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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

20.4.2016 A8-0050/1 

Módosítás  1 

Marco Valli, Marco Zanni 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0050/2016 

Georgi Pirinski 

az Európai Beruházási Bank 2014. évi éves jelentése 

2015/2127(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

41 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  41a. sürgeti az EBB-t, hogy ne 

finanszírozza a Brescia–Verona–Padova 

nagysebességű vasúti összeköttetést, 

tekintettel arra, hogy vizsgálatok folynak 

bűnözőknek a projektbe való 

beszivárgásáról, és kimutatták, hogy a 

projekt pénzügyileg és környezetileg nem 

fenntartható; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

20.4.2016 A8-0050/2 

Módosítás  2 

Marco Valli, Marco Zanni 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0050/2016 

Georgi Pirinski 

az Európai Beruházási Bank 2014. évi éves jelentése 

2015/2127(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

41 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  41b. bírálja, hogy az EBB közvetlen és 

közvetett kölcsönök formájában összesen 

700 millió EUR közpénzből származó 

támogatást nyújtott a Brescia–Bergamo–

Milánó autópálya 62 kilométer hosszú 

szakaszának befejezéséhez, ami az 

adófizetők számára magasabb költségeket, 

a magántulajdonú gazdasági szereplők 

számára pedig garantált profitot 

eredményezett a később pontatlannak 

bizonyuló, túlzottan optimista 

autópályadíjbevétel-előrejelzések miatt; 

emlékeztet arra, hogy ezt a projektet 

eredetileg az egyik legnagyobb 100%-ban 

magánpénzből finanszírozott, azaz 

közpénzt nem igénylő projektként tálalták; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

20.4.2016 A8-0050/3 

Módosítás  3 

Marco Valli, Marco Zanni 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0050/2016 

Georgi Pirinski 

az Európai Beruházási Bank 2014. évi éves jelentése 

2015/2127(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

41 c bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  41c. bírálja, hogy az EBB mintegy 300 

millió EUR összeget elérő finanszírozást 

nyújtott a milánói négyes metróvonalhoz, 

amely projekt kapcsán öt kizárási 

rendeletet adtak ki az olasz hatóságok, 

mivel bűnözök szivárogtak be az 

alvállalkozók közé; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

20.4.2016 A8-0050/4 

Módosítás  4 

Marco Valli, Marco Zanni 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0050/2016 

Georgi Pirinski 

az Európai Beruházási Bank 2014. évi éves jelentése 

2015/2127(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

51 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  51a. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az 

EBB jelenleg a Torino–Lyon 

gyorsvasútvonal Európai Stratégiai 

Beruházási Alapból (ESBA) való 

finanszírozásának lehetőségét vizsgálja 

annak ellenére, hogy ez a nagyszabású 

infrastrukturális projekt túlságosan 

költséges, felesleges és gazdasági, 

társadalmi és környezeti szempontból sem 

fenntartható; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

20.4.2016 A8-0050/5 

Módosítás  5 

Marco Valli, Marco Zanni 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0050/2016 

Georgi Pirinski 

az Európai Beruházási Bank 2014. évi éves jelentése 

2015/2127(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

55 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  55a. emlékeztet arra, hogy az Európai 

Beruházási Bank az egyik legnagyobb 

külföldi finanszírozó Törökországban, és 

a csatlakozási tárgyalások 2004-es 

megnyitását követően az EBB fokozta 

hitelezési tevékenységét az országban, és 

mintegy 23 milliárd eurót bocsátott 

rendelkezésre az elmúlt évtizedben; 

sajnálja, hogy az Unióban tartóssá vált 

gazdasági válság ellenére jelenleg 

Törökország az EBB-kölcsönök 3,5%-ával 

(2015) első helyen szerepel az EBB unión 

kívüli kedvezményezett országainak 

listáján; kéri, hogy a finanszírozást kössék 

erőteljesebben az emberi jogok és a 

véleménynyilvánítás szabadsága 

tiszteletben tartásának feltételéhez; 

Or. en 

 

 


