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20.4.2016 A8-0050/1 

Pakeitimas 1 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0050/2016 

Georgi Pirinski 

Europos investicijų banko 2014 m. metinė ataskaita 

2015/2127(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

41 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  41a. ragina EIB nefinansuoti greitojo 

geležinkelio linijos Breša–Verona–Paduja 

statybos, kadangi šiuo metu vyksta tyrimai 

dėl nusikaltėlių įsiskverbimo į šį projektą 

ir kadangi buvo įrodyta, kad šis projektas 

tiek finansiškai, tiek ekologiškai netvarus; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0050/2 

Pakeitimas 2 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0050/2016 

Georgi Pirinski 

Europos investicijų banko 2014 m. metinė ataskaita 

2015/2127(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

41 b dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  41b. kritikuoja tai, kad dėl vėliau 

pasirodžiusių klaidingomis per daug 

optimistinių prognozių dėl būsimų 

įplaukų iš kelių mokesčio EIB 

tiesioginėmis ir netiesioginėmis 

paskolomis skyrė iš viso 700 mln. EUR 

viešųjų lėšų 62 km ilgio greitkeliui Breša–

Bergamas–Milanas užbaigti, dėl ko 

padidėjo mokesčių mokėtojų sąnaudos ir 

buvo užtikrintas privačių veiklos 

vykdytojų pelnas; primena, kad šis 

projektas buvo pristatomas kaip vienas iš 

didžiausių vien privačiomis lėšomis 

finansuojamų projektų (t. y. tokiu, kuriam 

nereikia jokių viešųjų lėšų); 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0050/3 

Pakeitimas 3 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0050/2016 

Georgi Pirinski 

Europos investicijų banko 2014 m. metinė ataskaita 

2015/2127(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

41 c dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  41c. kritikuoja tai, kad EIB skyrė apie 300 

mln. EUR Milano metro 4 linijos statybai, 

nors šiam projektui Italijos valdžios 

institucijos priėmė penkis draudimo 

dalyvauti sprendimus dėl nusikaltėlių 

įsiskverbimo į penkias subrangovų 

įmones; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0050/4 

Pakeitimas 4 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0050/2016 

Georgi Pirinski 

Europos investicijų banko 2014 m. metinė ataskaita 

2015/2127(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

51 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  51a. yra susirūpinęs dėl to, kad EIB 

svarsto galimybę finansuoti greitojo 

geležinkelio linijos Turinas–Lionas 

statybą panaudojant Europos strateginių 

investicijų fondo (ESIF) lėšas, nepaisant 

to, kad šis infrastruktūros projektas 

pernelyg daug kainuoja, yra nereikalingas 

bei ekonomiškai, socialiai ir ekologiškai 

netvarus; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0050/5 

Pakeitimas 5 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0050/2016 

Georgi Pirinski 

Europos investicijų banko 2014 m. metinė ataskaita 

2015/2127(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

55 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  55a. primena, kad Europos investicijų 

bankas yra didžiausias Turkijos užsienio 

skolintojas ir kad, 2004 m. pradėjus 

stojimo derybas, EIB išplėtė skolinimo 

Turkijai operacijas ir per praėjusį 

dešimtmetį suteikė apie 23 mlrd. EUR 

paskolų; apgailestauja, kad, nepaisant 

tebesitęsiančios ekonominės krizės ES, 

Turkija šiuo metu yra daugiausiai EIB 

paskolų gaunanti ne ES šalis – 2015 m. 

jai suteikta maždaug 3,5 proc. visų EIB 

paskolų;  ragina tvirčiau susieti 

finansavimo sąlygas su pagarba žmogaus 

teisėms ir saviraiškos laisvei; 

Or. en 

 

 


