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1.7.2020 A9-0118/1

Ändringsförslag 1
Luke Ming Flanagan
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A9-0118/2020
Bas Eickhout
Kontroll av Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet – årsrapport 2018
(2019/2127(INI))

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet uppmanar EIB 
att beakta lokala aktörer, inbegripet det 
civila samhället, i fråga om 
investeringarnas inverkan på den lokala 
miljön.

11. Europaparlamentet upprepar sin 
uppmaning till EIB att beakta och följa 
upp yttranden, ståndpunkter och förslag 
från lokala aktörer, inbegripet det civila 
samhället, om investeringarnas inverkan på 
den lokala miljön i syfte att begränsa, 
undvika eller åtgärda potentiellt skadliga 
effekter av projekt som finansieras av 
EIB.

Or. en
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Ändringsförslag 2
Luke Ming Flanagan
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A9-0118/2020
Bas Eickhout
Kontroll av Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet – årsrapport 2018
(2019/2127(INI))

Förslag till resolution
Punkt 23

Förslag till resolution Ändringsförslag

23. Europaparlamentet noterar att EIB 
under 2018 godkände finansieringen av 
stora gasinfrastrukturprojekt, inklusive 
gasledningar till EU från Turkmenistan och 
Azerbajdzjan (naturgasledningen genom 
Anatolien) och från Grekland till Italien via 
Albanien och Adriatiska havet (den 
transadriatiska gasledningen). Parlamentet 
noterar att dessa investeringar ingick i den 
fjärde förteckningen över projekt av 
gemensamt intresse som samfinansieras 
från EU:s budget. Parlamentet uppmanar 
EIB att förklara hur dessa projekt kommer 
att anpassas till målen i Parisavtalet före 
utgången av 2020.

23. Europaparlamentet beklagar att 
EIB under 2018 godkände finansieringen 
av stora gasinfrastrukturprojekt, inklusive 
gasledningar till EU från Turkmenistan och 
Azerbajdzjan (naturgasledningen genom 
Anatolien) och från Grekland till Italien via 
Albanien och Adriatiska havet (den 
transadriatiska gasledningen). Parlamentet 
noterar att dessa investeringar ingick i den 
fjärde förteckningen över projekt av 
gemensamt intresse som samfinansieras 
från EU:s budget. Parlamentet uppmanar 
EIB att förklara hur dessa projekt kommer 
att anpassas till målen i Parisavtalet före 
utgången av 2020.

Or. en
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Ändringsförslag 3
Luke Ming Flanagan
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A9-0118/2020
Bas Eickhout
Kontroll av Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet – årsrapport 2018
(2019/2127(INI))

Förslag till resolution
Punkt 43

Förslag till resolution Ändringsförslag

43. Europaparlamentet uppmanar EIB 
att ta hänsyn till de lokala förhållandena 
vid investeringar i tredjeländer. 
Parlamentet påminner om att investeringar 
i tredjeländer även bör syfta till att skapa 
långsiktig hållbar ekonomisk tillväxt under 
den privata sektorns ledning, stödja 
insatserna mot klimatförändringarna och 
minska fattigdomen genom att skapa 
sysselsättning och förbättra tillgången till 
produktionsresurser.

43. Europaparlamentet uppmanar EIB 
att ta hänsyn till de lokala förhållandena 
vid investeringar i tredjeländer. 
Parlamentet påminner om att investeringar 
i tredjeländer inte enbart kan baseras på 
en vinstmaximerande strategi utan även 
bör syfta till att skapa långsiktig hållbar 
ekonomisk tillväxt under den privata 
sektorns ledning, stödja insatserna mot 
klimatförändringarna och minska 
fattigdomen genom att skapa sysselsättning 
och förbättra tillgången till 
produktionsresurser.

Or. en
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1.7.2020 A9-0118/4

Ändringsförslag 4
Luke Ming Flanagan
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A9-0118/2020
Bas Eickhout
Kontroll av Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet – årsrapport 2018
(2019/2127(INI))

Förslag till resolution
Punkt 65

Förslag till resolution Ändringsförslag

65. Europaparlamentet anser i fråga om 
översynen av ansvarsområdena för EIB:s 
styrande organ att direktionsledamöterna 
under alla omständigheter bör undvika 
eventuella intressekonflikter.

65. Europaparlamentet anser i fråga om 
översynen av ansvarsområdena för EIB:s 
styrande organ att direktionsledamöterna 
under alla omständigheter bör undvika 
eventuella intressekonflikter. Parlamentet 
anser i detta sammanhang att det är 
viktigt att i direktionens och styrelsens 
uppförandekod inkludera en bestämmelse 
som utesluter möjligheten för deras 
medlemmar att övervaka utlåningen eller 
genomförandet av projekt i sina 
hemländer.

Or. en
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Ändringsförslag 5
Luke Ming Flanagan
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A9-0118/2020
Bas Eickhout
Kontroll av Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet – årsrapport 2018
(2019/2127(INI))

Förslag till resolution
Punkt 81

Förslag till resolution Ändringsförslag

81. Europaparlamentet väntar på 
resultaten från den översyn som inleddes 
2018 av EIB:s och EIF:s 
bedrägeribekämpningspolitik, och stöder 
en striktare hållning gentemot politiken om 
nolltolerans avseende bedrägerier, 
korruption och andra former av förbjudna 
beteenden. Parlamentet uppmanar EIB att 
stärka sitt samarbete med Olaf och 
Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo) i 
framtiden och att rapportera alla fall av 
möjliga bedrägerier till de behöriga 
myndigheterna. Parlamentet anser att Eppo 
i framtiden bör ha mandat att väcka åtal 
mot kriminell verksamhet med koppling till 
EIB:s medel i de EU-medlemsstater som är 
medlemmar i Eppo.

81. Europaparlamentet väntar på 
resultaten från den översyn som inleddes 
2018 av EIB:s och EIF:s 
bedrägeribekämpningspolitik, och stöder 
en striktare hållning gentemot politiken om 
nolltolerans avseende bedrägerier, 
korruption och andra former av förbjudna 
beteenden. Parlamentet upprepar i detta 
avseende sin uppmaning till EIB att 
tillfälligt avbryta finansieringen av 
projekt som är föremål för pågående 
utredning av bedrägeri eller korruption av 
antingen den relevanta nationella 
domstolen, Europeiska 
åklagarmyndigheten eller Olaf. 
Parlamentet uppmanar EIB att stärka sitt 
samarbete med Olaf och Europeiska 
åklagarmyndigheten (Eppo) i framtiden 
och att rapportera alla fall av möjliga 
bedrägerier till de behöriga myndigheterna. 
Parlamentet anser att Eppo i framtiden bör 
ha mandat att väcka åtal mot kriminell 
verksamhet med koppling till EIB:s medel 
i de EU-medlemsstater som är medlemmar 
i Eppo.

Or. en


