrekking tot 
EIB-middelen te vervolgen in de EU-
lidstaten die bij het EOM zijn aangesloten;

81. wacht op de resultaten van de in 
2018 aangevatte herziening van het 
antifraudebeleid van de EIB en het EIF, en 
is voorstander van een striktere toepassing 
van het nultolerantiebeleid ten aanzien van 
fraude, corruptie en andere vormen van 
verboden gedrag; herhaalt in dit verband 
zijn verzoek aan de EIB om de 
financiering van projecten die het 
voorwerp vormen van een lopend 
onderzoek naar fraude of corruptie door 
een nationale rechterlijke macht, het 
EOM of OLAF, tijdelijk op te schorten; 
verzoekt de EIB haar samenwerking met 
OLAF en het EOM te intensiveren en alle 
gevallen van mogelijke fraude te melden 
aan de bevoegde autoriteiten; is van 
mening dat het EOM in de toekomst het 
mandaat moet krijgen om criminele 
activiteiten met betrekking tot EIB-
middelen te vervolgen in de EU-lidstaten 
die bij het EOM zijn aangesloten;

Or. en


