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Amendamentul 1
Luke Ming Flanagan
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A9-0118/2020
Bas Eickhout
Controlul activităților financiare ale Băncii Europene de Investiții - raportul anual 2018
(2019/2127(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. invită BEI să ia în considerare 
părțile interesate de la nivel local, inclusiv 
societatea civilă, în ceea ce privește 
impactul investițiilor asupra mediului 
local;

11. își repetă apelul adresat BEI de a 
lua în considerare și de a urma opiniile, 
pozițiile și sugestiile părților interesate de 
la nivel local, inclusiv ale societății civile, 
privind impactul investițiilor asupra 
climei locale, pentru a limita, a evita sau a 
trata orice efect potențial negativ al 
proiectelor finanțate de BEI;
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Amendamentul 2
Luke Ming Flanagan
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(2019/2127(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. constată că, în 2018, BEI a aprobat 
finanțarea unor mari proiecte de 
infrastructură pentru gazele naturale, 
inclusiv a unor conducte de gaze din 
Turkmenistan și Azerbaidjan către UE 
(Gazoductul Trans Anatolia) și din Grecia 
către Italia cu tranzit prin Albania și Marea 
Adriatică (gazoductul transadriatic); ia act 
de faptul că aceste investiții au fost incluse 
în cea de a 4-a listă de proiecte de interes 
comun cofinanțate de la bugetul UE; invită 
BEI să explice cum vor fi aliniate aceste 
proiecte la obiectivele Acordului de la 
Paris până la sfârșitul lui 2020;

23. regretă faptul că, în 2018, BEI a 
aprobat finanțarea unor mari proiecte de 
infrastructură pentru gazele naturale, 
inclusiv a unor conducte de gaze din 
Turkmenistan și Azerbaidjan către UE 
(Gazoductul Trans Anatolia) și din Grecia 
către Italia cu tranzit prin Albania și Marea 
Adriatică (gazoductul transadriatic); ia act 
de faptul că aceste investiții au fost incluse 
în cea de a 4-a listă de proiecte de interes 
comun cofinanțate de la bugetul UE; invită 
BEI să explice cum vor fi aliniate aceste 
proiecte la obiectivele Acordului de la 
Paris până la sfârșitul lui 2020;
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Amendamentul 3
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Raport A9-0118/2020
Bas Eickhout
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Propunere de rezoluție
Punctul 43

Propunerea de rezoluție Amendamentul

43. solicită BEI să ia în considerare 
contextul local atunci când investește în 
țări terțe; reamintește că investițiile în 
țările terțe ar trebui să vizeze și 
menținerea, pe termen lung, a unei 
creșteri economice durabile generate de 
sectorul privat, sprijinirea luptei împotriva 
schimbărilor climatice și reducerea sărăciei 
prin crearea de locuri de muncă și 
îmbunătățirea accesului la resursele 
productive;

43. solicită BEI să ia în considerare 
contextul local atunci când investește în 
țări terțe; reamintește că investițiile în țări 
terțe nu se pot baza doar pe o abordare de 
maximizare a profitului, ci ar trebui să 
aibă drept obiectiv și generarea pe termen 
lung de creștere economică durabilă 
produsă de sectorul privat, sprijinirea 
combaterii schimbărilor climatice și 
totodată reducerea sărăciei prin crearea de 
locuri de muncă și îmbunătățirea accesului 
la resursele productive;
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Raport A9-0118/2020
Bas Eickhout
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Propunere de rezoluție
Punctul 65

Propunerea de rezoluție Amendamentul

65. consideră, în ceea ce privește 
revizuirea responsabilităților organismelor 
de guvernanță ale BEI, că membrii 
Comitetului de direcție ar trebui să evite, în 
orice circumstanțe, eventualele conflicte de 
interese;

65. consideră, în ceea ce privește 
revizuirea responsabilităților organismelor 
de guvernanță ale BEI, că membrii 
Comitetului de direcție ar trebui să evite, în 
orice circumstanțe, eventualele conflicte de 
interese; în acest context, consideră că 
este important să se includă în Codul de 
conduită al Comitetului de direcție și al 
Consiliului de administrație o dispoziție 
care exclude posibilitatea ca membrii 
acestora să supravegheze acordarea de 
împrumuturi sau punerea în aplicare a 
proiectelor în țările lor de origine;
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Propunere de rezoluție
Punctul 81

Propunerea de rezoluție Amendamentul

81. așteaptă rezultatele examinării 
lansate în 2018 a politicilor antifraudă ale 
BEI/FEI și sprijină o abordare mai strictă a 
politicii de toleranță zero față de fraudă și 
corupție și alte forme de comportament 
interzis; invită BEI să își intensifice în 
viitor colaborarea cu OLAF și cu EPPO și 
să raporteze autorităților competente toate 
cazurile potențiale de fraudă; este de părere 
că EPPO ar trebui să dispună, în viitor, de 
mandatul de urmărire a activității 
infracționale care vizează fondurile BEI 
din statele membre ale UE care fac parte 
din EPPO;

81. așteaptă rezultatele examinării 
lansate în 2018 a politicilor antifraudă ale 
BEI/FEI și sprijină o abordare mai strictă a 
politicii de toleranță zero față de fraudă și 
corupție și alte forme de comportament 
interzis; în acest sens, solicită din nou 
BEI să suspende temporar finanțarea 
proiectelor care fac obiectul unei anchete 
în curs pentru fraudă sau corupție, 
desfășurată fie de autoritățile naționale 
competente, fie de către Parchetul 
European sau de către OLAF; invită BEI 
să își intensifice în viitor colaborarea cu 
OLAF și cu EPPO și să raporteze 
autorităților competente toate cazurile 
potențiale de fraudă; este de părere că 
EPPO ar trebui să dispună, în viitor, de 
mandatul de urmărire a activității 
infracționale care vizează fondurile BEI 
din statele membre ale UE care fac parte 
din EPPO;
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