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5.2.2018 A8-0013/1 

Изменение  1 

Марко Вали 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0013/2018 

Ейдер Гардиасабал Рубиал 

Годишен доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка 

2017/2071(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 16 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  16а. изразява съжаление поради 

факта, че списъкът с избраните 

проекти, в това число по линия на 

ЕФСИ, включва инфраструктурни 

съоръжения с голямо въздействие 

върху околната среда и съмнителна 

допълняемост, като например 

биорафинерии, стоманолеярни заводи, 

съоръжения за регазификация и 

съхранение на газ и автомагистрали; 

отправя критика поради факта, че в 

много случаи ЕИБ не е предприела 

действия в отговор на сигнали от 

местни органи, общности на 

заинтересовани лица и групи на 

гражданското общество за 

нарушения на законодателството в 

областта на околната среда и 

социалното законодателство от 

страна на получатели на 

финансиране и от финансирани 

проекти, като е заявила, че 

извършването на необходимите 

разследвания не е от нейната 

компетентност; призовава ЕИБ, 

като се позовава на принципа на 

предпазните мерки, да оттегля 

финансирането, когато има 

подозрение за нарушения във връзка с 

околната среда и за нанасяне на вреди 

на обществото или на местни 



 

AM\1145221BG.docx  PE614.386v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

общности; 

Or. en 
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5.2.2018 A8-0013/2 

Изменение  2 

Марко Вали 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0013/2018 

Ейдер Гардиасабал Рубиал 

Годишен доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка 

2017/2071(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 17 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  17а. 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 заинтересованото 

местно население; подчертава също 

така, че тези проекти са с ниско 

въздействие върху създаването на 

нови работни места и че 

същевременно съотношението между 

разходите и ползите не може да 

осигури устойчивостта на този вид 

инвестиции; призовава ЕИБ да 

финансира, въз основа на задълбочена 

предварителна оценка и адекватен 

анализ на разходите и ползите, само 

проекти, реализацията на които не се 

оспорва от екологична, финансова и 

социална гледна точка; 

Or. en 
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5.2.2018 A8-0013/3 

Изменение  3 

Марко Вали 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0013/2018 

Ейдер Гардиасабал Рубиал 

Годишен доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка 

2017/2071(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 32 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  32a. изтъква, че продължителните 

разследвания на скандала, свързан с 

корупцията на MOSE, приключиха на 

14 септември 2017 г. с присъда на съда 

на Венеция, с която двете водещи 

личности, участвали пряко в 

скандала, бяха осъдени на четири 

години лишаване от свобода и 

конфискуване на 9 575 000 EUR; 

изразява съжаление, че между 2011 и 

2013 г. ЕИБ е отпуснала три заема на 

стойност 1,2 милиарда евро за 

изпълнението на проекта MOSE, 

последният от които е предоставен, 

след като националните органи са 

започнали разследвания за корупция; 

призовава ЕИБ да гарантира 

възможно най-строго прилагане на 

своята политика на нулева 

толерантност по отношение на 

измамите и да оттегли всякакво 

финансиране от проекта MOSE, 

както и от свързаните с него проекти 

чрез системата от дружества и 

бенефициенти, участващи в 

изпълнението на проекти в регион 

Венето, по-специално участъка от 

магистрала А4, известен като 

„Пасанте ди Местре“, за който все 

още тече разследване за данъчни 

измами, корупция и проникване на 
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организираната престъпност, и 

третата лента на магистрала А4 в 

участъка Венеция – Триест; 

настоятелно призовава ЕИБ да 

проведе подходящи вътрешни 

разследвания във връзка с подбора на 

бенефициентите и отпускането и 

управлението на средствата, както и 

да публикува резултатите; 

Or. en 
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5.2.2018 A8-0013/4 

Изменение  4 

Марко Вали 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0013/2018 

Ейдер Гардиасабал Рубиал 

Годишен доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка 

2017/2071(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 43 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  43a. изразява загриженост във 

връзка с евентуалното финансиране 

от страна на ЕИБ на проекта за 

Трансадриатически газопровод, който 

не отговаря, в различна степен в 

транзитните държави Албания, 

Гърция и Италия, на изискваните от 

„Екваториалните принципи“ 

минимални екологични и социални 

стандарти; изразява съжаление, че 

ЕБВР вече отпусна финансиране в 

размер на 500 милиона евро, и счита, 

че проектът не заслужава 

инвестиции от страна на ЕИБ, нито 

следва да бъде разглеждан за 

финансиране от която и да било 

банка, която се стреми да прави 

социално и екологично отговорни 

инвестиции; 

Or. en 

 

 


