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1.7.2020 A9-0118/1

Predlog spremembe 1
Luke Ming Flanagan
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A9-0118/2020
Bas Eickhout
Nadzor nad finančnimi dejavnostmi Evropske investicijske banke – letno poročilo za 
leto 2018
(2019/2127(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva EIB, naj upošteva lokalne 
deležnike, tudi civilno družbo, kar zadeva 
vpliv naložb na lokalno okolje;

11. ponovno poziva EIB, naj upošteva 
in spremlja mnenja, stališča in priporočila 
lokalnih deležnikov, tudi civilno družbo, 
kar zadeva vpliv naložb na lokalno okolje, 
da bi preprečila ali obravnavala 
potencialno škodljive vplive projektov, ki 
jih financira EIB;
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1.7.2020 A9-0118/2

Predlog spremembe 2
Luke Ming Flanagan
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A9-0118/2020
Bas Eickhout
Nadzor nad finančnimi dejavnostmi Evropske investicijske banke – letno poročilo za 
leto 2018
(2019/2127(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. ugotavlja, da je EIB v letu 2018 
odobrila financiranje velikih plinskih 
infrastrukturnih projektov, vključno s 
plinovodom do EU iz Turkmenistana in 
Azerbajdžana (Transanatolijski plinovod) 
ter iz Grčije do Italije prek Albanije in 
Jadranskega morja (Čezjadranski 
plinovod); ugotavlja, da so bile te naložbe 
uvrščene na 4. seznam projektov skupnega 
interesa, ki se sofinancirajo iz proračuna 
EU; poziva EIB, naj razloži, kako se bodo 
ti projekti uskladili s cilji Pariškega 
sporazuma do konca leta 2020;

23. obžaluje, da je EIB v letu 2018 
odobrila financiranje velikih plinskih 
infrastrukturnih projektov, vključno s 
plinovodom do EU iz Turkmenistana in 
Azerbajdžana (Transanatolijski plinovod) 
ter iz Grčije do Italije prek Albanije in 
Jadranskega morja (Čezjadranski 
plinovod); ugotavlja, da so bile te naložbe 
uvrščene na 4. seznam projektov skupnega 
interesa, ki se sofinancirajo iz proračuna 
EU; poziva EIB, naj razloži, kako se bodo 
ti projekti uskladili s cilji Pariškega 
sporazuma do konca leta 2020;
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1.7.2020 A9-0118/3

Predlog spremembe 3
Luke Ming Flanagan
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A9-0118/2020
Bas Eickhout
Nadzor nad finančnimi dejavnostmi Evropske investicijske banke – letno poročilo za 
leto 2018
(2019/2127(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 43

Predlog resolucije Predlog spremembe

43. poziva EIB, naj pri naložbah v 
tretje države upošteva lokalne razmere; 
opozarja, da bi moralo biti vlaganje v 
tretje države usmerjeno tudi v ustvarjanje 
dolgoročne trajnostne gospodarske rasti 
pod vodstvom zasebnega sektorja, 
podpiranje boja proti podnebnim 
spremembam in zmanjšanje revščine z 
ustvarjanjem delovnih mest in boljšim 
dostopom do proizvodnih virov;

43. poziva EIB, naj pri naložbah v 
tretje države upošteva lokalne razmere; 
poudarja, da naložbe v tretje države ne 
smejo temeljiti le na pristopu povečevanja 
dobička, temveč bi morale biti usmerjene 
tudi v ustvarjanje dolgoročne trajnostne 
gospodarske rasti pod vodstvom zasebnega 
sektorja, podpiranje boja proti podnebnim 
spremembam in zmanjšanje revščine z 
ustvarjanjem delovnih mest in boljšim 
dostopom do proizvodnih virov;
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1.7.2020 A9-0118/4

Predlog spremembe 4
Luke Ming Flanagan
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A9-0118/2020
Bas Eickhout
Nadzor nad finančnimi dejavnostmi Evropske investicijske banke – letno poročilo za 
leto 2018
(2019/2127(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 65

Predlog resolucije Predlog spremembe

65. v zvezi s pregledom odgovornosti 
organov upravljanja EIB meni, da bi se 
morali člani upravnega odbora v vsakem 
primeru izogibati morebitnim navzkrižjem 
interesov;

65. v zvezi s pregledom odgovornosti 
organov upravljanja EIB meni, da bi se 
morali člani upravnega odbora v vsakem 
primeru izogibati morebitnim navzkrižjem 
interesov; v zvezi s tem meni, da je treba v 
kodeks ravnanja upravnega odbora in 
sveta direktorjev vključiti določbo, ki bi 
izključevala možnost, da bi njihovi člani 
nadzorovali posojila ali izvajanje 
projektov v svojih matičnih državah;
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1.7.2020 A9-0118/5

Predlog spremembe 5
Luke Ming Flanagan
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A9-0118/2020
Bas Eickhout
Nadzor nad finančnimi dejavnostmi Evropske investicijske banke – letno poročilo za 
leto 2018
(2019/2127(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 81

Predlog resolucije Predlog spremembe

81. čaka na rezultate pregleda politik 
EIB/Evropskega investicijskega sklada za 
boj proti goljufijam, ki se je začel leta 
2018, in podpira strožje izvajanje politike 
banke o ničelni toleranci do goljufij, 
korupcije in do drugih oblik 
prepovedanega ravnanja; poziva EIB, naj v 
prihodnje okrepi sodelovanje z Evropskim 
uradom za boj proti goljufijam (OLAF) in 
Evropskim javnim tožilstvom ter 
pristojnim organom poroča o vseh primerih 
morebitnih goljufij; meni, da bi moralo 
Evropsko javno tožilstvo v prihodnosti 
imeti pooblastilo za pregon kriminalnih 
dejavnosti v zvezi s sredstvi EIB v državah 
članicah EU, ki so članice Evropskega 
javnega tožilstva;

81. čaka na rezultate pregleda politik 
EIB/Evropskega investicijskega sklada za 
boj proti goljufijam, ki se je začel leta 
2018, in podpira strožje izvajanje politike 
banke o ničelni toleranci do goljufij, 
korupcije in do drugih oblik 
prepovedanega ravnanja; v zvezi s tem 
ponovno poziva EIB, naj začasno ustavi 
financiranje projektov, v zvezi s katerimi 
ustrezni nacionalni pravosodni organi, 
Evropsko javno tožilstvo ali urad OLAF 
trenutno izvajajo preiskave zaradi goljufij 
ali korupcije; poziva EIB, naj v prihodnje 
okrepi sodelovanje z Evropskim uradom za 
boj proti goljufijam (OLAF) in Evropskim 
javnim tožilstvom ter pristojnim organom 
poroča o vseh primerih morebitnih goljufij; 
meni, da bi moralo Evropsko javno 
tožilstvo v prihodnosti imeti pooblastilo za 
pregon kriminalnih dejavnosti v zvezi s 
sredstvi EIB v državah članicah EU, ki so 
članice Evropskega javnega tožilstva;
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