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BG Единство в многообразието BG

1.7.2020 A9-0118/10

Изменение 10
Бас Ейкхаут
от името на групата Verts/ALE

Доклад A9-0118/2020
Бас Ейкхаут
Контрол на финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка – годишен 
доклад за 2018 г.
(2019/2127(ΙΝΙ))

Предложение за резолюция
Параграф 26

Предложение за резолюция Изменение

26. отбелязва, че през 2018 г. делът 
на финансирането, осигурено за пътища, 
магистрали и въздушен транспорт, е по-
висок от средния за периода 2014 – 
2018 г., докато финансирането за 
железопътния транспорт през 2018 г. е 
било по-ниско от средното за периода 
2014 – 2018 г.; отбелязва, че общият 
размер на финансирането, предоставено 
за въздушния транспорт през 2018 г., 
възлиза на 725 милиона евро; очаква 
ЕИБ да преразгледа своята политика за 
финансиране на транспорта; призовава 
за нова политика за финансиране на 
транспорта с цел декарбонизиране на 
сектора на транспорта в ЕС до 2050 г.;

26. отбелязва, че през 2018 г. делът 
на финансирането, осигурено за пътища, 
магистрали и въздушен транспорт, е по-
висок от средния за периода 2014 – 
2018 г., докато финансирането за 
железопътния транспорт през 2018 г. е 
било по-ниско от средното за периода 
2014 – 2018 г.; отбелязва, че общият 
размер на финансирането, предоставено 
за въздушния транспорт през 2018 г., 
възлиза на 725 милиона евро; очаква 
ЕИБ да преразгледа своята политика за 
финансиране на транспорта; призовава 
за нова политика за финансиране на 
транспорта с цел декарбонизиране на 
сектора на транспорта в ЕС до 2050 г.; 
призовава ЕИБ да прекрати цялата 
подкрепа за въздухоплавателни 
средства, задвижвани от керосин, и 
да обвърже тясно своята подкрепа с 
повишаване на устойчивостта на 
съществуващата летищна 
инфраструктура и при условие че 
приемащите летища не увеличават 
своя капацитет;
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BG Единство в многообразието BG

1.7.2020 A9-0118/11

Изменение 11
Бас Ейкхаут
от името на групата Verts/ALE

Доклад A9-0118/2020
Бас Ейкхаут
Контрол на финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка – годишен 
доклад за 2018 г.
(2019/2127(ΙΝΙ))

Предложение за резолюция
Параграф 28

Предложение за резолюция Изменение

28. призовава за прилагане на нови 
политики в промишлените сектори с 
висок въглероден интензитет, в които 
ЕИБ проявява активност, като 
например производството на цимент, 
нефтохимически продукти и стомана, с 
цел да се постави акцент върху 
устойчивостта на тези сектори и 
внимателно да се преценят 
последствията от всяко 
прекратяване на текущите договори, 
насочени към насърчаването на 
кръгова икономика;

28. призовава ЕИБ да изисква 
конкретни планове за декарбонизация 
като условие за подкрепата си за 
промишлените сектори с висок 
въглероден интензитет, като например 
производството на цимент, 
нефтохимически продукти и стомана;
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1.7.2020 A9-0118/12

Изменение 12
Бас Ейкхаут
от името на групата Verts/ALE

Доклад A9-0118/2020
Бас Ейкхаут
Контрол на финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка – годишен 
доклад за 2018 г.
(2019/2127(ΙΝΙ))

Предложение за резолюция
Параграф 35

Предложение за резолюция Изменение

35. припомня на ЕИБ, че опазването 
на биологичното разнообразие е важен 
елемент от адаптирането към 
изменението на климата и че 
възстановяването на екосистемите е 
единствената изпитана технология в 
борбата срещу вредните емисии; 
отбелязва, че всички проекти на ЕИБ 
преминават през оценка на риска за 
биологичното разнообразие и трябва 
да съответстват на стандартите на 
банката за биологичното 
разнообразие, и призовава за 
увеличаване на финансирането, което тя 
предоставя за постигане на целите на 
ЕС в тази област, и по-специално целта 
за нулево нетно обезлесяване и целите 
за опазване на морската среда и 
крайбрежните територии;

35. припомня на ЕИБ, че опазването 
на биологичното разнообразие е важен 
елемент от адаптирането към 
изменението на климата и че 
възстановяването на екосистемите е 
единствената изпитана технология в 
борбата срещу вредните емисии; 
призовава ЕИБ да поеме ангажимент 
за прекратяване на финансирането на 
проекти, които допринасят за 
загубата и влошаването на 
биологично разнообразие и на 
екосистеми, както и значително да 
увеличи финансирането, което тя 
предоставя за постигане на целите на 
ЕС в тази област, и по-специално целта 
за нулево нетно обезлесяване и целите 
за опазване на морската среда и 
крайбрежните територии;
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BG Единство в многообразието BG

1.7.2020 A9-0118/13

Изменение 13
Бас Ейкхаут
от името на групата Verts/ALE

Доклад A9-0118/2020
Бас Ейкхаут
Контрол на финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка – годишен 
доклад за 2018 г.
(2019/2127(ΙΝΙ))

Предложение за резолюция
Параграф 42

Предложение за резолюция Изменение

42. отбелязва, че принципите за 
правата на човека са напълно 
интегрирани в ключовите процедури и 
стандарти на банката за надлежна 
проверка, включително при 
предварителните оценки; припомня, 
че ЕИБ е пряко обвързана с Хартата 
на основните права на ЕС и че 
договорните клаузи с клиентите 
позволяват прекратяване на 
договорите в случай на нарушаване на 
правата на човека; приветства 
прегледа на Декларацията относно 
екологичните и социалните принципи 
и стандарти от 2009 г.;

42. призовава ЕИБ допълнително 
да подобри политиките си в 
областта на правата на човека и да ги 
превърне в приоритет в своите 
операции, като приеме всеобхватна 
стратегия за правата на човека, 
засили надлежната проверка на 
зачитането на правата на човека за 
всеки проект и през целия жизнен 
цикъл на проектите и адаптира 
управлението и ресурсите за 
ефективен подход на ненанасяне на 
вреди; също така призовава ЕИБ да 
създаде ефективен механизъм, чрез 
който защитниците на правата на 
човека да могат безопасно да 
предупреждават банката за 
влошаваща се среда или рискове от 
конфликт и репресии;
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BG Единство в многообразието BG

1.7.2020 A9-0118/14

Изменение 14
Бас Ейкхаут
от името на групата Verts/ALE

Доклад A9-0118/2020
Бас Ейкхаут
Контрол на финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка – годишен 
доклад за 2018 г.
(2019/2127(ΙΝΙ))

Предложение за резолюция
Параграф 71 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

71a. изразява сериозна загриженост 
във връзка с публикуваната наскоро 
статия1а относно вътрешен одит на 
ЕИБ, при който са установени 
сериозни пропуски в прилагането от 
страна на банката на стандартите 
за борба с изпирането на пари; 
приветства усилията на ЕИБ да 
предприема действия за 
отстраняване на тези пропуски и 
настоятелно я призовава да завърши 
работата си в предвидения срок като 
приоритетен въпрос и да докладва на 
Парламента за предприетите от нея 
конкретни мерки, по-специално 
мерките за засилване на надлежната 
проверка на нейните клиенти; 
призовава ЕИБ да сподели с 
Парламента доклада от 
гореспоменатия вътрешен одит и да 
публикува пояснително резюме за 
него, заедно с подробна оценка на 
начина, по който всеки пропуск е бил 
ефективно отстранен, и тази 
информация да бъде предоставена на 
широката общественост;
_________________________
1a Luxembourg Times, ‘EIB under 
scrutiny for failings after whistleblowing 
complaints’ („ЕИБ - обект на проверка 
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за пропуски след подаването на 
сигнали за нередности“), 21 април 
2020 г.
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1.7.2020 A9-0118/15

Изменение 15
Бас Ейкхаут
от името на групата Verts/ALE

Доклад A9-0118/2020
Бас Ейкхаут
Контрол на финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка – годишен 
доклад за 2018 г.
(2019/2127(ΙΝΙ))

Предложение за резолюция
Параграф 81

Предложение за резолюция Изменение

81. очаква резултатите от предприетия 
през 2018 г. преглед на политиките на 
ЕИБ/ЕИФ за борба с измамите и подкрепя 
по-строг подход в политиката на нулева 
толерантност към измамите и корупцията 
и други форми на непозволено поведение; 
призовава ЕИБ да задълбочи 
сътрудничеството си с OLAF и с 
Европейската прокуратура в бъдеще и 
да докладва на компетентните органи 
за всички случаи на възможни измами; 
счита, че Европейската прокуратура в 
бъдеще следва да има мандат за 
разследване на престъпна дейност по 
отношение на средствата от ЕИБ в 
държавите – членки на ЕС, които са 
членове на Европейската прокуратура;

81. очаква резултатите от 
предприетия през 2018 г. преглед на 
политиките на ЕИБ/ЕИФ за борба с 
измамите и подкрепя по-строг подход 
в политиката на нулева толерантност 
към измамите и корупцията и други 
форми на непозволено поведение; във 
връзка с това отново отправя своя 
призив към ЕИБ да спира 
финансирането на проекти, които 
са обект на текущо разследване за 
измама или корупция от страна на 
националните съдебни органи, 
Европейската прокуратура или 
OLAF;
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