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NL In verscheidenheid verenigd NL

1.7.2020 A9-0118/10

Amendement 10
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie

Verslag A9-0118/2020
Bas Eickhout
Controle van de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank - jaarverslag 2018
(2019/2127(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. stelt vast dat het aandeel 
financiering voor wegen, snelwegen en 
luchtvervoer in 2018 hoger was dan het 
gemiddelde over 2014-2018, terwijl de 
financiering voor spoorwegen in 2018 
lager was dan het gemiddelde over 2014-
2018; merkt op dat de totale financiering 
voor luchtvervoer in 2018 
725 miljoen EUR bedroeg; ziet uit naar de 
herziening door de EIB van haar beleid 
inzake kredietverstrekking voor vervoer; 
vraagt om een nieuw financieringsbeleid 
voor vervoer dat beoogt de vervoerssector 
in de EU uiterlijk in 2050 koolstofvrij te 
maken;

26. stelt vast dat het aandeel 
financiering voor wegen, snelwegen en 
luchtvervoer in 2018 hoger was dan het 
gemiddelde over 2014-2018, terwijl de 
financiering voor spoorwegen in 2018 
lager was dan het gemiddelde over 2014-
2018; merkt op dat de totale financiering 
voor luchtvervoer in 2018 
725 miljoen EUR bedroeg; ziet uit naar de 
herziening door de EIB van haar beleid 
inzake kredietverstrekking voor vervoer; 
vraagt om een nieuw financieringsbeleid 
voor vervoer dat beoogt de vervoerssector 
in de EU uiterlijk in 2050 koolstofvrij te 
maken; verzoekt de EIB om geen steun 
meer te verlenen voor luchtvaartuigen op 
kerosine en uitsluitend steun te verlenen 
voor projecten die ten doel hebben de 
bestaande luchthaveninfrastructuur 
duurzamer te maken en bij steunverlening 
aan luchthavens als voorwaarde te stellen 
dat de capaciteit van de luchthaven niet 
omhoog gaat;

Or. en
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NL In verscheidenheid verenigd NL

1.7.2020 A9-0118/11

Amendement 11
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie

Verslag A9-0118/2020
Bas Eickhout
Controle van de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank - jaarverslag 2018
(2019/2127(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. wijst op het belang van nieuwe 
beleidskeuzes met betrekking tot 
koolstofintensieve industriesectoren 
waarin de EIB actief is, zoals de 
cementindustrie, de petrochemie en de 
staalsector, met het oog op meer aandacht 
voor de duurzaamheid van deze sectoren 
en een zorgvuldige afweging van de 
gevolgen die het stopzetten van lopende 
contracten met zich meebrengt, waarbij de 
nadruk wordt gelegd op het bevorderen 
van de circulaire economie;

28. verzoekt de EIB om bij 
steunverlening aan koolstofintensieve 
industriële sectoren, zoals de 
cementindustrie, de petrochemie en de 
staalindustrie, als voorwaarde te stellen 
dat deze sectoren beschikken over 
concrete decarbonisatieplannen;

Or. en
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1.7.2020 A9-0118/12

Amendement 12
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie

Verslag A9-0118/2020
Bas Eickhout
Controle van de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank - jaarverslag 2018
(2019/2127(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. herinnert de EIB eraan dat 
bescherming van de biodiversiteit een 
belangrijk element is van de aanpassing 
aan de klimaatverandering en dat het 
herstel van ecosystemen de enige 
beproefde technologie is wat negatieve 
emissies betreft; merkt op dat alle EIB-
projecten een risicobeoordeling inzake 
biodiversiteit ondergaan en moeten 
voldoen aan de biodiversiteitsnormen van 
de bank, en verzoekt de EIB meer 
financiering ter beschikking te stellen voor 
het verwezenlijken van de EU-
doelstellingen op dit gebied, met name 
doelstellingen als nul netto-ontbossing en 
bescherming van zeeën en kustgebieden;

35. herinnert de EIB eraan dat 
bescherming van de biodiversiteit een 
belangrijk element is van de aanpassing 
aan de klimaatverandering en dat het 
herstel van ecosystemen de enige 
beproefde technologie is wat negatieve 
emissies betreft; verzoekt de EIB zich 
ertoe te verbinden te zullen stoppen met 
het financieren van projecten die 
bijdragen aan het verlies en de 
achteruitgang van biodiversiteit en 
ecosystemen, en veel meer financiering ter 
beschikking te stellen voor het 
verwezenlijken van de EU-doelstellingen 
op dit gebied, met name doelstellingen als 
nul netto-ontbossing en bescherming van 
zeeën en kustgebieden;

Or. en
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1.7.2020 A9-0118/13

Amendement 13
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie

Verslag A9-0118/2020
Bas Eickhout
Controle van de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank - jaarverslag 2018
(2019/2127(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 42

Ontwerpresolutie Amendement

42. stelt vast dat de 
mensenrechtenbeginselen volledig deel 
uitmaken van de belangrijkste due-
diligenceprocedures en ‑normen van de 
bank, met inbegrip van ex-ante-
evaluaties; wijst erop dat de EIB 
rechtstreeks gebonden is aan het 
Handvest van de grondrechten van de EU 
en dat in haar contracten met klanten 
clausules zijn opgenomen die het mogelijk 
maken contracten op te schorten in het 
geval van ernstige schendingen van de 
mensenrechten; is verheugd over de 
herziening van de verklaring van de EIB 
van 2009 over milieu- en sociale normen 
en beginselen;

42. verzoekt de EIB om haar 
mensenrechtenbeleid verder te verbeteren 
en om dit beleid in het kader van haar 
werkzaamheden tot prioriteit te maken 
door middel van het vaststellen van een 
omvattende mensenrechtenstrategie, het 
aanscherpen van de zorgvuldigheidseisen 
ten aanzien van de mensenrechten voor 
elk project en gedurende de volledige 
looptijd van elk project, en het realiseren 
van aanpassingen wat betreft governance 
en middelen met het oog op een 
doeltreffende “berokken geen schade”-
benadering; dringt er voorts bij de EIB op 
aan een doeltreffend mechanisme in te 
stellen met behulp waarvan 
mensenrechtenverdedigers de bank op 
veilige wijze kunnen waarschuwen voor 
verslechterende omstandigheden of 
risico’s in verband met conflicten en 
represailles;

Or. en
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1.7.2020 A9-0118/14

Amendement 14
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie

Verslag A9-0118/2020
Bas Eickhout
Controle van de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank - jaarverslag 2018
(2019/2127(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 71 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

71 bis. maakt zich grote zorgen over een 
recent verschenen artikel1bis over een 
interne controle van de EIB waarbij 
ernstige tekortkomingen bij de toepassing 
van de antiwitwasnormen van de bank 
aan het licht zijn gekomen; is ingenomen 
met de inspanningen van de EIB om iets 
aan deze tekortkomingen te doen en 
spoort de bank aan de corrigerende 
maatregelen die zij in dit verband neemt 
vóór de hiervoor gestelde deadline af te 
ronden, en aan het Parlement verslag uit 
te brengen over de concrete maatregelen 
die zij heeft genomen, en daarbij met 
name in te gaan op de maatregelen ter 
versterking van de “due diligence” ten 
aanzien van cliënten; verzoekt de EIB het 
verslag van de bedoelde interne controle 
aan het Parlement te doen toekomen, en 
een betekenisvolle samenvatting ervan en 
een gedetailleerde beoordeling van het 
effect van de door haar genomen 
corrigerende maatregelen te publiceren 
en voor het grote publiek toegankelijk te 
maken;
_________________________
1bis Luxembourg Times, “EIB under 
scrutiny for failings after whistleblowing 
complaints”, 21 april 2020.

Or. en
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1.7.2020 A9-0118/15

Amendement 15
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie

Verslag A9-0118/2020
Bas Eickhout
Controle van de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank - jaarverslag 2018
(2019/2127(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 81

Ontwerpresolutie Amendement

81. wacht op de resultaten van de in 2018 
aangevatte herziening van het 
antifraudebeleid van de EIB en het EIF, en is 
voorstander van een striktere toepassing van 
het nultolerantiebeleid ten aanzien van 
fraude, corruptie en andere vormen van 
verboden gedrag; verzoekt de EIB haar 
samenwerking met OLAF en het EOM te 
intensiveren en alle gevallen van mogelijke 
fraude te melden aan de bevoegde 
autoriteiten; is van mening dat het EOM in 
de toekomst het mandaat moet krijgen om 
criminele activiteiten met betrekking tot 
EIB-middelen te vervolgen in de EU-
lidstaten die bij het EOM zijn aangesloten;

81. wacht op de resultaten van de in 
2018 aangevatte herziening van het 
antifraudebeleid van de EIB en het EIF, 
en is voorstander van een striktere 
toepassing van het nultolerantiebeleid 
ten aanzien van fraude, corruptie en 
andere vormen van verboden gedrag; 
herhaalt in dit verband zijn verzoek aan 
de EIB om de financiering van 
projecten die het voorwerp vormen van 
een lopend onderzoek naar fraude of 
corruptie door een nationale 
rechterlijke macht, het EOM of OLAF, 
tijdelijk op te schorten;

Or. en


