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LV Vienoti daudzveidībā LV

1.7.2020 A9-0118/10

Grozījums Nr. 10
Bas Eickhout
Verts/ALE grupas vārdā

Ziņojums A9-0118/2020
Bas Eickhout
2018. gada ziņojums par Eiropas Investīciju bankas finansiālās darbības kontroli
(2019/2127(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26. norāda, ka ceļiem, automaģistrālēm 
un gaisa transportam piešķirtā finansējuma 
īpatsvars 2018. gadā bija lielāks nekā 
vidējais rādītājs 2014.–2018. gadā, 
savukārt dzelzceļiem atvēlētais 
finansējums 2018. gadā bija mazāks nekā 
vidējais rādītājs 2014.–2018. gadā; norāda, 
ka kopējais finansējums gaisa transportam 
2018. gadā bija 725 miljoni EUR; ar 
nepacietību gaida EIB pārskatu par tās 
aizdevumu politiku transporta nozarē; 
aicina izstrādāt jaunu transporta 
finansēšanas politiku, kuras mērķis būtu 
līdz 2050. gadam dekarbonizēt Savienības 
transporta nozari;

26. norāda, ka ceļiem, automaģistrālēm 
un gaisa transportam piešķirtā finansējuma 
īpatsvars 2018. gadā bija lielāks nekā 
vidējais rādītājs 2014.–2018. gadā, 
savukārt dzelzceļiem atvēlētais 
finansējums 2018. gadā bija mazāks nekā 
vidējais rādītājs 2014.–2018. gadā; norāda, 
ka kopējais finansējums gaisa transportam 
2018. gadā bija 725 miljoni EUR; ar 
nepacietību gaida EIB pārskatu par tās 
aizdevumu politiku transporta nozarē; 
aicina izstrādāt jaunu transporta 
finansēšanas politiku, kuras mērķis būtu 
līdz 2050. gadam dekarbonizēt Savienības 
transporta nozari; aicina EIB izbeigt 
jebkādu atbalstu, ka paredzēts gaisa 
kuģiem, kurus darbina ar petroleju, un 
stingri saistīt savu atbalstu tā, lai esošo 
lidostu infrastruktūru padarītu 
ilgtspējīgāku un atkarīgu no tā, ka 
saņēmējas lidostas nepalielinās savu 
jaudu;

Or. en
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LV Vienoti daudzveidībā LV

1.7.2020 A9-0118/11

Grozījums Nr. 11
Bas Eickhout
Verts/ALE grupas vārdā

Ziņojums A9-0118/2020
Bas Eickhout
2018. gada ziņojums par Eiropas Investīciju bankas finansiālās darbības kontroli
(2019/2127(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
28. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

28. aicina īstenot jaunus politikas 
virzienus oglekļietilpīgās rūpniecības 
nozarēs, kurās darbojas EIB, piemēram, 
cementa, naftas ķīmijas un tērauda 
rūpniecībā, lai pievērstos šo nozaru 
ilgtspējai un rūpīgi izsvērtu sekas, ko 
radītu spēkā esošo līgumu izbeigšana, 
galveno uzmanību pievēršot aprites 
ekonomikas veicināšanai;

28. aicina EIB noteikt, ka konkrēti 
dekarbonizācijas plāni ir nosacījums tās 
atbalsta saņemšanai tādās oglekļietilpīgās 
rūpniecības nozarēs kā cementa, naftas 
ķīmijas un tērauda nozare;

Or. en
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LV Vienoti daudzveidībā LV

1.7.2020 A9-0118/12

Grozījums Nr. 12
Bas Eickhout
Verts/ALE grupas vārdā

Ziņojums A9-0118/2020
Bas Eickhout
2018. gada ziņojums par Eiropas Investīciju bankas finansiālās darbības kontroli
(2019/2127(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
35. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

35. atgādina EIB, ka bioloģiskās 
daudzveidības aizsardzība ir galvenais 
faktors, kas nodrošina pielāgošanos klimata 
pārmaiņām, un ka ekosistēmu atjaunošana 
ir vienīgā sevi apliecinājusī negatīvu 
emisiju tehnoloģija; norāda, ka visiem EIB 
projektiem tiek veikts bioloģiskās 
daudzveidības riska novērtējums un tiem 
ir jāatbilst Bankas bioloģiskās 
daudzveidības standartiem, un aicina 
palielināt tās finansējumu ES mērķu 
sasniegšanai šajā jomā, jo īpaši neto nulles 
atmežošanas un jūras un piekrastes 
aizsardzības mērķus;

35. atgādina EIB, ka bioloģiskās 
daudzveidības aizsardzība ir galvenais 
faktors, kas nodrošina pielāgošanos klimata 
pārmaiņām, un ka ekosistēmu atjaunošana 
ir vienīgā sevi apliecinājusī negatīvu 
emisiju tehnoloģija; aicina EIB apņemties 
pārtraukt finansēt projektus, kas veicina 
bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu 
izzušanu un degradāciju, un ievērojami 
palielināt tās finansējumu ES mērķu 
sasniegšanai šajā jomā, jo īpaši neto nulles 
atmežošanas un jūras un piekrastes 
aizsardzības mērķus;

Or. en
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LV Vienoti daudzveidībā LV

1.7.2020 A9-0118/13

Grozījums Nr. 13
Bas Eickhout
Verts/ALE grupas vārdā

Ziņojums A9-0118/2020
Bas Eickhout
2018. gada ziņojums par Eiropas Investīciju bankas finansiālās darbības kontroli
(2019/2127(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
42. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

42. norāda, ka cilvēktiesību principi ir 
pilnībā integrēti bankas galvenajās 
uzticamības pārbaudes procedūrās un 
standartos, tostarp ex-ante novērtējumos; 
atgādina, ka ES Pamattiesību harta ir 
tieši saistoša EIB un ka līgumu ar 
klientiem noteikumi ļauj apturēt līgumu 
darbību cilvēktiesību pārkāpumu 
gadījumā; atzinīgi vērtē 2009. gada 
paziņojuma par vides un sociālajiem 
principiem un standartiem pārskatīšanu;

42. aicina EIB turpināt uzlabot tās 
cilvēktiesību politiku un noteikt to par 
savu darbību prioritāti, pieņemot 
visaptverošu cilvēktiesību stratēģiju, 
pastiprinot cilvēktiesību pienācīgu 
pārbaudi katrā projektā un visā projekta 
ciklā un pielāgojot pārvaldību un resursus 
efektīvai kaitējumu neradošai pieejai; 
turklāt aicina EIB izveidot efektīvu 
mehānismu, kas cilvēktiesību aizstāvjiem 
ļautu droši brīdināt banku par sliktākiem 
apstākļiem vai konflikta un represālijas 
riskiem;

Or. en
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LV Vienoti daudzveidībā LV

1.7.2020 A9-0118/14

Grozījums Nr. 14
Bas Eickhout
Verts/ALE grupas vārdā

Ziņojums A9-0118/2020
Bas Eickhout
2018. gada ziņojums par Eiropas Investīciju bankas finansiālās darbības kontroli
(2019/2127(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
71.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

71.a pauž nopietnas bažas par nesen 
publicēto rakstu1a par EIB iekšējo 
revīziju, kurā tika atklāti nopietni trūkumi 
attiecībā uz to, kā banka piemēro 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas 
novēršanas standartus; atzinīgi vērtē EIB 
centienus novērst šos trūkumus un 
mudina to prioritārā kārtā pabeigt darbu 
nospraustajā termiņā un atskaitīties 
Parlamentam par konkrēti veiktajiem 
pasākumiem, jo īpaši attiecībā uz 
stingrāku klientu uzticamības pārbaudi; 
aicina EIB iesniegt Parlamentam iepriekš 
minētās iekšējās revīzijas ziņojumu un 
publicēt tā jēgpilnu kopsavilkumu kopā ar 
detalizētu novērtējumu par to, cik efektīvi 
katrs trūkums ir novērsts, lai tas būtu 
pieejams plašākai sabiedrībai;
_________________________
1a Luxembourg Times, “EIB under 
scrutiny for failings after whistleblowing 
complaints”, 2020. gada 21. aprīlis.

Or. en
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LV Vienoti daudzveidībā LV

1.7.2020 A9-0118/15

Grozījums Nr. 15
Bas Eickhout
Verts/ALE grupas vārdā

Ziņojums A9-0118/2020
Bas Eickhout
2018. gada ziņojums par Eiropas Investīciju bankas finansiālās darbības kontroli
(2019/2127(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
81. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

81. gaida 2018. gadā uzsāktās EIB/EIF 
krāpšanas apkarošanas politikas pārskatīšanas 
rezultātus un atbalsta stingrāku nulles 
tolerances politiku attiecībā uz krāpšanu, 
korupciju un citiem aizliegtas uzvedības 
veidiem; aicina EIB nākotnē pastiprināt 
sadarbību ar OLAF un EPPO un ziņot 
kompetentajām iestādēm par visiem 
iespējamas krāpšanas gadījumiem; uzskata, 
ka EPPO nākotnē vajadzētu būt pilnvarām 
veikt kriminālvajāšanu par noziedzīgu 
darbību attiecībā uz EIB līdzekļiem ES 
dalībvalstīs, kuras ir EPPO locekles;

81. gaida 2018. gadā uzsāktās 
EIB/EIF krāpšanas apkarošanas politikas 
pārskatīšanas rezultātus un atbalsta 
stingrāku nulles tolerances politiku 
attiecībā uz krāpšanu, korupciju un 
citiem aizliegtas uzvedības veidiem; šajā 
sakarā atkārtoti aicina EIB uz laiku 
apturēt to projektu finansēšanu, par 
kuriem valstu tiesu iestādēs, EPPO vai 
OLAF notiek izmeklēšana saistībā ar 
krāpšanu vai korupciju;

Or. en


