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1.7.2020 A9-0118/10

Pakeitimas 10
Bas Eickhout
Verts/ALE frakcijos vardu

Pranešimas A9-0118/2020
Bas Eickhout
2018 m. metinis pranešimas dėl Europos investicijų banko finansinės veiklos kontrolės
(2019/2127(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
26 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

26. pažymi, kad 2018 m. kelių, 
greitkelių ir oro transporto finansavimo 
dalis buvo didesnė negu 2014–2018 m. 
vidurkis, o geležinkelių finansavimo dalis 
2018 m. buvo mažesnė negu 2014–2018 m. 
vidurkis; pažymi, kad 2018 m. oro 
transportui skirtas finansavimas iš viso 
sudarė 725 mln. EUR; tikisi, kad EIB atliks 
skolinimo transporto srityje politikos 
peržiūrą; ragina parengti naują transporto 
finansavimo politiką, kurią įgyvendinant 
būtų iki 2050 m. sumažinta ES transporto 
sektoriaus priklausomybė nuo iškastinio 
kuro;

26. pažymi, kad 2018 m. kelių, 
greitkelių ir oro transporto finansavimo 
dalis buvo didesnė negu 2014–2018 m. 
vidurkis, o geležinkelių finansavimo dalis 
2018 m. buvo mažesnė negu 2014–2018 m. 
vidurkis; pažymi, kad 2018 m. oro 
transportui skirtas finansavimas iš viso 
sudarė 725 mln. EUR; tikisi, kad EIB atliks 
skolinimo transporto srityje politikos 
peržiūrą; ragina parengti naują transporto 
finansavimo politiką, kurią įgyvendinant 
būtų iki 2050 m. sumažinta ES transporto 
sektoriaus priklausomybė nuo iškastinio 
kuro; ragina EIB nutraukti bet kokią 
paramą žibalu varomiems orlaiviams ir 
griežtai susieti savo paramą su tikslu 
esamą oro uostų infrastruktūrą padaryti 
tvaresnę, taip pat reikalauti, kad pagalbą 
gaunantys oro uostai nedidintų savo 
pajėgumų;
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1.7.2020 A9-0118/11

Pakeitimas 11
Bas Eickhout
Verts/ALE frakcijos vardu

Pranešimas A9-0118/2020
Bas Eickhout
2018 m. metinis pranešimas dėl Europos investicijų banko finansinės veiklos kontrolės
(2019/2127(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
28 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

28. ragina įgyvendinti naują politiką 
daug anglies dioksido išmetančiuose 
pramonės sektoriuose, kuriems EIB teikia 
paramą, pavyzdžiui, cemento, naftos 
chemijos produktų ir plieno sektoriuose, 
siekiant daugiausia dėmesio skirti šių 
sektorių tvarumui, ir atidžiai apsvarstyti 
galiojančių sutarčių nutraukimo 
pasekmes daugiausia dėmesio skiriant 
žiedinės ekonomikos skatinimui;

28. ragina EIB nustatyti sąlygą, kad, 
norėdami gauti jo paramą, daug anglies 
dioksido išskiriantys pramonės sektoriai, 
pvz., cemento, naftos chemijos produktų ir 
plieno sektoriai, privalėtų parengti 
konkrečius priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimo planus;
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1.7.2020 A9-0118/12

Pakeitimas 12
Bas Eickhout
Verts/ALE frakcijos vardu

Pranešimas A9-0118/2020
Bas Eickhout
2018 m. metinis pranešimas dėl Europos investicijų banko finansinės veiklos kontrolės
(2019/2127(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
35 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

35. primena EIB, kad biologinės 
įvairovės apsauga yra svarbiausia 
prisitaikymo prie klimato kaitos sudėtinė 
dalis ir kad ekosistemų atkūrimas yra 
vienintelė patikrinta išmetamųjų teršalų 
mažinimo technologija; pažymi, kad 
atliekamas visų EIB projektų rizikos 
biologinei įvairovei vertinimas ir kad jie 
turi atitikti banko biologinės įvairovės 
standartus; ragina padidinti finansavimą, 
kad būtų pasiekti Sąjungos tikslai šioje 
srityje, visų pirma visiško miškų naikinimo 
sustabdymo ir jūrų bei pakrančių apsaugos 
tikslai;

35. primena EIB, kad biologinės 
įvairovės apsauga yra svarbiausia 
prisitaikymo prie klimato kaitos sudėtinė 
dalis ir kad ekosistemų atkūrimas yra 
vienintelė patikrinta išmetamųjų teršalų 
mažinimo technologija; prašo EIB 
įsipareigoti nutraukti projektų, kuriais 
prisidedama prie biologinės įvairovės ir 
ekosistemų nykimo ir būklės blogėjimo, 
finansavimą ir gerokai padidinti 
finansavimą Sąjungos tikslams šioje 
srityje, visų pirma visiško miškų naikinimo 
sustabdymo ir jūrų bei pakrančių apsaugos 
tikslams pasiekti;
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1.7.2020 A9-0118/13

Pakeitimas 13
Bas Eickhout
Verts/ALE frakcijos vardu

Pranešimas A9-0118/2020
Bas Eickhout
2018 m. metinis pranešimas dėl Europos investicijų banko finansinės veiklos kontrolės
(2019/2127(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
42 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

42. pažymi, kad žmogaus teisių 
principai yra visiškai integruoti į 
pagrindines banko taikomas išsamaus 
patikrinimo procedūras ir standartus, 
įskaitant ex ante vertinimus; primena, kad 
EIB turi tiesioginių įpareigojimų pagal 
ES pagrindinių teisių chartiją ir kad 
sutarčių su klientais sąlygos leidžia 
sustabdyti sutartis, jei nustatoma žmogaus 
teisių pažeidimo atvejų; palankiai vertina 
2009 m. pareiškimo dėl aplinkos apsaugos 
ir socialinių principų ir standartų 
peržiūrą;

42. ragina EIB toliau tobulinti savo 
žmogaus teisių politiką ir laikyti ją 
prioritetu vykdant operacijas, tam priėmus 
išsamią žmogaus teisių strategiją, 
gerinant išsamų visų projektų patikrinimą 
žmogaus teisių požiūriu per visą banko 
projektų įgyvendinimo laikotarpį ir 
pritaikant valdymui bei ištekliams paveikų 
žalos nedarymo principą; taip pat ragina 
EIB sukurti veiksmingą mechanizmą, 
kurį taikant žmogaus teisių gynėjai galėtų 
saugiai įspėti banką apie blogėjančias 
aplinkybes ar konflikto ir represijų riziką;
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1.7.2020 A9-0118/14

Pakeitimas 14
Bas Eickhout
on behalf of the Verts/ALE Group

Pranešimas A9-0118/2020
Bas Eickhout
2018 m. metinis pranešimas dėl Europos investicijų banko finansinės veiklos kontrolės
(2019/2127(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
71 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

71a. reiškia didelį susirūpinimą dėl 
neseniai paskelbto straipsnio1a dėl EIB 
vidaus audito, per kurį nustatyta didelių 
trūkumų, susijusių su tuo, kaip bankas 
taiko kovos su pinigų plovimu standartus; 
palankiai vertina EIB pastangas pašalinti 
šiuos trūkumus ir primygtinai ragina jį 
prioriteto tvarka užbaigti šį darbą iki 
nustatyto termino ir pranešti Parlamentui, 
kokių konkrečių priemonių jis ėmėsi, visų 
pirma siekdamas sustiprinti klientų 
išsamų patikrinimą; ragina EIB pateikti 
Parlamentui minėto vidaus audito 
ataskaitą ir paskelbti informatyvią jos 
santrauką kartu su išsamiu vertinimu, 
kokiomis priemonėmis buvo veiksmingai 
šalinami visi trūkumai, kad su ja galėtų 
susipažinti plačioji visuomenė;
_________________________
1a Luxembourg Times, „EIB under 
scrutiny for failings after whistleblowing 
complaints“, 2020 m. balandžio 21 d.
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1.7.2020 A9-0118/15

Pakeitimas 15
Bas Eickhout
Verts/ALE frakcijos vardu

Pranešimas A9-0118/2020
Bas Eickhout
2018 m. metinis pranešimas dėl Europos investicijų banko finansinės veiklos kontrolės
(2019/2127(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
81 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

81. laukia 2018 m. pradėtos EIB ir EIF 
kovos su sukčiavimu politikos peržiūros 
rezultatų ir pritaria, kad būtų griežčiau 
taikoma visiško nepakantumo sukčiavimui, 
korupcijai ir kitų formų draudžiamam 
elgesiui politika; ragina EIB ateityje 
glaudžiau bendradarbiauti su OLAF ir 
Europos prokuratūra ir pranešti 
kompetentingoms institucijoms apie visus 
galimo sukčiavimo atvejus; mano, kad 
Europos prokuratūrai ateityje turėtų būti 
suteikti įgaliojimai patraukti baudžiamojon 
atsakomybėn už su EIB lėšomis susijusią 
nusikalstamą veiklą ES valstybėse narėse, 
kurios yra Europos prokuratūros narės;

81. laukia 2018 m. pradėtos EIB ir 
EIF kovos su sukčiavimu politikos 
peržiūros rezultatų ir pritaria, kad būtų 
griežčiau taikoma visiško nepakantumo 
sukčiavimui, korupcijai ir kitų formų 
draudžiamam elgesiui politika; 
atsižvelgdamas į tai pakartoja savo 
raginimą EIB laikinai sustabdyti 
projektų finansavimą, kurių atžvilgiu 
nacionaliniai teismai, Europos 
prokuratūra arba OLAF vykdo tyrimus 
dėl sukčiavimo ar korupcijos;

Or. en


