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GA Aontaithe san éagsúlacht GA

1.7.2020 A9-0118/10

Leasú 10
Bas Eickhout
thar ceann Ghrúpa Verts/ALE

Tuarascáil A9-0118/2020
Bas Eickhout
Rialú ghníomhaíochtaí airgeadais an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta - tuarascáil 
bhliantúil 2018
(2019/2127(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 26

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

26. ag tabhairt dá haire go raibh sciar 
an mhaoinithe a soláthraíodh do bhóithre, 
do mhótarbhealaí agus don aeriompar in 
2018 níos airde ná meán 2014-2018 ach go 
raibh an maoiniú a soláthraíodh d’iarnróid 
in 2018 níos ísle ná meán 2014-2018; á 
thabhairt dá haire gurb ionann an maoiniú 
iomlán a soláthraíodh don aeriompar in 
2018 agus EUR 725 mhilliún; ag tnúth leis 
an athbhreithniú a dhéanfaidh BEI ar a 
Bheartas Iasachtaithe Iompair; ag iarraidh 
go mbeadh beartas nua maoinithe iompair 
ann chun earnáil iompair AE a 
dhícharbónú faoi 2050;

26. ag tabhairt dá haire go raibh sciar 
an mhaoinithe a soláthraíodh do bhóithre, 
do mhótarbhealaí agus don aeriompar in 
2018 níos airde ná meán 2014-2018 ach go 
raibh an maoiniú a soláthraíodh d’iarnróid 
in 2018 níos ísle ná meán 2014-2018; á 
thabhairt dá haire gurb ionann an maoiniú 
iomlán a soláthraíodh don aeriompar in 
2018 agus EUR 725 mhilliún; ag tnúth leis 
an athbhreithniú a dhéanfaidh BEI ar a 
Bheartas Iasachtaithe Iompair; ag iarraidh 
go mbeadh beartas nua maoinithe iompair 
ann chun earnáil iompair AE a 
dhícharbónú faoi 2050; á iarraidh ar BEI 
deireadh a chur le gach tacaíocht 
d’aerárthaí a bhfuil ceirisín mar bhreosla 
acu agus a thacaíocht a nascadh go docht 
leis an mbonneagar aerfoirt atá ann 
cheana a dhéanamh níos inbhuanaithe 
agus ag brath ar nach méadóidh na 
haerfoirt is faighteoirí a n-
acmhainneacht;

Or. en
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GA Aontaithe san éagsúlacht GA

1.7.2020 A9-0118/11

Leasú 11
Bas Eickhout
thar ceann Ghrúpa Verts/ALE

Tuarascáil A9-0118/2020
Bas Eickhout
Rialú ghníomhaíochtaí airgeadais an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta - tuarascáil 
bhliantúil 2018
(2019/2127(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 28

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

28. ag iarraidh go gcuirfí beartais nua 
chun feidhme in earnálacha tionsclaíocha 
ar mó a lorg carbóin ina bhfuil BEI 
gníomhach, amhail stroighin, 
peitriceimiceáin agus cruach, d’fhonn 
díriú ar inbhuanaitheacht na n-
earnálacha sin agus na hiarmhairtí a 
bhaineann le conarthaí leanúnacha a 
fhoirceannadh a mheas go cúramach, ag 
díriú ar gheilleagar ciorclach a chur chun 
cinn;

28. á iarraidh ar BEI féachaint chuige 
go mbeidh pleananna nithiúla 
dícharbónaithe ina gcoinníoll le haghaidh 
tacaíocht uaidh d’earnálacha tionsclaíocha 
ar mór a lorg carbóin amhail stroighin, 
peitriceimiceáin agus cruach;

Or. en



AM\1209098GA.docx PE647.690v01-00
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1.7.2020 A9-0118/12

Leasú 12
Bas Eickhout
thar ceann Ghrúpa Verts/ALE

Tuarascáil A9-0118/2020
Bas Eickhout
Rialú ghníomhaíochtaí airgeadais an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta - tuarascáil 
bhliantúil 2018
(2019/2127(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 35

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

35. á mheabhrú do BEI gur príomhghné 
den oiriúnú don athrú aeráide í cosaint na 
bithéagsúlachta agus gurb é athbhunú na n-
éiceachóras an t-aon teicneolaíocht 
chruthaithe ó thaobh astaíochtaí diúltacha 
de; ag tabhairt dá haire go ndéantar 
measúnú riosca bithéagsúlachta ar 
thionscadail uile BEI agus nach mór 
dóibh Caighdeáin Bhithéagsúlachta an 
Bhainc a chomhlíonadh agus á iarraidh 
go ndéanfaí a chistiú a mhéadú go 
suntasach chun cuspóirí AE sa réimse sin a 
bhaint amach, go háirithe an cuspóir maidir 
le glandífhoraoisiú nialasach agus cuspóirí 
na cosanta muirí agus cósta;

35. á mheabhrú do BEI gur príomhghné 
den oiriúnú don athrú aeráide í cosaint na 
bithéagsúlachta agus gurb é athbhunú na n-
éiceachóras an t-aon teicneolaíocht 
chruthaithe ó thaobh astaíochtaí diúltacha 
de; á iarraidh ar BEI gealltanas a 
thabhairt go gcuirfidh sé deireadh le 
tionscadail a bheith á maoiniú atá ina 
siocair le cailliúint agus díghrádú na 
bithéagsúlachta agus na n-éiceachóras, 
agus go ndéanfaidh sé a chistiú a mhéadú 
go suntasach chun cuspóirí AE sa réimse 
sin a bhaint amach, go háirithe an cuspóir 
maidir le glandífhoraoisiú nialasach agus 
cuspóirí na cosanta muirí agus cósta;

Or. en
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1.7.2020 A9-0118/13

Leasú 13
Bas Eickhout
thar ceann Ghrúpa Verts/ALE

Tuarascáil A9-0118/2020
Bas Eickhout
Rialú ghníomhaíochtaí airgeadais an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta - tuarascáil 
bhliantúil 2018
(2019/2127(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 42

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

42. ag tabhairt dá haire go bhfuil 
prionsabail chearta an duine comhtháite 
go hiomlán i bpríomhnósanna imeachta 
agus príomhchaighdeáin an Bhainc 
maidir le dícheall cuí, lena n-áirítear 
measúnuithe ex-ante; á mheabhrú di go 
bhfuil BEI faoi cheangal go díreach ag 
Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais 
Eorpaigh agus go ndéantar foráil le 
clásail chonarthacha le cliaint do 
chonarthaí a chur ar fionraí i gcás 
sáruithe ar chearta an duine; á chur in iúl 
gur geal léi an t-athbhreithniú ar Ráiteas 
2009 maidir le Prionsabail agus 
Caighdeáin Chomhshaoil agus Shóisialta;

42. á iarraidh ar BEI tuilleadh 
feabhais a chur ar a bheartais ar chearta 
an duine agus tosaíocht a dhéanamh 
díobh ina chuid oibríochtaí trí straitéis 
chuimsitheach um chearta an duine a 
ghlacadh, tríd an dícheall cuí i leith 
Chearta an Duine a threisiú do gach 
tionscadail agus ó thús deireadh 
thimthriall an tionscadail agus trí 
rialachas agus acmhainní a oiriúnú do 
chur chuige éifeachtach 
neamhdhíobhála; á iarraidh ar BEI, 
fosta, sásra éifeachtach a chur ar bun 
lena bhféadfadh cosantóirí chearta an 
duine an banc a chur ar an eolas go 
sábháilte faoi imthosca atá ag dul in olcas 
nó faoi bhaol coimhlinte agus díoltais;

Or. en
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GA Aontaithe san éagsúlacht GA

1.7.2020 A9-0118/14

Leasú 14
Bas Eickhout
thar ceann Ghrúpa Verts/ALE

Tuarascáil A9-0118/2020
Bas Eickhout
Rialú ghníomhaíochtaí airgeadais an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta - tuarascáil 
bhliantúil 2018
(2019/2127(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 71 a (nua)

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

71a. Á chur in iúl gur cúis mhór 
bhuartha dó an t-alt1a le déanaí maidir le 
hiniúchóireacht inmheánach a rinneadh 
ar BEI inar aimsíodh easnaimh 
thromchúiseacha i gcur i bhfeidhm 
chaighdeáin frithsciúrtha airgid an 
Bhainc; á chur in iúl gur geal leis go 
bhfuil aghaidh á tabhairt ag BEI ar na 
heasnaimh sin, agus ag tathant air a 
chuid oibre a thabhairt i gcrích mar 
ábhar tosaíochta, agus tuairisciú do 
Pharlaimint na hEorpa ar na bearta 
nithiúla a rinneadh, go háirithe na bearta 
sin chun dícheall cuí ar chliaint a neartú; 
á iarraidh ar BEI an tuairisc ón 
iniúchóireacht inmheánach thuasluaite a 
roinnt leis an bParlaimint agus achoimre 
fhiúntach de a fhoilsiú, mar aon le 
measúnú mionsonraithe ar conas ar 
tugadh aghaidh go héifeachtach ar gach 
easnamh a chur ar fáil don phobal i 
gcoitinne;
_________________________
1a Luxembourg Times, ‘EIB under 
scrutiny for failings after whistleblowing 
complaints’, an 21 Aibreán 2020.
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1.7.2020 A9-0118/15

Leasú 15
Bas Eickhout
thar ceann Ghrúpa Verts/ALE

Tuarascáil A9-0118/2020
Bas Eickhout
Rialú ghníomhaíochtaí airgeadais an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta - tuarascáil 
bhliantúil 2018
(2019/2127(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 81

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

81. ag feitheamh le torthaí an 
athbhreithnithe ar bheartais frithchalaoise 
BEI/CEI a seoladh in 2018 agus ag tacú le 
cur chuige atá níos déine i leith a 
neamhfhulaingthe ar an gcalaois, i leith a 
bheartais éillithe agus i leith cineálacha eile 
iompair toirmiscthe; á iarraidh ar BEI a 
chomhar le OLAF agus le OIPE a mhéadú 
amach anseo agus gach cás calaoise a 
d’fhéadfadh a bheith ann a thuairisciú do 
na húdaráis inniúla; den tuairim gur cheart 
go mbeadh an sainordú ag OIPE 
gníomhaíocht choiriúil a ionchúiseamh 
maidir le cistí BEI i mBallstáit AE ar 
comhaltaí de OIPE iad;

81. ag feitheamh le torthaí an 
athbhreithnithe ar bheartais 
frithchalaoise BEI/CEI a seoladh in 2018 
agus ag tacú le cur chuige atá níos déine 
i leith a neamhfhulaingthe ar an gcalaois, 
i leith a bheartais éillithe agus i leith 
cineálacha eile iompair toirmiscthe; á 
athdhearbhú, i dtaca leis sin, a iarraidh 
ar BEI, an maoiniú do thionscadail atá 
faoi imscrúdú leanúnach ar chalaois nó 
ar éilliú ag an mbreithiúna náisiúnta 
ábhartha, EPPO nó OLAF a chur ar 
fionraí go sealadach;

Or. en


