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19.4.2017 A8-0161/10 

Изменение  10 

Марко Вали, Лаура Аджеа, Роза Д'Амато 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0161/2017 

Неджми Али 

Годишен доклад относно контрола на финансовите дейности на ЕИБ за 2015 г. 

2016/2098(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 41 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  41a. изразява съжаление поради 

участието на ЕИБ в големи 

инфраструктурни проекти с висока 

степен на въздействие върху 

околната среда и без значителна 

икономическа и социална добавена 

стойност за местното население; 

подчертава също така, че тези 

проекти са с ниско въздействие върху 

създаването на нови работни места и 

че съотношението разходи/ползи не 

може да осигури устойчивостта на 

тези инвестиции; призовава ЕИБ да 

финансира, въз основа на задълбочена 

предварителна оценка и подходящ 

анализ на разходите и ползите, само 

проекти, чието осъществяване не е 

спорно от екологична, финансова и 

социална гледна точка; 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0161/11 

Изменение  11 

Марко Вали, Лаура Аджеа, Роза Д'Амато 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0161/2017 

Неджми Али 

Годишен доклад относно контрола на финансовите дейности на ЕИБ за 2015 г. 

2016/2098(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 41 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  41б. отбелязва със загриженост 

тенденцията да се отпускат все 

повече публични средства на ЕС за 

подкрепа на инфраструктурни 

проекти с високи емисии на CO2, по-

специално автомагистрали; 

подчертава също така, че оценката 

на жизнеспособността на тези 

проекти често се основава на 

неточни и твърде оптимистични 

прогнози относно потоците на 

движение и приходите от пътни 

такси, като по този начин 

предизвиква значителни непредвидени 

разходи на публични ресурси за 

гарантиране на печалбата на 

частноправни субекти, както в 

случая с финансирането на проекта 

за приключване на отсечката от 

автомагистрала Бреша – Бергамо – 

Милано на обща стойност 700 

милиона евро, който се оказа 

финансово неустойчив и със 

съмнителни социални и икономически 

ползи; призовава ЕИБ да извършва 

внимателна предварителна оценка на 

финансовата жизнеспособност на 

финансираните проекти и да не 

финансира проекти в противоречие с 

дългосрочните цели на ЕС за 

преминаване към икономика без CO2 и 
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с принципа на допълняемост; 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0161/12 

Изменение  12 

Марко Вали, Лаура Аджеа, Роза Д'Амато 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0161/2017 

Неджми Али 

Годишен доклад относно контрола на финансовите дейности на ЕИБ за 2015 г. 

2016/2098(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 46 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  46a. изразява загриженост за някои 

финансирани от ЕИБ 

инфраструктурни проекти в Африка, 

свързани с данъчни убежища, и 

тяхното екологично и социално 

въздействие, като например мината 

за мед и кобалт в Тенке Фунгуруме в 

Демократична Република Конго, 

газопровода в Западна Африка от 

Нигерия до Гана и проекта за медна 

мина „Мопани“ в Замбия; 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0161/13 

Изменение  13 

Марко Вали, Лаура Аджеа, Роза Д'Амато 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0161/2017 

Неджми Али 

Годишен доклад относно контрола на финансовите дейности на ЕИБ за 2015 г. 

2016/2098(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 46 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  46б. подчертава със загриженост, 

че понастоящем Турция е основният 

бенефициент на финансиране от 

ЕИБ, предназначено за трети 

държави, като ЕИБ от своя страна 

представлява основната външна 

финансираща институция в Турция, 

която е получила около 3,5% от 

всички заеми, отпуснати от ЕИБ през 

2015 г.; изтъква необходимостта 

финансирането от страна на ЕИБ да 

се обвърже със зачитането на 

правата на човека и основните 

свободи, демокрацията и принципите 

на правовата държава от страна на 

държавите бенефициенти; 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0161/14 

Изменение  14 

Марко Вали, Лаура Аджеа, Роза Д'Амато 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0161/2017 

Неджми Али 

Годишен доклад относно контрола на финансовите дейности на ЕИБ за 2015 г. 

2016/2098(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 77 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  77а. приветства неотдавнашното 

подписване на Меморандума за 

разбирателство между ЕИБ и 

органите за борба с корупцията на 

Италия (ANAC), насочен към 

засилване на борбата с корупцията 

чрез обмен на информация и взаимна 

техническа и оперативна помощ; 

настоятелно призовава ЕИБ да 

приведе споразумението в действие 

възможно най-скоро, за да се подобри 

предварителната оценка на 

свързаните с избраните проекти 

рискове от корупция и проникване на 

престъпни организации и 

следователно да се избегне 

положение, при което финансирани 

от ЕИБ проекти са засегнати от 

корупция, както в случая с 

автомагистралата „Пасанте ди 

Местре“; 

Or. en 

 

 


