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Emenda 10
Bas Eickhout
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Rapport A9-0118/2020
Bas Eickhout
Kontroll tal-attivitajiet finanzjarji tal-Bank Ewropew tal-Investiment - rapport annwali 2018
(2019/2127(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 26

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

26. Josserva l-fatt li l-perċentwal ta' 
finanzjament mogħti lit-toroq, lill-
awtostradi u lit-trasport bl-ajru fl-2018 kien 
ogħla mill-medja tal-perjodu 2014-2018, 
filwaqt li l-finanzjament mogħti lill-
ferroviji fl-2018 kien aktar baxx mill-
medja tal-perjodu 2014-2018; josserva li t-
total tal-finanzjament mogħti lit-trasport 
bl-ajru fl-2018 jammonta għal 
EUR 725 miljun; jistenna b'interess ir-
rieżami min-naħa tal-BEI tal-Politika ta' 
self fil-qasam tat-trasport tiegħu; jitlob li 
jkun hemm politika ġdida ta' finanzjament 
tat-trasport biex is-settur tat-trasport tal-
Unjoni jiġi dekarbonizzat sal-2050;

26. Josserva l-fatt li l-perċentwal ta' 
finanzjament mogħti lit-toroq, lill-
awtostradi u lit-trasport bl-ajru fl-2018 kien 
ogħla mill-medja tal-perjodu 2014-2018, 
filwaqt li l-finanzjament mogħti lill-
ferroviji fl-2018 kien aktar baxx mill-
medja tal-perjodu 2014-2018; josserva li t-
total tal-finanzjament mogħti lit-trasport 
bl-ajru fl-2018 jammonta għal 
EUR 725 miljun; jistenna b'interess ir-
rieżami min-naħa tal-BEI tal-Politika ta' 
self fil-qasam tat-trasport tiegħu; jitlob li 
jkun hemm politika ġdida ta' finanzjament 
tat-trasport biex is-settur tat-trasport tal-
Unjoni jiġi dekarbonizzat sal-2050; 
jistieden lill-BEI biex itemm kull appoġġ 
għall-inġenji tal-ajru li jaħdmu bil-
pitrolju u biex jorbot b'mod strett l-
appoġġ tiegħu biex l-infrastruttura 
eżistenti tal-ajruporti tkun aktar 
sostenibbli u kontinġenti fuq l-ajruporti 
riċevituri li ma jżidux il-kapaċità 
tagħhom;
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 28

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

28. Jitlob l-implimentazzjoni ta' 
politiki ġodda fis-setturi industrijali 
b'intensità għolja tal-karbonju li fihom il-
BEI huwa attiv, bħas-siment, il-
petrokimika u l-azzar, bil-għan li 
jikkonċentra fuq is-sostenibbiltà ta' dawn 
is-setturi u jwieżen b'attenzjoni l-
konsegwenzi ta' kwalunkwe xoljiment tal-
kuntratti eżistenti, bl-enfasi mpoġġija fuq 
il-promozzjoni ta' ekonomija ċirkolari;

28. Jistieden lill-BEI jagħmel il-
pjanijiet konkreti ta' dekarbonizzazzjoni 
bħala kundizzjoni biex jagħti l-appoġġ 
tiegħu lis-setturi industrijali b'intensità 
għolja tal-karbonju, bħas-siment, il-
petrokimika u l-azzar;
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 35

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

35. Ifakkar lill-BEI li l-ħarsien tal-
bijodiversità huwa element ewlieni tal-
adattament għat-tibdil fil-klima u li t-
treġġigħ lura tal-ekosistemi għal li kienu 
huwa l-unika teknoloġija ppruvata fejn 
jidħlu emissjonijiet negattivi; jinnota li l-
proġetti kollha tal-BEI jgħaddu minn 
valutazzjoni tar-riskju għall-bijodiversità 
u jridu jirrispettaw l-istandards tal-Bank 
fil-qasam tal-bijodiversità u jitlob li jżid il-
finanzjamenti tiegħu biex jinkisbu l-
objettivi tal-UE f'dan il-qasam, b'mod 
partikolari l-objettiv tad-deforestazzjoni 
żero netta u l-objettivi tal-protezzjoni tal-
baħar u tax-xtut;

35. Ifakkar lill-BEI li l-ħarsien tal-
bijodiversità huwa element ewlieni tal-
adattament għat-tibdil fil-klima u li t-
treġġigħ lura tal-ekosistemi għal li kienu 
huwa l-unika teknoloġija ppruvata fejn 
jidħlu emissjonijiet negattivi; jistieden lill-
BEI jikkometti li jtemm il-finanzjamenti 
ta' proġetti li jikkontribwixxu għat-telf u 
d-degradazzjoni tal-bijodiversità u l-
ekosistemi, u biex iżid b'mod sostanzjali l-
finanzjamenti tiegħu biex jinkisbu l-
objettivi tal-UE f'dan il-qasam, b'mod 
partikolari l-objettiv tad-deforestazzjoni 
żero netta u l-objettivi tal-protezzjoni tal-
baħar u tax-xtut;
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 42

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

42. Jinnota li l-prinċipji fil-qasam tad-
drittijiet tal-bniedem huma totalment 
integrati fl-istandards u fil-proċeduri 
prinċipali ta' diliġenza dovuta tal-Bank, 
inklużi l-valutazzjonijiet ex ante; ifakkar 
li l-BEI huwa direttament marbut bil-
Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
Unjoni Ewropea u li l-klawsoli 
kuntrattwali stipulati mal-klijenti 
jippermettu s-sospensjoni tal-kuntratti 
f'każ ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem; 
jilqa' pożittivament ir-reviżjoni tad-
Dikjarazzjoni dwar il-Prinċipji u l-
Istandards Ambjentali u Soċjali tal-2009;

42. Jistieden lill-BEI jkompli jtejjeb il-
politiki tiegħu dwar id-drittijiet tal-
bniedem u jagħmilhom prijorità tal-
operazzjonijiet tiegħu billi jadotta 
strateġija komprensiva tad-drittijiet tal-
bniedem għal kull proġett u matul iċ-ċiklu 
tal-proġett kollu u jadatta governanza u 
riżorsi għal approċċ effettiv li ma 
jagħmilx ħsara; jistieden lill-BEI, barra 
minn hekk, jistabbilixxi mekkaniżmu 
effettiv fejn id-difensuri tad-drittijiet tal-
bniedem jistgħu javżaw lill-bank b'mod 
sikur dwar iċ-ċirkostanzi li qed 
jiddeterjoraw jew ir-riskji ta' kunflitt u 
tpattija;
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 71a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

71a. Jesprimi t-tħassib serju tiegħu 
dwar il-pubblikazzjoni reċenti ta' 
artikolu1a dwar verifika interna tal-BEI li 
sabet nuqqasijiet serji fl-applikazzjoni 
min-naħa tal-Bank ta' standards kontra l-
ħasil tal-flus; jilqa' l-isforzi tal-BEI biex 
jindirizza dawn in-nuqqasijiet u jħeġġu 
biex ilesti l-ħidma tiegħu sal-iskadenza 
mogħtija bħala kwistjoni ta' prijorità, u 
biex jirrapporta lill-Parlament dwar il-
miżuri konkreti li jkun ħa, b'mod 
partikolari fir-rigward tat-tisħiħ tad-
diliġenza dovuta fuq il-klijenti; jistieden 
lill-BEI jikkondividi r-rapport ta' awditjar 
intern imsemmi hawn fuq mal-Parlament 
u jippubblika sommarju sinifikanti tiegħu, 
flimkien ma' valutazzjoni dettaljata ta' kif 
kull nuqqas ġie indirizzat b'mod effettiv, li 
għandu jkun disponibbli għall-pubbliku 
inġenerali;
_________________________
1a Luxembourg Times, "EIB under 
scrutiny for failings after whistleblowing 
complaints", 21 ta' April 2020.
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 81

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

81. Jistenna r-riżultati tar-rieżami tal-
politiki tal-BEI/FEI kontra l-frodi, li ġie varat 
fl-2018, u jappoġġa approċċ aktar rigoruż fil-
konfront tal-politika ta' tolleranza żero lejn il-
frodi u l-korruzzjoni u forom oħra ta' mġiba 
pprojbita; jistieden lill-BEI jżid il-
kollaborazzjoni tiegħu mal-OLAF u mal-
UPPE fil-futur u jirrapporta l-każijiet kollha 
ta' frodi potenzjali lill-awtoritajiet 
kompetenti; huwa tal-fehma li fil-futur l-
UPPE għandu jkollu l-mandat li jiftaħ kawżi 
għal attività kriminali relatati mal-fondi tal-
BEI fl-Istati Membri tal-UE li huma 
membri tal-UPPE;

81. Jistenna r-riżultati tar-rieżami tal-
politiki tal-BEI/FEI kontra l-frodi, li ġie 
varat fl-2018, u jappoġġa approċċ aktar 
rigoruż fil-konfront tal-politika ta' 
tolleranza żero lejn il-frodi u l-
korruzzjoni u forom oħra ta' mġiba 
pprojbita; itenni, f'dan ir-rigward, is-
sejħa tiegħu lill-BEI biex jissospendi 
temporanjament il-finanzjamenti ta' 
proġetti taħt investigazzjoni li tinsab 
għaddejja minħabba frodi jew 
korruzzjoni minn ġudikaturi nazzjonali, 
l-UPPE jew l-OLAF;
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