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1.7.2020 A9-0118/10

Tarkistus 10
Bas Eickhout
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0118/2020
Bas Eickhout
Euroopan investointipankin rahoitustoiminnan valvonta – vuosikertomus 2018
(2019/2127(INI))

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. toteaa, että maanteille, 
moottoriteille sekä lentoliikenteelle vuonna 
2018 osoitettu rahoitusosuus oli vuosien 
2014–2018 keskiarvoa suurempi, kun taas 
rautateiden rahoitus vuonna 2018 oli 
vuosien 2014–2018 keskiarvoa pienempi; 
panee merkille, että lentoliikenteen 
kokonaisrahoitus vuonna 2018 oli 
725 miljoonaa euroa; odottaa 
mielenkiinnolla EIP:n suorittamaa 
liikennelainoituspolitiikkansa 
uudelleentarkastelua; vaatii uutta 
liikennealan lainanantopolitiikkaa, jotta 
EU:n liikenneala voisi olla hiilivapaa 
vuoteen 2050 mennessä;

26. toteaa, että maanteille, 
moottoriteille sekä lentoliikenteelle vuonna 
2018 osoitettu rahoitusosuus oli vuosien 
2014–2018 keskiarvoa suurempi, kun taas 
rautateiden rahoitus vuonna 2018 oli 
vuosien 2014–2018 keskiarvoa pienempi; 
panee merkille, että lentoliikenteen 
kokonaisrahoitus vuonna 2018 oli 
725 miljoonaa euroa; odottaa 
mielenkiinnolla EIP:n suorittamaa 
liikennelainoituspolitiikkansa 
uudelleentarkastelua; vaatii uutta 
liikennealan lainanantopolitiikkaa, jotta 
EU:n liikenneala voisi olla hiilivapaa 
vuoteen 2050 mennessä; kehottaa EIP:tä 
lopettamaan kaiken tuen kerosiinia 
polttoaineena käyttäville ilma-aluksille ja 
sitomaan tuen tiukasti nykyisen 
lentoasemainfrastruktuurin kestävyyden 
parantamiseen ja edellyttämään, etteivät 
vastaanottavat lentoasemat lisää 
kapasiteettiaan;
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1.7.2020 A9-0118/11

Tarkistus 11
Bas Eickhout
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0118/2020
Bas Eickhout
Euroopan investointipankin rahoitustoiminnan valvonta – vuosikertomus 2018
(2019/2127(INI))

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. kehottaa laatimaan uutta 
politiikkaa sellaisilla hiili-intensiivisillä 
teollisuudenaloilla, joita EIP rahoittaa, 
kuten sementti-, teräs- ja petrokemian 
teollisuus, jotta voidaan keskittyä näiden 
alojen kestävyyteen ja punnita 
huolellisesti voimassa olevien sopimusten 
lopettamisen seurauksia ja keskittyä 
kiertotalouden tukemiseen;

28. kehottaa EIP:tä asettamaan 
konkreettiset hiilestä irtautumista 
koskevat suunnitelmat edellytykseksi sille, 
että se tukee hiili-intensiivisiä 
teollisuudenaloja, kuten sementtialaa, 
petrokemian teollisuutta ja 
terästeollisuutta;
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1.7.2020 A9-0118/12

Tarkistus 12
Bas Eickhout
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0118/2020
Bas Eickhout
Euroopan investointipankin rahoitustoiminnan valvonta – vuosikertomus 2018
(2019/2127(INI))

Päätöslauselmaesitys
35 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35. muistuttaa EIP:tä siitä, että 
biologisen monimuotoisuuden suojelu on 
keskeinen tekijä ilmastonmuutokseen 
sopeutumisessa ja ekosysteemien 
ennallistaminen on negatiivisten päästöjen 
saralla ainoa toimivaksi osoittautunut 
teknologia; panee merkille, että kaikista 
EIP:n hankkeista tehdään biologista 
monimuotoisuutta koskeva riskinarviointi 
ja että niissä on noudatettava pankin 
biologista monimuotoisuutta koskevia 
standardeja, ja kehottaa lisäämään sen 
rahoitusta EU:n tämän alan tavoitteiden ja 
erityisesti nollatason nettometsäkatoa 
koskevan tavoitteen sekä meri- ja 
rannikkoalueiden suojelutavoitteiden 
saavuttamiseksi;

35. muistuttaa EIP:tä siitä, että 
biologisen monimuotoisuuden suojelu on 
keskeinen tekijä ilmastonmuutokseen 
sopeutumisessa ja ekosysteemien 
ennallistaminen on negatiivisten päästöjen 
saralla ainoa toimivaksi osoittautunut 
teknologia; kehottaa EIP:tä sitoutumaan 
sellaisten hankkeiden rahoituksen 
lopettamiseen, jotka edistävät biologisen 
monimuotoisuuden köyhtymistä ja 
ekosysteemien häviämistä, ja lisäämään 
huomattavasti rahoitustaan EU:n tämän 
alan tavoitteiden ja erityisesti nollatason 
nettometsäkatoa koskevan tavoitteen sekä 
meri- ja rannikkoalueiden 
suojelutavoitteiden saavuttamiseksi;
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1.7.2020 A9-0118/13

Tarkistus 13
Bas Eickhout
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0118/2020
Bas Eickhout
Euroopan investointipankin rahoitustoiminnan valvonta – vuosikertomus 2018
(2019/2127(INI))

Päätöslauselmaesitys
42 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

42. panee merkille, että 
ihmisoikeusperiaatteet on sisällytetty 
täysin pankin keskeisiin asianmukaista 
huolellisuutta koskeviin menettelyihin ja 
vaatimuksiin, myös ennakkoarviointeihin; 
muistuttaa, että EU:n perusoikeuskirja 
sitoo EIP:tä suoraan ja että asiakkaiden 
kanssa tehtyjen sopimuslausekkeiden 
nojalla se voi peruuttaa sopimukset, jos 
ihmisoikeuksia rikotaan; suhtautuu 
myönteisesti ympäristö- ja 
sosiaaliperiaatteita ja -normeja koskevan 
vuoden 2009 lausunnon tarkistamiseen;

42. kehottaa EIP:tä lujittamaan 
ihmisoikeuspolitiikkaansa ja tekemään 
siitä toimiensa painopisteen hyväksymällä 
kattavan ihmisoikeusstrategian, 
lujittamalla ihmisoikeuksia koskevan 
huolellisuusvelvoitteen toteuttamista 
kunkin hankkeen kohdalla ja hankkeiden 
koko elinkaaren ajan ja mukauttamalla 
hallintoa ja resursseja, jotta voidaan 
soveltaa tehokasta lähestymistapaa, jonka 
mukaan vältetään aiheuttamasta 
vahinkoa; kehottaa lisäksi EIP:tä 
luomaan tehokkaan mekanismin, jonka 
avulla ihmisoikeuksien puolustajat 
voisivat varoittaa turvallisesti pankkia 
olosuhteiden huononemisesta tai 
konfliktin ja kostotoimien riskistä;

Or. en
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1.7.2020 A9-0118/14

Tarkistus 14
Bas Eickhout
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0118/2020
Bas Eickhout
Euroopan investointipankin rahoitustoiminnan valvonta – vuosikertomus 2018
(2019/2127(INI))

Päätöslauselmaesitys
71 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

71 a. ilmaisee vakavan huolensa 
hiljattain ilmestyneestä artikkelista1 a, 
joka koski erästä EIP:n sisäistä 
tarkastusta, jossa havaittiin vakavia 
puutteita rahanpesun torjuntaa koskevien 
normien soveltamisessa EIP:ssä; pitää 
myönteisenä, että EIP puuttuu nyt näihin 
puutteisiin, ja kehottaa sitä saattamaan 
työnsä ehdottomasti päätökseen 
asetettuun määräaikaan mennessä ja 
raportoimaan parlamentille toteutetuista 
konkreettisista toimenpiteistä, erityisesti 
niistä, joilla pyritään vahvistamaan EIP:n 
asiakkaita koskevaa due diligence 
-velvollisuutta; kehottaa EIP:tä 
toimittamaan edellä mainitun sisäistä 
tarkastusta koskevan kertomuksen 
parlamentille ja julkaisemaan siitä 
tarkoituksenmukaisen yhteenvedon sekä 
yksityiskohtaisen arvion siitä, miten kukin 
puute on ratkaistu tehokkaasti, ja 
asettamaan sen suuren yleisön saataville;
_________________________
1 a Luxembourg Times, ”EIB under 
scrutiny for failings after whistleblowing 
complaints”, 21. huhtikuuta 2020.
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1.7.2020 A9-0118/15

Tarkistus 15
Bas Eickhout
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0118/2020
Bas Eickhout
Euroopan investointipankin rahoitustoiminnan valvonta – vuosikertomus 2018
(2019/2127(INI))

Päätöslauselmaesitys
81 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

81. odottaa vuonna 2018 käynnistetyn 
EIP:n ja EIR:n petostentorjuntapolitiikan 
uudelleentarkastelun tuloksia ja kannattaa 
tiukempaa lähestymistapaa eli 
nollatoleranssia petoksiin, korruptioon ja 
muihin kielletyn toiminnan muotoihin; 
kehottaa EIP:tä lisäämään tulevaisuudessa 
yhteistyötään OLAFin ja Euroopan 
syyttäjänviraston kanssa ja ilmoittamaan 
kaikista mahdollisista petostapauksista 
toimivaltaisille viranomaisille; katsoo, että 
Euroopan syyttäjänvirastolla pitäisi olla 
tulevaisuudessa valtuutus asettaa 
syytteeseen EIP:n varoihin kytkeytyvään 
rikolliseen toimintaan liittyvät tahot niissä 
EU:n jäsenvaltioissa, jotka ovat Euroopan 
syyttäjänviraston jäseniä;

81. odottaa vuonna 2018 
käynnistetyn EIP:n ja EIR:n 
petostentorjuntapolitiikan 
uudelleentarkastelun tuloksia ja 
kannattaa tiukempaa lähestymistapaa eli 
nollatoleranssia petoksiin, korruptioon ja 
muihin kielletyn toiminnan muotoihin; 
toistaa tässä yhteydessä EIP:lle 
esittämänsä kehotuksen keskeyttää 
tilapäisesti sellaisten hankkeiden 
rahoitus, jotka ovat kansallisten 
oikeuslaitosten, Euroopan 
syyttäjänviraston tai OLAFin 
meneillään olevien petos- tai 
korruptiotutkimusten kohteena;

Or. en


