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19.4.2017 A8-0121/3 

Ändringsförslag  3 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Årsrapport om Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet 

2016/2099(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 8a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  8a. Europaparlamentet konstaterar att en 

ökning av EIB:s utlåningsverksamhet 

skulle kunna åstadkommas genom en 

ökad och mer balanserad 

resurstilldelning, med tanke på de 

negativa erfarenheterna i vissa fall som 

Castor-projektet i Spanien, där de 

spanska medborgarna fick betala 1,4 

miljarder EUR för ett misslyckat projekt, 

eller projektet med Passante di Mestre, 

som för närvarande är föremål för en 

utredning av skattebedrägeri och 

korruption. Parlamentet påminner om att 

offentlig-privata partnerskap för 

finansiering av projekt av allmänt intresse 

ofta utgår från en snedvriden fördelning 

av de finansiella risker som investeringen 

innebär, vilket skadar den offentliga 

sektorn och endast gynnar den privata 

sektorn, och att de därmed kan orsaka 

enorma förluster för statskassorna, utan 

att lyckas skapa något betydande 

mervärde för samhället. 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/4 

Ändringsförslag  4 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Årsrapport om Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet 

2016/2099(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 8b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  8b. Europaparlamentet begär än en gång 

att EIB inte ska utnyttja initiativet om 

projektobligationer eller några andra 

finansiella instrument för att finansiera 

den motorvägssträcka som är känd som 

Passante di Mestre, ett projekt som för 

närvarande omfattas av en utredning av 

skattebedrägeri, korruption och 

infiltration av organiserad brottslighet. 

Parlamentet uppmanar i detta avseende 

Olaf att göra de utredningar som krävs 

för att närmare undersöka sambandet 

mellan detta projekt och anklagelserna 

kopplade till det.  

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/5 

Ändringsförslag  5 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Årsrapport om Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet 

2016/2099(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 8c (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  8c. Europaparlamentet är bekymrat över 

att EIB uppvisat intresse av att eventuellt 

bevilja en finansiering på två miljarder 

EUR för byggandet av den sista etappen i 

den transadriatiska gasledningen (TAP). 

Parlamentet uppmanar EIB att avstå från 

att på något sätt finansiera detta dyra och 

kontroversiella projekt, på grund av de 

betydande miljömässiga, finansiella, 

seismiska, skattemässiga och geopolitiska 

risker som arbetet innebär. 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/6 

Ändringsförslag  6 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Årsrapport om Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet 

2016/2099(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 9a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  9a. Europaparlamentet uppmanar EIB att 

i betydande grad stärka sin strategi för 

icke-samarbetsvilliga jurisdiktioner, i linje 

med parlamentets tidigare 

rekommendationer. Parlamentet betonar 

särskilt att det är nödvändigt att koppla 

tilldelningen av direkta och indirekta lån 

till ett krav på offentliggörande av 

landsvisa skatteuppgifter och ekonomiska 

uppgifter samt till ett krav på att delge de 

förmånstagare och finansiella 

mellanhänder som är involverade i 

finansieringsverksamheten uppgifter om 

de faktiska ägarna. Parlamentet betonar 

att EIB måste upprätta en fullständig 

offentlig förteckning över de kriterier som 

tillämpas vid valet av finansiella 

mellanhänder, varvid de som inte är 

sunda och tillförlitliga bör strykas, och att 

EU:s ställningstagande i kampen mot 

skattemissbruk måste stärkas samt att 

risker för korruption och infiltration av 

organiserad brottslighet, vilket flera EIB-

projekt har utsatts för, måste motarbetas 

mer effektivt. 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/7 

Ändringsförslag  7 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Årsrapport om Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet 

2016/2099(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 9b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  9b. Europaparlamentet välkomnar det 

samförståndsavtal som nyligen ingicks 

mellan EIB och den italienska 

antikorruptionsmyndigheten (Autorità 

Anticorruzione, ANAC) för att stärka 

kampen mot korruption genom 

informationsutbyte samt ömsesidigt 

tekniskt och operativt stöd. Parlamentet 

uppmanar EIB att låta denna 

överenskommelse träda i kraft snarast 

möjligt, för att man ska kunna göra bättre 

förhandsutvärderingar av de utvalda 

projekten när det gäller risken för 

korruption och infiltration av organiserad 

brottslighet och på så sätt undvika att 

EIB-finansierade projekt utsätts för 

korruption, liksom i fallet med Passante di 

Mestre. 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/8 

Ändringsförslag  8 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Årsrapport om Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet 

2016/2099(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 21a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  21a. Europaparlamentet anser att EIB 

särskilt bör åta sig att säkerställa 

tillförlitlighet och största möjliga insyn 

inom nätverket av finansiella 

mellanhänder, genom att kontrollera att 

mellanhänderna inte är inblandade i 

skatteflykt och skattemissbruk, 

korruption, penningtvätt, organiserad 

brottslighet och terrorism och att de 

faktiskt har möjlighet att finansiera små 

och medelstora företag på ett effektivt sätt, 

med respekt för EU:s miljömässiga och 

sociala standarder. 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/9 

Ändringsförslag  9 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Årsrapport om Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet 

2016/2099(INI) 

Förslag till resolution 

Ny rubrik och punkt 21b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  Stärkta åtgärder för insyn, förvaltning 

och bekämpning av skatteflykt 

 

 21b. Europaparlamentet beklagar att det 

fortfarande finns stora brister i EIB:s 

transparensstrategi gentemot andra 

internationella institutioner, såsom det 

bekräftas i 2016 års index för transparens 

i biståndet. Parlamentet uppmanar EIB 

att på sin webbplats offentliggöra olika 

statistiska uppgifter för varje projekt som 

finansierats på och utanför EU:s 

territorium, särskilt när det gäller 

utlåningsverksamhet via finansiella 

mellanhänder, och att fullt ut 

tillgängliggöra resultaten av förhands- 

och efterhandsbedömningarna av varje 

projekt, med en utförlig redogörelse av de 

indikatorer samt urvals- och 

bedömningskriterier som tillämpats. 

Parlamentet uppmanar EIB på nytt att 

regelbundet offentliggöra protokollen 

från sammanträdena inom EIB:s 

förvaltnings- och ledningsorgan. 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/10 

Ändringsförslag  10 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Årsrapport om Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet 

2016/2099(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 23a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  23a. Europaparlamentet uppmanar med 

kraft EIB att stärka förhands- och 

efterhandsbedömningarna av 

konsekvenserna av sina projekt utanför 

EU, och att även ta fram indikatorer för 

att mäta de sociala, ekonomiska och 

miljömässiga effekterna av den egna 

finansieringsverksamheten, i syfte att 

säkra att projekten ger ett riktigt mervärde 

i fråga om en hållbar ekonomisk, social 

och miljömässig utveckling för alla till 

förmån för lokalsamhällena. 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/11 

Ändringsförslag  11 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Årsrapport om Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet 

2016/2099(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 24a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  24a. Europaparlamentet efterlyser en 

betydande ökning av 

finansieringsverksamhet till förmån för 

små och medelstora företag. Parlamentet 

konstaterar bekymrat att det råder en 

mycket bristande insyn i denna 

verksamhet och att den genomförs med 

hjälp av spekulativa investeringsfonder, 

som är inriktade på största möjliga vinst 

på kort sikt och helt frångår målet med att 

ge stöd till realekonomin samt till små och 

medelstora företag. Parlamentet 

påminner om att de små och medelstora 

företagen är grundstommen i Europas 

ekonomi och står för 85 % av alla nya 

jobb, och att det därför måste fastställas 

mer effektiva, direkta och transparenta 

finansieringsmekanismer. 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/12 

Ändringsförslag  12 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Årsrapport om Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet 

2016/2099(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 44a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  44a. Europaparlamentet beklagar EIB:s 

medverkan i stora infrastrukturprojekt 

som har en omfattande miljöpåverkan och 

som dessutom inte ger något ekonomiskt 

och socialt mervärde för 

lokalbefolkningen i fråga. Parlamentet 

begär att EIB, utifrån en omfattande 

förhandsutvärdering och en adekvat 

lönsamhetsanalys, endast ska finansiera 

projekt som inte är kontroversiella ur 

miljösynpunkt samt ur ett finansiellt och 

socialt perspektiv.  

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/13 

Ändringsförslag  13 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Årsrapport om Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet 

2016/2099(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 44b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  44b. Europaparlamentet noterar med oro 

att en allt större del av EU:s offentliga 

medel tenderar att gå till 

infrastrukturprojekt som medför stora 

koldioxidutsläpp, särskilt 

motorvägsprojekt. Parlamentet betonar 

vidare att bedömningen av projektens 

bärkraft ofta baseras på felaktiga och 

alltför optimistiska uppskattningar av 

trafikflöden och vägavgiftsintäkter, vilket 

därmed medför betydande oförutsedda 

utlägg av offentliga medel för att 

säkerställa vinster för privata aktörer, 

vilket var fallet med finansieringen av 

projektet för slutförandet av sträckan 

mellan Brescia, Bergamo och Milano som 

uppgick till totalt 700 miljoner EUR, 

vilket visade sig vara finansiellt ohållbart 

och av tveksam nytta ur ett ekonomiskt 

och socialt perspektiv. Parlamentet 

uppmanar EIB att göra noggranna 

förhandsbedömningar av de finansierade 

projektens finansiella bärkraft och att 

avstå från att finansiera projekt som 

strider mot EU:s långsiktiga mål om en 

koldioxidfri ekonomi och mot 

additionalitetsprincipen. 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/14 

Ändringsförslag  14 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Årsrapport om Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet 

2016/2099(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 52a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  52a. Europaparlamentet konstaterar 

bekymrat att Turkiet är den största 

mottagaren av utomeuropeiskt stöd från 

EIB, och att EIB i sin tur är den största 

utländska finansiären i detta land, som 

erhöll cirka 3,5 % av EIB:s totala 

beviljade lån 2015. Parlamentet betonar 

nödvändigheten av att förbinda EIB:s 

finansiering med villkor för att 

mottagarländerna ska respektera de 

mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna, demokratin 

och rättsstaten. 

Or. en 

 

 


