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1.7.2020 A9-0118/10

Amendamentul 10
Bas Eickhout
în numele grupului Verts/ALE

Raport A9-0118/2020
Bas Eickhout
Controlul activităților financiare ale Băncii Europene de Investiții - raportul anual 2018
(2019/2127(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. constată că ponderea finanțării 
acordate în 2018 pentru drumuri, autostrăzi 
și transportul aerian a fost mai mare decât 
media din perioada 2014-2018, iar 
finanțarea pentru căile ferate a fost mai 
scăzută în 2018 decât media din 2014-
2018; constată că, în 2018, pentru 
transportul aerian au fost acordate în total 
725 de milioane EUR; așteaptă cu interes 
revizuirea de către BEI a politicii sale 
privind împrumuturile pentru sectorul 
transporturilor; solicită elaborarea unei noi 
politici de finanțare pentru transporturi, 
care să conducă la decarbonizarea 
sectorului transporturilor până în 2050;

26. constată că ponderea finanțării 
acordate în 2018 pentru drumuri, autostrăzi 
și transportul aerian a fost mai mare decât 
media din perioada 2014-2018, iar 
finanțarea pentru căile ferate a fost mai 
scăzută în 2018 decât media din 2014-
2018; constată că, în 2018, pentru 
transportul aerian au fost acordate în total 
725 de milioane EUR; așteaptă cu interes 
revizuirea de către BEI a politicii sale 
privind împrumuturile pentru sectorul 
transporturilor; solicită elaborarea unei noi 
politici de finanțare pentru transporturi, 
care să conducă la decarbonizarea 
sectorului transporturilor până în 2050; 
invită BEI să pună capăt oricărui sprijin 
pentru aeronavele alimentate cu kerosen 
și să condiționeze strict fondurile acordate 
de transformarea infrastructurii 
aeroportuare existente într-un mod mai 
durabil și de oprirea extinderii 
aeroporturilor beneficiare;
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1.7.2020 A9-0118/11

Amendamentul 11
Bas Eickhout
în numele grupului Verts/ALE

Raport A9-0118/2020
Bas Eickhout
Controlul activităților financiare ale Băncii Europene de Investiții - raportul anual 2018
(2019/2127(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. solicită punerea în aplicare a unor 
noi politici în cadrul sectoarelor 
industriale mari emițătoare de dioxid de 
carbon în care activează BEI, cum ar fi 
sectoarele cimentului, petrochimic și 
siderurgic, în vederea concentrării asupra 
durabilității acestor sectoare și pentru a 
analiza cu atenție consecințele oricărei 
rezilieri a contractelor aflate în derulare, 
punând accentul pe promovarea unei 
economii circulare;

28. invită BEI să introducă printre 
condițiile pentru acordarea sprijinului 
său sectoarelor industriale mari emițătoare 
de dioxid de carbon, cum ar fi sectoarele 
cimentului, petrochimic și siderurgic, 
elaborarea unor planuri concrete de 
decarbonizare;
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1.7.2020 A9-0118/12

Amendamentul 12
Bas Eickhout
în numele grupului Verts/ALE

Raport A9-0118/2020
Bas Eickhout
Controlul activităților financiare ale Băncii Europene de Investiții - raportul anual 2018
(2019/2127(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 35

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. reamintește BEI că protecția 
biodiversității reprezintă un element-cheie 
al adaptării la schimbările climatice și că 
restabilirea ecosistemelor este singura 
tehnologie confirmată în materie de emisii 
negative; observă că toate proiectele BEI 
fac obiectul unei evaluări a riscurilor 
pentru biodiversitate și trebuie să respecte 
standardele băncii în materie de 
biodiversitate și îi solicită să își majoreze 
finanțarea pentru a atinge obiectivele UE 
din acest domeniu, îndeosebi obiectivul 
„zero defrișări nete” și obiectivele privind 
protecția zonelor maritime și de coastă;

35. reamintește BEI că protecția 
biodiversității reprezintă un element-cheie 
al adaptării la schimbările climatice și că 
restabilirea ecosistemelor este singura 
tehnologie confirmată în materie de emisii 
negative; solicită BEI să se angajeze să 
pună capăt finanțării proiectelor care 
contribuie la pierderea și la degradarea 
biodiversității și a ecosistemelor, precum 
și să își majoreze considerabil finanțarea 
pentru a atinge obiectivele UE din acest 
domeniu, îndeosebi obiectivul „zero 
defrișări nete” și obiectivele privind 
protecția zonelor maritime și de coastă;

Or. en
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1.7.2020 A9-0118/13

Amendamentul 13
Bas Eickhout
în numele grupului Verts/ALE

Raport A9-0118/2020
Bas Eickhout
Controlul activităților financiare ale Băncii Europene de Investiții - raportul anual 2018
(2019/2127(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 42

Propunerea de rezoluție Amendamentul

42. observă că principiile privind 
drepturile omului sunt pe deplin integrate 
în principalele proceduri și standarde ale 
Băncii privind diligența necesară, inclusiv 
în evaluările ex ante; reamintește că BEI 
este supusă în mod direct obligațiilor 
prevăzute de Carta drepturilor 
fundamentale a UE și că clauzele 
contractuale cu clienții permit 
suspendarea contractelor în cazul 
încălcării drepturilor omului; salută 
revizuirea Declarației din 2009 privind 
principiile și standardele de mediu și 
sociale;

42. invită BEI să își îmbunătățească în 
continuare politicile în domeniul 
drepturilor omului și să facă din acestea o 
prioritate a operațiunilor sale prin 
adoptarea unei strategii cuprinzătoare 
privind drepturile omului, consolidând 
procedurile de diligență necesară în 
domeniul drepturile omului pentru fiecare 
proiect și pe parcursul întregului ciclu al 
proiectului, precum și prin adaptarea 
guvernanței și a resurselor în vederea 
unei abordări eficiente și nedăunătoare; 
invită, de asemenea, BEI să instituie un 
mecanism eficient prin care apărătorii 
drepturilor omului să poată alerta banca 
în condiții de siguranță cu privire la 
situații în care se constată o deteriorare a 
mediului de lucru sau la riscuri de 
conflicte și de represalii;
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1.7.2020 A9-0118/14

Amendamentul 14
Bas Eickhout
în numele grupului Verts/ALE

Raport A9-0118/2020
Bas Eickhout
Controlul activităților financiare ale Băncii Europene de Investiții - raportul anual 2018
(2019/2127(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 71 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

71a. își exprimă profunda îngrijorare 
cu privire la publicarea recentă a unui 
articol1a privind un audit intern al BEI, în 
care s-au constatat deficiențe grave în 
aplicarea de către bancă a standardelor 
de combatere a spălării banilor; salută 
eforturile BEI de a remedia aceste 
deficiențe și îndeamnă BEI să își 
finalizeze în mod prioritar lucrările la 
data-limită stabilită și să informeze 
Parlamentul cu privire la măsurile 
concrete pe care le-a luat, în special în 
ceea ce privește consolidarea obligației de 
diligență față de clienți; invită BEI să 
transmită Parlamentului raportul de audit 
intern menționat anterior și să publice un 
rezumat relevant al acestuia, împreună cu 
o evaluare detaliată a modului în care a 
fost efectiv tratată fiecare deficiență 
identificată;
_________________________
1a Luxembourg Times, „EIB under 
scrutiny for failings after whistleblowing 
complaints” („BEI sub monitorizare 
pentru deficiențe în urma plângerilor 
privind semnalarea de nereguli”), 21 
aprilie 2020.
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1.7.2020 A9-0118/15

Amendamentul 15
Bas Eickhout
în numele grupului Verts/ALE

Raport A9-0118/2020
Bas Eickhout
Controlul activităților financiare ale Băncii Europene de Investiții - raportul anual 2018
(2019/2127(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 81

Propunerea de rezoluție Amendamentul

81. așteaptă rezultatele examinării lansate 
în 2018 a politicilor antifraudă ale BEI/FEI și 
sprijină o abordare mai strictă a politicii de 
toleranță zero față de fraudă și corupție și alte 
forme de comportament interzis; invită BEI 
să își intensifice în viitor colaborarea cu 
OLAF și cu EPPO și să raporteze 
autorităților competente toate cazurile 
potențiale de fraudă; este de părere că 
EPPO ar trebui să dispună, în viitor, de 
mandatul de urmărire a activității 
infracționale care vizează fondurile BEI din 
statele membre ale UE care fac parte din 
EPPO;

81. așteaptă rezultatele examinării 
lansate în 2018 a politicilor antifraudă 
ale BEI/FEI și sprijină o abordare mai 
strictă a politicii de toleranță zero față de 
fraudă și corupție și alte forme de 
comportament interzis; în acest sens, 
solicită din nou BEI să suspende 
temporar finanțarea proiectelor care 
fac obiectul unei anchete în curs pentru 
fraudă sau corupție, desfășurată de 
autoritățile naționale competente, de 
către Parchetul European sau de către 
OLAF;

Or. en


