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19.4.2017 A8-0161/10 

Pakeitimas 10 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0161/2017 

Nedzhmi Ali 

2015 m. EIB finansinės veiklos kontrolės metinė ataskaita 

2016/2098(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

41 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 41a. apgailestauja dėl EIB dalyvavimo 

dideliuose infrastruktūros projektuose, 

darančiuose didelį poveikį aplinkai ir 

neturinčiuose didelės ekonominės bei 

socialinės pridėtinės vertės vietos 

gyventojams; be to, pabrėžia, kad tokie 

projektai turi nedaug įtakos naujų darbo 

vietų kūrimui ir kad sąnaudų ir naudos 

santykis nėra toks, kad tokios investicijos 

būtų tvarios; ragina EIB, atsižvelgiant į 

išsamų ankstesnį vertinimą ir atitinkamą 

sąnaudų ir naudos analizę, finansuoti tik 

tuos projektus, kurių įgyvendinimas nėra 

ginčytinas aplinkosaugos, finansiniu ar 

socialiniu požiūriu; 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0161/11 

Pakeitimas 11 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0161/2017 

Nedzhmi Ali 

2015 m. EIB finansinės veiklos kontrolės metinė ataskaita 

2016/2098(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

41 b dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 41b. susirūpinęs atkreipia dėmesį į 

tendenciją vis daugiau ES viešųjų išteklių 

skirti daug anglies dioksido išmetančios 

infrastruktūros projektams, ypač 

greitkeliams; be to, pabrėžia, kad tokių 

projektų perspektyvumo vertinimai dažnai 

remiasi netiksliomis ir pernelyg 

optimistinėmis eismo srautų ir pelno iš 

kelių rinkliavų prognozėmis, todėl daug 

viešųjų išteklių netikėtai skiriama tam, 

kad būtų užtikrintas pelnas privatiems 

subjektams, pavyzdžiui, kai buvo skirta 

700 mln. EUR projektui greitkeliu ruožui 

Breša–Bergamas–Milanas užbaigti, nors 

jis pasirodė finansiškai netvarus ir 

duodantis abejotinos ekonominės ir 

socialinės naudos; ragina EIB atlikti 

išsamius išankstinius savo finansuojamų 

projektų finansinio perspektyvumo 

vertinimus ir nefinansuoti projektų, kurie 

neatitinka ilgalaikių ES tikslų pereiti prie 

anglies dioksido neišmetančios 

ekonomikos ir prieštarauja papildomumo 

principui; 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0161/12 

Pakeitimas 12 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0161/2017 

Nedzhmi Ali 

2015 m. EIB finansinės veiklos kontrolės metinė ataskaita 

2016/2098(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

46 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 46a. reiškia susirūpinimą dėl tam tikrų 

EIB finansuojamų infrastruktūros 

projektų Afrikos šalyse, kurie susiję su 

mokesčių rojais, taip pat dėl jų poveikio 

aplinkai ir socialinio poveikio, kaip antai 

Tenke-Fungurume vario / kobalto kasykla 

Kongo Demokratinėje Respublikoje, 

Vakarų Afrikos dujotiekis iš Nigerijos į 

Ganą ir Mopani vario kasybos projektas 

Zambijoje; 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0161/13 

Pakeitimas 13 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0161/2017 

Nedzhmi Ali 

2015 m. EIB finansinės veiklos kontrolės metinė ataskaita 

2016/2098(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

46 b dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 46b. susirūpinęs atkreipia dėmesį į tai, 

kad Turkija yra pagrindinė EIB 

finansavimo gavėja už ES ribų, pats EIB 

yra pagrindinė išorės finansavimo 

institucija Turkijoje, kuri gavo apie 3,5 % 

visų 2015 m. EIB suteiktų paskolų; 

pabrėžia, jog reikia nustatyti sąlygą, kad 

EIB teikia finansavimą tik tuo atveju, jei 

jį gaunančios valstybės laikosi žmogaus 

teisių ir pagrindinių laisvių, demokratijos 

ir teisinės valstybės principo; 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0161/14 

Pakeitimas 14 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0161/2017 

Nedzhmi Ali 

2015 m. EIB finansinės veiklos kontrolės metinė ataskaita 

2016/2098(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

77 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  77a. palankiai vertina tai, kad neseniai 

buvo pasirašytas susitarimo 

memorandumas tarp EIB ir Italijos kovos 

su korupcija institucijos (ANAC), kurio 

tikslas – sustiprinti kovą su korupcija 

pasitelkiant keitimąsi informacija ir 

techninę bei operatyvinę tarpusavio 

pagalbą; primygtinai ragina EIB 

užtikrinti, kad šis susitarimas kuo 

greičiau pradėtų veikti, siekiant pagerinti 

išankstinį atrinktų projektų vertinimą, 

susijusį su korupcijos ir nusikalstamų 

grupuočių įsiskverbimo rizika, ir taip 

išvengti EIB finansuojamų projektų 

sąsajų su korupcija (kaip Passante di 

Mestre greitkelio atveju); 

Or. en 

 

 


