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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

5.2.2018 A8-0013/1 

Muudatusettepanek  1 

Marco Valli 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0013/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse aastaaruanne 

2017/2071(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 16 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  16 a. peab kahetsusväärseks asjaolu, et 

EFSI rahastuse saamiseks valitud 

projektide loendisse kuuluvad 

keskkonnale tõsist mõju avaldavad ja 

kaheldava täiendavusega taristukäitised, 

nagu biorafineerimis-, terase- ja 

taasgaasistamistehased, gaasihoidlad ning 

kiirteed; kritiseerib asjaolu, et EIP ei ole 

paljudel juhtudel võtnud meetmeid, kui 

kohalikud asutused, sidusrühmade 

kogukonnad ja kodanikuühiskonna 

rühmad on teada andnud, et rahastuse 

saajad ja rahastatavad projektid rikuvad 

keskkonnaalaseid ja sotsiaalõigusnorme, 

ning on eitanud igasugust vastutust 

vajalike uurimiste korraldamise eest; 

palub EIP-l ettevaatuspõhimõtet arvesse 

võttes lõpetada rahaliste vahendite 

eraldamine, juhul kui tekivad kahtlused 

keskkonnaalaste rikkumiste ning 

ühiskonnale või kohalikele 

kogukondadele tekkiva kahju kohta; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  2 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 17 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  17 a. taunib EIP osalemist suure 

keskkonnamõjuga ulatuslikes 

taristuprojektides, millel puudub ka 

tõeline majanduslik ja sotsiaalne 

lisaväärtus kohaliku elanikkonna jaoks; 

rõhutab lisaks, et kõnealustel projektidel 

on väike mõju uute töökohtade loomisele 

ning et nende kulude-tulude suhte tõttu ei 

ole sellised investeeringud jätkusuutlikud; 

palub EIP-l rahastada üksnes projekte, 

mille elluviimine ei põhjusta põhjaliku 

eelhindamise ja asjakohase kulude-tulude 

analüüsi tulemuste põhjal 

keskkonnaalaseid, rahalisi ega 

sotsiaalseid vastuolusid; 

Or. en 
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Punkt 32 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  32 a. juhib tähelepanu asjaolule, et 

MOSE korruptsiooniskandaali käsitlevate 

pikaajaliste uurimistega jõuti lõpule 14. 

septembril 2017 Veneetsia kohtu otsusega, 

mille kohaselt mõisteti kahele skandaaliga 

otseselt seotud juhtfiguurile neli aastat 

vangistust ja neilt konfiskeeriti rahalisi 

vahendeid summas 9 575 000 eurot; 

avaldab kahetsust, et ajavahemikus 

2011‒2013 andis EIP projekti MOSE 

käivitamiseks kolm laenu kogusummas 

1,2 miljardit eurot, kusjuures viimane 

laen anti pärast riiklike ametiasutuste 

käivitatud korruptsiooniteemaliste 

uurimiste algust; kutsub EIP-d üles 

tagama pettuste suhtes nulltolerantsi 

poliitika võimalikult range kohaldamise ja 

lõpetama projekti MOSE igasuguse 

rahastamise ning samuti investeeringud 

projektidesse, mis on MOSEga seotud 

Veneto maakonnas projektide elluviimises 

osalevate ettevõtjate ja toetusesaajate 

süsteemi kaudu, pidades eelkõige silmas 

kiirtee A4 lõiku Passante di Mestre, 

millega seoses on veel käimas uurimine 

maksupettuse, korruptsiooni ja 

kuritegelike organisatsioonide 

sisseimbumise kahtluses, ning kiirteele A4 

kolmanda sõiduraja ehitust Veneetsia ja 

Trieste vahel; nõuab tungivalt, et EIP 

algataks asjakohased sisejuurdlused 
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seoses rahastuse saajate valiku ja 

omavahendite eraldamise ja haldamisega 

ning avalikustaks uurimistulemused; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 43 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  43 a. väljendab muret selle pärast, et 

EIP võib rahastada Aadria mere 

torujuhtme projekti, mis ei ole 

transiidiriikides (st Albaanias, Kreekas ja 

Itaalias) erineval määral kooskõlas 

minimaalsete keskkonna- ja 

sotsiaalstandarditega, mis on sätestatud 

nn ekvaatori põhimõtetes; peab 

kahetsusväärseks, et Euroopa 

Rekonstruktsiooni- ja Arengupank on 

projektile juba eraldanud 500 miljonit 

eurot, ning on seisukohal, et kõnealune 

projekt ei vääri EIP investeeringuid ning 

samuti ei tohiks selle rahastamist kaaluda 

ükski pank, kelle eesmärk on teha 

sotsiaalselt ja keskkonnaalaselt 

vastutustundlikke investeeringuid; 

Or. en 

 

 


