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1.7.2020 A9-0118/10

Ändringsförslag 10
Bas Eickhout
för Verts/ALE-gruppen

Betänkande A9-0118/2020
Bas Eickhout
Kontroll av Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet – årsrapport 2018
(2019/2127(INI))

Förslag till resolution
Punkt 26

Förslag till resolution Ändringsförslag

26. Europaparlamentet noterar att den 
andel av finansieringen som gick till vägar, 
motorvägar och luftfart under 2018 var 
högre än genomsnittet för 2014–2018, 
medan finansieringen till järnvägar under 
2018 var lägre än genomsnittet för 2014–
2018. Parlamentet noterar att den totala 
finansieringen till lufttransportsektorn 
under 2018 uppgick till 725 miljoner EUR. 
Parlamentet ser fram emot EIB:s översyn 
av sin utlåningspolicy för transportsektorn. 
Parlamentet efterlyser en ny 
finansieringspolicy på transportområdet, 
med målet att fasa ut de fossila bränslena i 
EU:s transportsektor senast 2050.

26. Europaparlamentet noterar att den 
andel av finansieringen som gick till vägar, 
motorvägar och luftfart under 2018 var 
högre än genomsnittet för 2014–2018, 
medan finansieringen till järnvägar under 
2018 var lägre än genomsnittet för 2014–
2018. Parlamentet noterar att den totala 
finansieringen till lufttransportsektorn 
under 2018 uppgick till 725 miljoner EUR. 
Parlamentet ser fram emot EIB:s översyn 
av sin utlåningspolicy för transportsektorn. 
Parlamentet efterlyser en ny 
finansieringspolicy på transportområdet, 
med målet att fasa ut de fossila bränslena i 
EU:s transportsektor senast 2050. 
Parlamentet uppmanar EIB att upphöra 
med allt stöd till luftfartyg som använder 
fotogen som bränsle och att strikt koppla 
sitt stöd till att göra den befintliga 
flygplatsinfrastrukturen mer hållbar och 
beroende av att de mottagande 
flygplatserna inte ökar sin kapacitet.
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1.7.2020 A9-0118/11

Ändringsförslag 11
Bas Eickhout
för Verts/ALE-gruppen

Betänkande A9-0118/2020
Bas Eickhout
Kontroll av Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet – årsrapport 2018
(2019/2127(INI))

Förslag till resolution
Punkt 28

Förslag till resolution Ändringsförslag

28. Europaparlamentet efterlyser en ny 
politik för de koldioxidintensiva 
industrisektorer där EIB är aktiv, såsom 
cement, petrokemi och stål, så att man 
inriktar sig på hållbarhet inom dessa 
sektorer och noggrant överväger 
konsekvenserna av att avsluta gällande 
avtal, med fokus på att främja en cirkulär 
ekonomi.

28. Europaparlamentet uppmanar EIB 
att se till att konkreta planer för minskade 
koldioxidutsläpp blir ett villkor för EIB:s 
stöd till koldioxidintensiva 
industrisektorer såsom cement, petrokemi 
och stål.
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1.7.2020 A9-0118/12

Ändringsförslag 12
Bas Eickhout
för Verts/ALE-gruppen

Betänkande A9-0118/2020
Bas Eickhout
Kontroll av Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet – årsrapport 2018
(2019/2127(INI))

Förslag till resolution
Punkt 35

Förslag till resolution Ändringsförslag

35. Europaparlamentet påminner EIB 
om att skyddet av den biologiska 
mångfalden är en viktig del av 
anpassningen till klimatförändringarna och 
att återställandet av ekosystem är den enda 
beprövade tekniken för negativa utsläpp. 
Parlamentet noterar att alla EIB-projekt 
genomgår en riskbedömning avseende 
biologisk mångfald och måste vara 
förenliga med bankens normer för 
biologisk mångfald, och uppmanar EIB 
att öka sin finansiering för att uppnå EU:s 
mål på området, särskilt målet om noll 
nettoavskogning och målen om skydd av 
havsmiljöer och kustområden.

35. Europaparlamentet påminner EIB 
om att skyddet av den biologiska 
mångfalden är en viktig del av 
anpassningen till klimatförändringarna och 
att återställandet av ekosystem är den enda 
beprövade tekniken för negativa utsläpp. 
Parlamentet uppmanar EIB att åta sig att 
stoppa finansieringen av projekt som 
bidrar till att den biologiska mångfalden 
och olika ekosystem försvinner eller 
påverkas negativt, och att avsevärt öka sin 
finansiering för att uppnå EU:s mål på 
området, särskilt målet om noll 
nettoavskogning och målen om skydd av 
havsmiljöer och kustområden.
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för Verts/ALE-gruppen

Betänkande A9-0118/2020
Bas Eickhout
Kontroll av Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet – årsrapport 2018
(2019/2127(INI))

Förslag till resolution
Punkt 42

Förslag till resolution Ändringsförslag

42. Europaparlamentet noterar att 
människorättsprinciper är fullt 
integrerade i bankens huvudsakliga 
förfaranden och standarder för due 
diligence-granskningar, inbegripet 
förhandsbedömningar. Parlamentet 
påminner om att EIB är direkt bunden till 
EU:s stadga om de grundläggande 
rättigheterna och att avtalsklausuler med 
kunder gör det möjligt att upphäva avtal 
vid kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna. Parlamentet välkomnar 
översynen av 2009 års uttalande om 
miljömässiga och sociala principer och 
normer.

42. Europaparlamentet uppmanar EIB 
att ytterligare förbättra sin 
människorättspolitik och att prioritera 
denna i sin verksamhet genom att anta en 
omfattande människorättsstrategi, stärka 
due diligence-granskningarna i  
förbindelse med mänskliga rättigheter för 
varje projekt och under projektens hela 
löptid och anpassa styrningen och 
resurserna för att effektivt tillämpa 
principen om att inte vålla någon skada. 
Parlamentet uppmanar även EIB att 
inrätta en effektiv mekanism varigenom 
människorättsförsvarare på ett tryggt sätt 
kan varna EIB om en försämring av 
situationen eller risker för konflikter och 
repressalier.
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Ändringsförslag 14
Bas Eickhout
för Verts/ALE-gruppen

Betänkande A9-0118/2020
Bas Eickhout
Kontroll av Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet – årsrapport 2018
(2019/2127(INI))

Förslag till resolution
Punkt 71a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

71a. Europaparlamentet uttrycker 
allvarlig oro över en nyligen publicerad 
artikel1a om en intern revision av EIB där 
allvarliga brister identifierades i bankens 
tillämpning av standarder för 
bekämpning av penningtvätt. Parlamentet 
välkomnar EIB:s insatser för att åtgärda 
dessa brister och uppmanar bestämt EIB 
att slutföra sitt arbete inom utsatt frist 
som en prioritering och att rapportera till 
parlamentet om de konkreta åtgärder som 
vidtagits, i synnerhet för att stärka due 
diligence-granskningen av kunder.  
Parlamentet uppmanar EIB att 
överlämna rapporten om den 
ovannämnda interna revisionen till 
parlamentet och att offentliggöra en 
meningsfull sammanfattning av den, 
tillsammans med en detaljerad bedömning 
av hur varje brist konkret har åtgärdats 
och att göra denna bedömning tillgänglig 
för allmänheten.
_________________________
1a Luxembourg Times, ”EIB under 
scrutiny for failings after whistleblowing 
complaints”, 21 april 2020.

Or. en
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Ändringsförslag 15
Bas Eickhout
för Verts/ALE-gruppen

Betänkande A9-0118/2020
Bas Eickhout
Kontroll av Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet – årsrapport 2018
(2019/2127(INI))

Förslag till resolution
Punkt 81

Förslag till resolution Ändringsförslag

81. Europaparlamentet väntar på 
resultaten från den översyn som inleddes 
2018 av EIB:s och EIF:s 
bedrägeribekämpningspolitik, och stöder en 
striktare hållning gentemot politiken om 
nolltolerans avseende bedrägerier, korruption 
och andra former av förbjudna beteenden. 
Parlamentet uppmanar EIB att stärka sitt 
samarbete med Olaf och Europeiska 
åklagarmyndigheten (Eppo) i framtiden och 
att rapportera alla fall av möjliga 
bedrägerier till de behöriga myndigheterna. 
Parlamentet anser att Eppo i framtiden bör 
ha mandat att väcka åtal mot kriminell 
verksamhet med koppling till EIB:s medel i 
de EU-medlemsstater som är medlemmar i 
Eppo.

81. Europaparlamentet väntar på 
resultaten från den översyn som inleddes 
2018 av EIB:s och EIF:s 
bedrägeribekämpningspolitik, och stöder 
en striktare hållning gentemot politiken 
om nolltolerans avseende bedrägerier, 
korruption och andra former av 
förbjudna beteenden. Parlamentet 
upprepar i detta avseende sin 
uppmaning till EIB att tillfälligt avbryta 
finansieringen av projekt som är 
föremål för pågående utredning av 
bedrägeri eller korruption av nationella 
domstolar, Europeiska 
åklagarmyndigheten eller Olaf.

Or. en


