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20.4.2016 A8-0050/1 

Amendement  1 

Marco Valli, Marco Zanni 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0050/2016 

Georgi Pirinski 

Europese Investeringsbank (EIB) - Jaarverslag 2014 

2015/2127(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 41 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  41 bis. dringt er bij de EIB op aan geen 

financiering te verstrekken voor de aanleg 

van de hogesnelheidslijn Brescia-Verona-

Padua, in verband waarmee onderzoeken 

naar infiltratie van de maffia lopen en 

waarvan de niet-duurzaamheid op 

financieel en milieuvlak is aangetoond; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0050/2 

Amendement  2 

Marco Valli, Marco Zanni 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0050/2016 

Georgi Pirinski 

Europese Investeringsbank (EIB) - Jaarverslag 2014 

2015/2127(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 41 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  41 ter. uit kritiek op het feit dat de EIB de 

voltooiing van het tracé Brescia-

Bergamo-Milaan (62 km) heeft 

gefinancierd met in totaal 700 miljoen 

EUR aan publieke financiering via directe 

en indirecte leningen, met hogere kosten 

voor de belastingbetalers en 

gegarandeerde winsten voor particuliere 

partijen tot gevolg, wegens al te 

optimistische inschattingen van de 

tolopbrengsten die onjuist zijn gebleken; 

herinnert eraan dat dit project werd 

voorgesteld als een van de grootste 

projecten die volledig met particuliere 

middelen zijn gefinancierd, oftewel zonder 

publieke financiering; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0050/3 

Amendement  3 

Marco Valli, Marco Zanni 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0050/2016 

Georgi Pirinski 

Europese Investeringsbank (EIB) - Jaarverslag 2014 

2015/2127(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 41 quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  41 quater. uit kritiek op het feit dat de 

EIB de aanleg van de vierde metrolijn van 

Milaan heeft gefinancierd door ongeveer 

300 miljoen EUR ter beschikking te 

stellen ter dekking van het project, in 

verband waarmee de Italiaanse 

autoriteiten vijf bevelen tot uitsluiting 

hebben afgevaardigd wegens infiltratie 

van de maffia in onderaannemers; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0050/4 

Amendement  4 

Marco Valli, Marco Zanni 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0050/2016 

Georgi Pirinski 

Europese Investeringsbank (EIB) - Jaarverslag 2014 

2015/2127(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 51 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  51 bis. is bezorgd over het feit dat de EIB 

overweegt de hogesnelheidslijn Turijn-

Lione te financieren in het kader van het 

Europees Fonds voor strategische 

investeringen (EFSI), ondanks de 

buitensporige kosten, nutteloosheid en 

niet-duurzaamheid op economisch, 

sociaal en milieuvlak van dit grote 

infrastructuurproject; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0050/5 

Amendement  5 

Marco Valli, Marco Zanni 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0050/2016 

Georgi Pirinski 

Europese Investeringsbank (EIB) - Jaarverslag 2014 

2015/2127(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 55 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  55 bis. herinnert eraan dat de Europese 

Investeringsbank de grootste externe 

financier in Turkije is en dat de EIB na 

de aanvang van de 

toetredingsonderhandelingen in 2004 zijn 

kredietverstrekking aan dat land heeft 

opgevoerd en de afgelopen tien jaar 

ongeveer 23 miljard EUR ter beschikking 

heeft gesteld; betreurt het feit dat Turkije 

momenteel de eerste plaats inneemt onder 

de derde landen die EIB-financiering 

ontvangen, met circa 3,5 % van het totaal 

aan EIB-leningen (2015), ondanks de 

aanhoudende economische crisis in de 

EU; verzoekt om strengere 

financieringsvoorwaarden in verband met 

de eerbiediging van de mensenrechten en 

de vrijheid van meningsuiting; 

Or. en 

 

 


