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20.4.2016 A8-0050/1 

Изменение  1 

Марко Вали, Марко Дзани 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0050/2016 

Георги Пирински 

Годишен доклад за 2014 г. на Европейската инвестиционна банка 

2015/2127(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 41 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  41а. настоятелно призовава ЕИБ да 

не осигурява финансиране за проекта 

за изграждане на високоскоростната 

железопътна отсечка Бреша – Верона 

– Падуа, който е в процес на 

разследване за проникване на 

криминални структури и който е 

показал финансова и екологична 

неустойчивост; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0050/2 

Изменение  2 

Марко Вали, Марко Дзани 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0050/2016 

Георги Пирински 

Годишен доклад за 2014 г. на Европейската инвестиционна банка 

2015/2127(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 41 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  41б. критикува факта, че ЕИБ е 

предоставила публично финансиране 

на обща стойност 700 милиона евро 

за завършването на дългата 62 

километра магистрала Бреша – 

Бергамо – Милано чрез преки и 

косвени заеми, което доведе до по-

високи разходи за данъкоплатците и 

гарантирани печалби за частните 

оператори, поради необосновано 

оптимистични прогнози за 

приходите от пътни такси, които 

впоследствие се оказаха неточни; 

припомня, че този проект беше 

представен като един от най-

големите проекти с 100% частно 

финансиране, тоест като проект, за 

който не е било необходимо публично 

финансиране; 

Or. en 
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Марко Вали, Марко Дзани 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0050/2016 

Георги Пирински 

Годишен доклад за 2014 г. на Европейската инвестиционна банка 

2015/2127(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 41 в (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  41в. критикува факта, че ЕИБ е 

предоставила финансиране на 

стойност от около 300 милиона евро 

за изграждането на линия 4 на 

метрото в Милано, проект, за който 

италианските органи са издали 5 

заповеди за възбрана поради 

проникване на криминални структури 

сред предприятията-

подизпълнители; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0050/4 

Изменение  4 

Марко Вали, Марко Дзани 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0050/2016 

Георги Пирински 

Годишен доклад за 2014 г. на Европейската инвестиционна банка 

2015/2127(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 51 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  51а. изразява загриженост относно 

факта, че ЕИБ разглежда 

възможността за финансиране по 

линия на Европейския фонд за 

стратегически инвестиции (ЕФСИ) 

на високоскоростната железопътна 

отсечка Торино – Лион, независимо 

от прекомерните разходи, 

безполезността и икономическата, 

социална и екологична неустойчивост 

на проекта; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0050/5 

Изменение  5 

Марко Вали, Марко Дзани 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0050/2016 

Георги Пирински 

Годишен доклад за 2014 г. на Европейската инвестиционна банка 

2015/2127(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 55 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  55а. припомня, че Европейската 

инвестиционна банка е най-големият 

източник на външно финансиране в 

Турция и че след започването на 

преговорите за присъединяване през 

2004 г. ЕИБ увеличи операциите си по 

отпускане на заеми на Турция, като 

през последното десетилетие е 

отпуснала заеми за около 23 милиарда 

евро; изразява съжаление, че въпреки 

продължаващата икономическа криза 

в ЕС, понастоящем Турция е сред 

първите държави бенефициенти на 

ЕИБ извън ЕС с 3,5% от всички заеми, 

отпуснати от ЕИБ (2015 г.) призовава 

за по-тясно обвързване на 

финансирането с условия, свързани с 

зачитането на правата на човека и 

свободата на изразяване; 

Or. en 

 

 


