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1.7.2020 A9-0118/10

Predlog spremembe 10
Bas Eickhout
v imenu skupine Verts/ALE

Poročilo A9-0118/2020
Bas Eickhout
Nadzor nad finančnimi dejavnostmi Evropske investicijske banke - letno poročilo za leto 
2018
(2019/2127(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. ugotavlja, da je bil delež 
financiranja za ceste, avtoceste in zračni 
promet v letu 2018 večji od povprečja v 
obdobju 2014–2018, pri čemer je bilo 
financiranje železnic v letu 2018 manjše od 
povprečja v obdobju 2014–2018; je 
seznanjen, da je skupno financiranje za 
zračni promet v letu 2018 znašalo 725 
milijonov EUR; z zanimanjem pričakuje 
pregled posojilne politike EIB na področju 
prometa; poziva k novi politiki financiranja 
prometa, da bi prometni sektor EU do leta 
2050 razogljičili;

26. ugotavlja, da je bil delež 
financiranja za ceste, avtoceste in zračni 
promet v letu 2018 večji od povprečja v 
obdobju 2014–2018, pri čemer je bilo 
financiranje železnic v letu 2018 manjše od 
povprečja v obdobju 2014–2018; je 
seznanjen, da je skupno financiranje za 
zračni promet v letu 2018 znašalo 725 
milijonov EUR; z zanimanjem pričakuje 
pregled posojilne politike EIB na področju 
prometa; poziva k novi politiki financiranja 
prometa, da bi prometni sektor EU do leta 
2050 razogljičili; poziva EIB, naj konča 
vso podporo za zrakoplove, ki za gorivo 
uporabljajo kerozin, in dosledno veže 
svojo podporo na izboljšanje trajnosti 
obstoječe letališke infrastrukture ter naj 
svojo podporo pogojuje s tem, da letališča, 
ki jo prejmejo, ne povečajo svoje 
zmogljivosti;
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1.7.2020 A9-0118/11

Predlog spremembe 11
Bas Eickhout
v imenu skupine Verts/ALE

Poročilo A9-0118/2020
Bas Eickhout
Nadzor nad finančnimi dejavnostmi Evropske investicijske banke - letno poročilo za leto 
2018
(2019/2127(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. poziva, naj se v ogljično 
intenzivnih industrijskih sektorjih, v 
katerih je dejavna EIB, kot so industrija 
cementa ter petrokemična in jeklarska 
industrija, začnejo izvajati nove politike, 
da bi se osredotočili na trajnost teh 
sektorjev in skrbno pretehtali posledice 
morebitnih odpovedi obstoječih pogodb 
ter spodbujali krožno gospodarstvo;

28. poziva EIB, naj konkretne načrte 
za razogljičenje določi kot pogoj za svojo 
podporo za ogljično intenzivne sektorje, 
kot so kot so industrija cementa ter 
petrokemična in jeklarska industrija;
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1.7.2020 A9-0118/12

Predlog spremembe 12
Bas Eickhout
v imenu skupine Verts/ALE

Poročilo A9-0118/2020
Bas Eickhout
Nadzor nad finančnimi dejavnostmi Evropske investicijske banke - letno poročilo za leto 
2018
(2019/2127(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 35

Predlog resolucije Predlog spremembe

35. opozarja EIB, da je varstvo biotske 
raznovrstnosti ključen element prilagajanja 
podnebnim spremembam in da je obnova 
ekosistemov edina preizkušena tehnologija 
za doseganje negativnih emisij; ugotavlja, 
da se za vse projekte EIB opravi ocena 
tveganja za biotsko raznovrstnost in da 
morajo izpolnjevati standarde banke na 
področju biotske raznovrstnosti, ter poziva 
EIB, naj poveča svoje financiranje za 
doseganje ciljev EU na tem področju, zlasti 
cilja ničelnega neto krčenja gozdov in 
ciljev varstva morja in obalnih območij;

35. opozarja EIB, da je varstvo biotske 
raznovrstnosti ključen element prilagajanja 
podnebnim spremembam in da je obnova 
ekosistemov edina preizkušena tehnologija 
za doseganje negativnih emisij; poziva 
EIB, naj se zaveže, da bo končala 
financiranje projektov, ki prispevajo k 
izgubi in degradaciji biotske 
raznovrstnosti in ekosistemov, in naj 
znatno poveča svoje financiranje za 
doseganje ciljev EU na tem področju, zlasti 
cilja ničelnega neto krčenja gozdov in 
ciljev varstva morja in obalnih območij;
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1.7.2020 A9-0118/13

Predlog spremembe 13
Bas Eickhout
v imenu skupine Verts/ALE

Poročilo A9-0118/2020
Bas Eickhout
Nadzor nad finančnimi dejavnostmi Evropske investicijske banke - letno poročilo za leto 
2018
(2019/2127(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 42

Predlog resolucije Predlog spremembe

42. ugotavlja, da so načela človekovih 
pravic v celoti vključena v ključne 
postopke in standarde potrebne skrbnosti 
banke, tudi v predhodne ocene; opozarja, 
da EIB neposredno zavezuje Listina EU o 
temeljnih pravicah in da pogodbene 
klavzule s strankami omogočajo začasno 
prekinitev pogodb v primeru kršenja 
človekovih pravic; pozdravlja revizijo 
izjave o okoljskih in socialnih načelih in 
standardih iz leta 2009;

42. poziva EIB, naj še izboljša svoje 
politike na področju človekovih pravic in 
jim nameni prednostno obravnavo v 
okviru svojih dejavnosti, tako da sprejme 
celovito strategijo na področju človekovih 
pravic, okrepi potrebno skrbnost na 
področju človekovih pravic za vsak projekt 
in skozi celoten cikel projekta ter 
prilagodi upravljanje in vire za učinkovito 
uporabo pristopa neškodovanja; poleg 
tega poziva EIB, naj vzpostavi učinkovit 
mehanizem, s katerim bi lahko 
zagovorniki človekovih pravic varno 
obvestili banko o čedalje slabših 
okoliščinah ali tveganjih konflikta in 
maščevanja;
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1.7.2020 A9-0118/14

Predlog spremembe 14
Bas Eickhout
v imenu skupine Verts/ALE

Poročilo A9-0118/2020
Bas Eickhout
Nadzor nad finančnimi dejavnostmi Evropske investicijske banke - letno poročilo za leto 
2018
(2019/2127(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 71 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

71a. izraža resno zaskrbljenost glede 
nedavne objave članka1a o notranji reviziji 
EIB, ki je ugotovila resne pomanjkljivosti 
pri uporabi standardov za boj proti pranju 
denarja s strani banke; pozdravlja 
prizadevanja EIB, da bi odpravila te 
pomanjkljivosti, in jo poziva, naj svoje 
delo nujno zaključi do postavljenega roka 
ter Parlamentu poroča o konkretnih 
ukrepih, ki jih je sprejela, zlasti kar 
zadeva okrepitev potrebne skrbnosti v 
odnosu do svojih strank; poziva EIB, naj 
Parlamentu posreduje poročilo o 
omenjeni notranji reviziji ter objavi 
smiseln povzetek poročila skupaj s 
podrobno oceno učinkovite obravnave 
vsake pomanjkljivosti in naj zagotovi, da 
bo povzetek na voljo širši javnosti;
_________________________
1a Luxembourg Times, „EIB under 
scrutiny for failings after whistleblowing 
complaints“, 21. april 2020.
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1.7.2020 A-0118/15

Predlog spremembe 15
Bas Eickhout
v imenu skupine Verts/ALE

Poročilo A9-0118/2020
Bas Eickhout
Nadzor nad finančnimi dejavnostmi Evropske investicijske banke - letno poročilo za leto 
2018
(2019/2127(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 81

Predlog resolucije Predlog spremembe

81. čaka na rezultate pregleda politik 
EIB/Evropskega investicijskega sklada za 
boj proti goljufijam, ki se je začel leta 
2018, in podpira strožje izvajanje politike 
banke o ničelni toleranci do goljufij, 
korupcije in do drugih oblik 
prepovedanega ravnanja; poziva EIB, naj v 
prihodnje okrepi sodelovanje z Evropskim 
uradom za boj proti goljufijam (OLAF) in 
Evropskim javnim tožilstvom ter 
pristojnim organom poroča o vseh 
primerih morebitnih goljufij; meni, da bi 
moralo Evropsko javno tožilstvo v 
prihodnosti imeti pooblastilo za pregon 
kriminalnih dejavnosti v zvezi s sredstvi 
EIB v državah članicah EU, ki so članice 
Evropskega javnega tožilstva;

81. čaka na rezultate pregleda politik 
EIB/Evropskega investicijskega sklada za 
boj proti goljufijam, ki se je začel leta 
2018, in podpira strožje izvajanje politike 
banke o ničelni toleranci do goljufij, 
korupcije in do drugih oblik 
prepovedanega ravnanja; v zvezi s tem 
ponovno poziva EIB, naj začasno ustavi 
financiranje projektov, v zvezi s katerimi 
nacionalni sodni organi, Evropsko javno 
tožilstvo ali urad OLAF trenutno izvajajo 
preiskave zaradi goljufij ali korupcije;
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