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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 26

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

26. võtab teadmiseks, et maanteede, 
kiirteede ja lennutranspordi rahastamise 
osakaal oli 2018. aastal suurem kui 2014.–
2018. aasta keskmine, samal ajal kui 
raudteede rahastamine oli 2018. aastal 
väiksem kui 2014.–2018. aasta keskmine; 
märgib, et 2018. aastal eraldati 
lennutranspordile kokku 725 miljonit 
eurot; ootab, et EIP vaataks läbi oma 
transpordilaenude poliitika; nõuab uut 
transpordi rahastamise poliitikat, et 
vähendada 2050. aastaks ELi 
transpordisektori süsinikuheidet;

26. võtab teadmiseks, et maanteede, 
kiirteede ja lennutranspordi rahastamise 
osakaal oli 2018. aastal suurem kui 2014.–
2018. aasta keskmine, samal ajal kui 
raudteede rahastamine oli 2018. aastal 
väiksem kui 2014.–2018. aasta keskmine; 
märgib, et 2018. aastal eraldati 
lennutranspordile kokku 725 miljonit 
eurot; ootab, et EIP vaataks läbi oma 
transpordilaenude poliitika; nõuab uut 
transpordi rahastamise poliitikat, et 
vähendada 2050. aastaks ELi 
transpordisektori süsinikuheidet; palub 
EIP-l lõpetada toetuse andmine 
petroolkütust kasutavatele õhusõidukitele 
ja siduda oma toetus rangelt olemasoleva 
lennujaamataristu kestlikumaks 
muutmisega ning tingimusega, et toetust 
saavad lennujaamad ei suurendaks oma 
läbilaskevõimet;
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28. kutsub üles rakendama uut 
poliitikat CO2-mahukates 
tegevusvaldkondades, kus EIP on tegev, 
näiteks tsemendi-, naftakeemia- ja 
terasetööstuses, et keskenduda nende 
sektorite kestlikkusele ja kaaluda 
hoolikalt kehtivate lepingute lõpetamise 
tagajärgi, keskendudes ringmajanduse 
edendamisele;

28. kutsub EIPd üles seadma CO2-
mahukate tööstussektorite (näiteks 
tsemendi-, naftakeemia- ja terasetööstus) 
toetamise tingimuseks konkreetsed CO2 
heite vähendamise kavad;
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35. tuletab EIP-le meelde, et 
bioloogilise mitmekesisuse kaitse on 
kliimamuutustega kohanemise põhielement 
ja ökosüsteemide taastamine on ainus 
ennast õigustanud negatiivse heite 
saavutamise tehnoloogia; märgib, et kõik 
EIP projektid läbivad bioloogilise 
mitmekesisuse riskihindamise ja peavad 
vastama panga bioloogilise mitmekesisuse 
normidele, ning kutsub panka üles 
suurendama rahastamist, et saavutada ELi 
selle valdkonna eesmärgid, eelkõige viia 
metsade raadamise kogumaht nullini ning 
täita mere- ja rannikualade kaitse 
eesmärgid;

35. tuletab EIP-le meelde, et 
bioloogilise mitmekesisuse kaitse on 
kliimamuutustega kohanemise põhielement 
ja ökosüsteemide taastamine on ainus 
ennast õigustanud negatiivse heite 
saavutamise tehnoloogia; kutsub EIP-d 
üles lõpetama bioloogilist mitmekesisust 
vähendavate ja ökosüsteeme kahjustavate 
projektide rahastamine ning suurendama 
oluliselt rahastamist, et saavutada ELi selle 
valdkonna eesmärgid, eelkõige viia 
metsade raadamise kogumaht nullini ning 
täita mere- ja rannikualade kaitse 
eesmärgid;
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42. märgib, et inimõiguste põhimõtted 
on täielikult integreeritud panga 
peamistesse hoolsuskohustuse 
menetlustesse ja normidesse, sealhulgas 
eelhindamistesse; tuletab meelde, et EIP 
on otseselt seotud ELi põhiõiguste 
hartaga ning klientidega sõlmitavate 
lepingute tingimused võimaldavad 
inimõiguste rikkumise korral lepingud 
peatada; väljendab heameelt 
keskkonnaalaseid ja sotsiaalseid 
põhimõtteid ja norme käsitleva 2009. 
aasta avalduse läbivaatamise üle;

42. kutsub EIPd üles veelgi täiustama 
oma inimõiguste poliitikat ja pidama seda 
oma tegevuses esmatähtsaks, võttes vastu 
tervikliku inimõiguste strateegia, 
tugevdades inimõigustega seotud 
hoolsuskohustust iga projekti puhul ja 
kogu projekti kestuse jooksul ning 
kohandades juhtimist ja vahendeid tõhusa 
kahjustamisest hoidumise lähenemisviisi 
jaoks; palub lisaks, et EIP looks tõhusa 
mehhanismi, mille abil saaksid 
inimõiguste kaitsjad ohutult hoiatada 
panka halvenevate tingimuste või 
konflikti- ja survestamisohu korral;
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71a. väljendab suurt muret seoses 
hiljuti avaldatud artikliga1a EIP siseauditi 
kohta, milles leiti suuri puudusi panga 
rahapesuvastaste standardite 
kohaldamisel; peab tervitatavaks EIP 
jõupingutusi nende puuduste 
kõrvaldamiseks ja nõuab tungivalt, et EIP 
viiks oma töö ettenähtud tähtajaks 
esmajärjekorras lõpule ning annaks 
Euroopa Parlamendile aru võetud 
konkreetsetest meetmetest, eelkõige seoses 
klientide suhtes kehtiva hoolsuskohustuse 
tugevdamisega; palub, et EIP jagaks 
eespool nimetatud siseauditi aruannet 
Euroopa Parlamendiga ja avaldaks selle 
sisukokkuvõtte koos üksikasjaliku 
hinnanguga iga puuduse tõhusa 
käsitlemise kohta, et teha see 
kättesaadavaks laiemale üldsusele;
_________________________
1a Luxembourg Times, „EIB under 
scrutiny for failings after whistleblowing 
complaints“, 21. aprill 2020.
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81. ootab 2018. aastal algatatud EIP/EIFi 
pettustevastase poliitika läbivaatamise 
tulemusi ning toetab rangemat 
täisleppimatuse poliitikat pettuse, 
korruptsiooni ja muude keelatud käitumise 
vormide suhtes; palub EIP-l tihendada 
tulevikus koostööd OLAFi ja Euroopa 
Prokuratuuriga ning teavitada pädevaid 
asutusi kõigist võimalikest 
pettusejuhtumitest; on seisukohal, et 
Euroopa Prokuratuuril peaksid tulevikus 
olema volitused esitada süüdistusi 
kriminaalkuritegudes, mis on seotud EIP 
rahaliste vahenditega Euroopa Prokuratuuri 
liikmeks olevates ELi liikmesriikides;

81. ootab 2018. aastal algatatud 
EIP/EIFi pettustevastase poliitika 
läbivaatamise tulemusi ning toetab 
rangemat täisleppimatuse poliitikat 
pettuse, korruptsiooni ja muude keelatud 
käitumise vormide suhtes; kordab 
sellega seoses üleskutset EIP-le peatada 
ajutiselt selliste projektide rahastamine, 
mille suhtes on käimas pettust või 
korruptsiooni käsitlev uurimine riikide 
kohtutes, Euroopa Prokuratuuris või 
OLAFis;
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