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Ændringsforslag 10
Bas Eickhout
for Verts/ALE-Gruppen

Betænkning A9-0118/2020
Bas Eickhout
Kontrol med Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter - årsberetning 2018
(2019/2127(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 26

Forslag til beslutning Ændringsforslag

26. bemærker, at den andel af 
finansieringen, der ydes til veje, motorveje 
og lufttransport i 2018, var højere end 
gennemsnittet for 2014-2018, mens 
finansieringen til jernbaner i 2018 var 
lavere end gennemsnittet for 2014-2018; 
bemærker, at den samlede finansiering til 
lufttransport i 2018 beløber sig til 
725 mio. EUR; ser frem til EIB's revision 
af udlånspolitikken over for 
transportsektoren; opfordrer til en ny 
politik for finansiering af transport med 
henblik på at dekarbonisere EU's 
transportsektor inden 2050;

26. bemærker, at den andel af 
finansieringen, der ydes til veje, motorveje 
og lufttransport i 2018, var højere end 
gennemsnittet for 2014-2018, mens 
finansieringen til jernbaner i 2018 var 
lavere end gennemsnittet for 2014-2018; 
bemærker, at den samlede finansiering til 
lufttransport i 2018 beløber sig til 
725 mio. EUR; ser frem til EIB's revision 
af udlånspolitikken over for 
transportsektoren; opfordrer til en ny 
politik for finansiering af transport med 
henblik på at dekarbonisere EU's 
transportsektor inden 2050; opfordrer EIB 
til at sætte en stopper for al støtte til fly, 
der bruger som petroleum som brændstof, 
og til nøje at kæde sin støtte sammen med 
at gøre den eksisterende 
lufthavnsinfrastruktur mere bæredygtig 
og betinget af, at de modtagende 
lufthavne ikke øger deres kapacitet;
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Betænkning A9-0118/2020
Bas Eickhout
Kontrol med Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter - årsberetning 2018
(2019/2127(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 28

Forslag til beslutning Ændringsforslag

28. opfordrer til, at der gennemføres 
nye politikker i kulstofintensive 
industrisektorer, hvor EIB er aktiv, såsom 
cement, petrokemikalier og stål, med 
henblik på at fokusere på disse sektorers 
bæredygtighed og nøje afveje 
konsekvenserne af enhver opsigelse af 
igangværende kontrakter ved at fokusere 
på fremme af en cirkulær økonomi;

28. opfordrer EIB til at gøre konkrete 
dekarboniseringsplaner til en betingelse 
for dens støtte til kulstofintensive 
industrisektorer såsom cement, 
petrokemikalier og stål;
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Betænkning A9-0118/2020
Bas Eickhout
Kontrol med Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter - årsberetning 2018
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Forslag til beslutning
Punkt 35

Forslag til beslutning Ændringsforslag

35. minder EIB om, at beskyttelse af 
biodiversitet er et centralt element i 
tilpasningen til klimaforandringer, og at 
genopretning af økosystemer er den eneste 
dokumenterede teknologi, hvad angår 
negative emissioner; bemærker at EIB's 
projekter er genstand for en 
risikovurdering for biodiversiteten og skal 
være i overensstemmelse med bankens 
standarder for biodiversitet, og opfordrer 
EIB til at øge sin finansiering for at 
opfylde EU's mål på dette område, navnlig 
målet om nul nettoskovrydning og målene 
for beskyttelse af hav- og kystområder;

35. minder EIB om, at beskyttelse af 
biodiversitet er et centralt element i 
tilpasningen til klimaforandringer, og at 
genopretning af økosystemer er den eneste 
dokumenterede teknologi, hvad angår 
negative emissioner; opfordrer EIB til at 
forpligte sig til at sætte en stopper for 
finansieringen af projekter, der bidrager 
til tab og forringelse af biodiversitet og 
økosystemer, og til i væsentlig grad at øge 
sin finansiering for at opfylde EU's mål på 
dette område, navnlig målet om nul 
nettoskovrydning og målene for 
beskyttelse af hav- og kystområder;
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Forslag til beslutning
Punkt 42

Forslag til beslutning Ændringsforslag

42. noterer sig, at 
menneskerettighedsprincipperne er fuldt 
integreret i bankens centrale procedurer 
og standarder for due diligence, herunder 
forudgående vurderinger; minder om, at 
EIB er direkte bundet af EU's charter om 
grundlæggende rettigheder, og at 
kontraktbestemmelser med kunder giver 
mulighed for at suspendere kontrakter i 
tilfælde af krænkelser af 
menneskerettighederne; glæder sig over 
revisionen af erklæringen fra 2009 om 
miljømæssige og sociale principper og 
standarder;

42. opfordrer EIB til yderligere at 
forbedre sine 
menneskerettighedspolitikker og gøre dem 
til en prioritet i dens aktiviteter ved at 
vedtage en omfattende 
menneskerettighedsstrategi, styrke due 
diligence i forbindelse med 
menneskerettigheder for hvert projekt og i 
hele projektforløbet og tilpasse 
forvaltningen og ressourcerne til en 
effektiv tilgang til princippet om ikke at 
gøre skade; opfordrer endvidere EIB til at 
etablere en effektiv mekanisme, hvorved 
menneskerettighedsforkæmpere på sikker 
vis kan advare banken om en forværret 
situation eller risici for konflikter og 
repressalier;
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Forslag til beslutning
Punkt 71 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

71a. udtrykker alvorlig bekymring over 
den nylige offentliggørelse af en artikel1a 
om en intern revision af EIB, hvori der 
blev konstateret alvorlige mangler i 
bankens anvendelse af standarder for 
bekæmpelse af hvidvask af penge; glæder 
sig over EIB's bestræbelser for at 
håndtere disse mangler og opfordrer den 
indtrængende til at afslutte sit arbejde 
som en prioritet inden den fastsatte frist 
og til at aflægge rapport til Parlamentet 
om de konkrete foranstaltninger, der er 
truffet, navnlig dem, der har til formål at 
styrke due diligence over for kunder; 
opfordrer EIB til at dele rapporten om 
den ovennævnte interne revision med 
Parlamentet og til at offentliggøre et 
fyldestgørende resumé heraf sammen med 
en detaljeret vurdering af, hvordan hver 
enkelt mangel rent faktisk er blevet 
håndteret, hvilket skal gøres tilgængelig 
for den bredere offentlighed;
_________________________
1a Luxembourg Times, "EIB under 
scrutiny for failings after whistleblowing 
complaints", 21. april 2020.
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Forslag til beslutning
Punkt 81

Forslag til beslutning Ændringsforslag

81. afventer resultaterne af den revision, 
der blev iværksat i 2018 af EIB's og EIF's 
politikker for bekæmpelse af svig, og støtter 
en mere stringent tilgang i dens politik for 
nultolerance over for svig, korruption og 
andre former for ulovlig adfærd; opfordrer 
EIB til at øge samarbejdet med OLAF og 
EPPO i fremtiden og til at indberette alle 
tilfælde af potentiel svig til de kompetente 
myndigheder; er af den opfattelse, at EPPO 
i fremtiden bør have mandat til i de EU-
medlemsstater, der er medlem af EPPO, at 
retsforfølge kriminel aktivitet, der vedrører 
EIB-midler;

81. afventer resultaterne af den 
revision, der blev iværksat i 2018 af 
EIB's og EIF's politikker for bekæmpelse 
af svig, og støtter en mere stringent 
tilgang i dens politik for nultolerance 
over for svig, korruption og andre former 
for ulovlig adfærd; gentager i denne 
forbindelse sin opfordring til EIB om 
midlertidigt at suspendere 
finansieringen af projekter som er 
genstand for nationale domstoles, 
EPPO's eller OLAF's igangværende 
undersøgelser af svig eller korruption;

Or. en


