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Marco Valli 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0013/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Årsberetning om Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter 

2017/2071(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 16 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  16a. beklager, at listen over projekter, 

der er blevet udvalgt til at modtage støtte 

under EFSI, omfatter infrastrukturanlæg 

med alvorlige miljøkonsekvenser og 

tvivlsom additionalitet, såsom 

bioraffinaderier, stålværker, 

forgasningsanlæg, gaslageranlæg og 

motorveje; kritiserer, at EIB i mange 

tilfælde har undladt at reagere på 

rapporter fra lokale myndigheder, 

interesserede parter og 

civilsamfundsgrupper om, at 

støttemodtagere og finansierede projekter 

har overtrådt miljø-, social- og 

arbejdsmarkedslovgivningen, under 

påberåbelse af, at det var ikke dens ansvar 

at foretage den nødvendige 

efterforskning; opfordrer EIB til under 

henvisning til forsigtighedsprincippet at 

standse finansieringen, hvis der er 

mistanke om overtrædelser af 

miljølovgivningen og skader på 

samfundet generelt eller 

lokalsamfundene; 

Or. en 
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Ændringsforslag  2 

Marco Valli 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0013/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Årsberetning om Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter 

2017/2071(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 17 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  17a. beklager EIB's medvirken ved 

store infrastrukturprojekter, som har 

alvorlige miljøkonsekvenser og ikke giver 

økonomisk og samfundsmæssig merværdi 

for lokalbefolkningen; understreger 

endvidere, at sådanne projekter har ringe 

indvirkning på skabelsen af  nye 

arbejdspladser, og har et cost-benefit-

forhold, som gør, at sådanne investeringer 

ikke er bæredygtige; opfordrer EIB til 

kun at finansiere projekter, som ikke 

skaber miljømæssige, økonomiske eller 

samfundsmæssige kontroverser, hvilket 

skal fremgå af en grundig forudgående 

vurdering og cost-benefit-analyse; 

Or. en 
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Betænkning A8-0013/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Årsberetning om Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter 

2017/2071(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 32 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  32a. påpeger, at den langvarige 

efterforskning af korruptionsskandalen 

omkring MOSE-systemet blev afsluttet 

den 14. september 2017 med en dom fra 

Domstolen i Venedig, som idømte to 

ledende personer, der var direkte 

involveret i skandalen, til fire års fængsel 

og konfiskation af EUR 9 575 000; 

beklager, at EIB mellem 2011 og 2013 

udstedte tre lån til en værdi af 1,2 mia. 

EUR til gennemførelse af MOSE-

projektet, hvoraf det sidste lån blev 

godkendt, efter at de nationale 

myndigheder havde indledt 

korruptionsefterforskningen; opfordrer 

EIB til at sikre, at dens 

nultolerancepolitikken over for svig 

gennemføres så strengt som muligt, og til 

at trække al finansiering tilbage både fra 

MOSE-projektet og projekterne, der er 

knyttet til det gennem det system af 

virksomheder og støttemodtagere, der var 

involveret i gennemførelsen af projekter i 

Veneto-regionen, idet der særlig henvises 

til A4-motorvejsstrækningen, der er kendt 

som Passante di Mestre, og som stadig er 

genstand for efterforskning af skattesvig, 

korruption og infiltrationer fra 

organiseret kriminalitet, og til den tredje 

kørebane på A4-motorvejsstrækningen 

mellem Venedig og Trieste; opfordrer EIB 
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til at gennemføre en behørig intern 

undersøgelse af udvælgelsen af 

støttemodtagere og udbetalingen og 

forvaltningen af dens midler samt til at 

offentliggøre resultaterne; 

Or. en 
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Betænkning A8-0013/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Årsberetning om Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter 

2017/2071(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 43 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  43a. giver udtryk for bekymring over 

EIB's mulige finansiering af det 

transadriatiske rørledningsprojekt, som - i 

varierende omfang i transitlandene 

Albanien, Grækenland og Italien - ikke 

efterlever de miljømæssige-, og sociale- og 

arbejdsmarkedsmæssige 

minimumsstandarder, der er fastlagt i 

Ækvator-principperne; beklager, at 

EBRD allerede har bevilget 500 mio. EUR 

i finansiering, og er af den opfattelse, at 

dette projekt ikke fortjener investering for 

EIB og ikke bør komme i betragtning til 

finansiering fra nogen bank, der stræber 

efter at foretage socialt og miljømæssigt 

ansvarlige investeringer; 

Or. en 

 

 


