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20.4.2016 A8-0050/1 

Amendamentul  1 

Marco Valli, Marco Zanni 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0050/2016 

Georgi Pirinski 

Raportul anual pentru 2014 al Băncii Europene de Investiții 

2015/2127(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 41 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  41a. îndeamnă BEI să nu finanțeze 

construirea liniei feroviare de mare viteză 

Brescia-Verona-Padova, deoarece în 

prezent se desfășoară anchete pentru 

infiltrare a criminalității în acest proiect 

și deoarece s-a dovedit că proiectul este 

nesustenabil din punct de vedere 

financiar și al mediului; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0050/2 

Amendamentul  2 

Marco Valli, Marco Zanni 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0050/2016 

Georgi Pirinski 

Raportul anual pentru 2014 al Băncii Europene de Investiții 

2015/2127(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 41 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  41b. critică faptul că BEI a pus la 

dispoziție finanțare publică în valoare 

totală de 700 milioane EUR pentru 

finalizarea celor 62 km de autostradă 

dintre Brescia-Bergamo-Milano, prin 

împrumuturi directe și indirecte, ceea ce a 

generat costuri mai ridicate pentru 

contribuabili și a garantat profituri pentru 

operatorii privați, din cauza estimărilor 

prea optimiste ale profiturilor derivate din 

taxele de autostradă, care s-au dovedit 

ulterior eronate; reamintește că acest 

proiect a fost prezentat ca unul dintre cele 

mai mari proiecte finanțate din surse 

100% private, adică un proiect care nu 

necesita deloc finanțare publică; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0050/3 

Amendamentul  3 

Marco Valli, Marco Zanni 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0050/2016 

Georgi Pirinski 

Raportul anual pentru 2014 al Băncii Europene de Investiții 

2015/2127(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 41 c (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  41c. critică faptul că BEI a oferit 

finanțare în valoare de circa 300 milioane 

EUR pentru construirea liniei 4 a 

metroului din Milano, proiect în cazul 

căruia autoritățile italiene au emis cinci 

ordine de interdicție pe motive de 

infiltrare a criminalității în întreprinderile 

subcontractante; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0050/4 

Amendamentul  4 

Marco Valli, Marco Zanni 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0050/2016 

Georgi Pirinski 

Raportul anual pentru 2014 al Băncii Europene de Investiții 

2015/2127(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 51 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  51a. este îngrijorat de faptul că BEI are în 

vedere finanțarea, prin intermediul 

Fondului european pentru investiții 

strategice (FEIS), a lucrărilor la linia 

feroviară de mare viteză Torino-Lyon, în 

pofida costurilor excesive, a inutilității și 

a nesustenabilității economice, sociale și 

de mediu ale acestei infrastructuri de 

amploare; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0050/5 

Amendamentul  5 

Marco Valli, Marco Zanni 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0050/2016 

Georgi Pirinski 

Raportul anual pentru 2014 al Băncii Europene de Investiții 

2015/2127(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 55 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  55a. reamintește că Banca Europeană de 

Investiții este cel mai mare finanțator 

străin din Turcia și că, în urma 

deschiderii negocierilor de aderare în 

2004, BEI și-a intensificat operațiunile de 

creditare în această țară, circa 23 de 

miliarde EUR fiind puși la dispoziție în 

ultimii 10 ani; regretă faptul că, în ciuda 

crizei economice persistente din UE, 

Turcia este în prezent țara din afara UE 

care primește cea mai mare finanțare din 

partea BEI, cu circa 3,5% din creditele 

totale acordate de BEI (2015); cere ca 

finanțarea să fie într-o mai mare măsură 

condiționată de respectarea drepturilor 

omului și a libertății de expresie. 

Or. en 

 

 


