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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

5.2.2018 A8-0013/1 

Tarkistus  1 

Marco Valli 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0013/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Vuosikertomus Euroopan investointipankin rahoitustoiminnasta 

2017/2071(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

16 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  16 a. pitää valitettavana, että ESIR-

rahaston kautta valittujen hankkeiden 

listaan sisältyy vakavasti ympäristöön 

vaikuttavia infrastruktuurilaitoksia, 

joiden täydentävyys on epävarma, kuten 

biojalostamoja, terästehtaita, 

jälleenkaasutus- ja 

kaasunvarastointilaitoksia sekä 

moottoriteitä; pitää valitettavana, että EIP 

ei monessa tapauksessa ole ryhtynyt 

jatkotoimiin paikallisviranomaisten, 

asianomaisten yhteisöjen ja 

kansalaisyhteiskunnan raportoitua 

ympäristö- ja sosiaalilainsäädännön 

rikkomisista, joihin edunsaajat ovat 

syyllistyneet ja jotka johtuvat rahoitetuista 

hankkeista, ja että se on väittänyt, että 

tarvittavien tutkimusten suorittaminen ei 

ole sen vastuulla; kehottaa EIP:tä 

keskeyttämään rahoituksen, mikäli 

ilmenee epäilyksiä 

ympäristörikkomuksista ja yhteiskuntaan 

tai paikallisyhteisöihin kohdistuvista 

haitoista, ottamalla huomioon ennalta 

varautumisen periaatteen; 

Or. en 
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5.2.2018 A8-0013/2 

Tarkistus  2 

Marco Valli 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0013/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Vuosikertomus Euroopan investointipankin rahoitustoiminnasta 

2017/2071(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

17 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  17 a. pitää valitettavana EIP:n 

osallistumista mittaviin 

infrastruktuurihankkeisiin, joilla on suuri 

vaikutus ympäristöön ja jotka eivät tarjoa 

merkittävää taloudellista ja sosiaalista 

lisäarvoa paikallisväestölle; korostaa 

lisäksi, että tällaisilla hankkeilla on 

vähäinen vaikutus uusien työpaikkojen 

syntymiseen ja että kustannus-hyötysuhde 

ei ole sellainen, että tällaisista 

investoinneista saataisiin luotua kestäviä; 

pyytää EIP:tä rahoittamaan perusteellisen 

ennakkoarvioinnin ja asianmukaisen 

kustannus-hyötyanalyysin pohjalta 

yksinomaan sellaisia hankkeita, joiden 

toteuttaminen ei ole kiistanalaista 

ympäristöllisestä, taloudellisesta eikä 

yhteiskunnallisesta näkökulmasta; 

Or. en 
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5.2.2018 A8-0013/3 

Tarkistus  3 

Marco Valli 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0013/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Vuosikertomus Euroopan investointipankin rahoitustoiminnasta 

2017/2071(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

32 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  32 a. toteaa, että pitkään kestäneet 

MOSE-korruptioskandaalin tutkimukset 

saatiin päätökseen 14. syyskuuta 2017 ja 

että Venetsian tuomioistuin antoi 

päätöksen, jonka nojalla kaksi 

skandaalissa suoraan osallisina ollutta 

henkilöä tuomittiin neljäksi vuodeksi 

vankeuteen ja heiltä takavarikoitiin 

9 575 000 euroa; pitää valitettavana, että 

EIP myönsi vuosina 2011–2013 MOSE-

hankkeen täytäntöön panemiseen kolme 

lainaa, joiden arvo oli yhteensä 

1,2 miljardia euroa ja joista viimeisin 

myönnettiin sen jälkeen, kun kansalliset 

viranomaiset olivat käynnistäneet 

korruptiotutkimukset; kehottaa EIP:tä 

takaamaan, että se harjoittaa 

mahdollisimman tiukkaa 

nollatoleranssipolitiikkaa petoksissa, ja 

vetämään pois rahoitus MOSE-

hankkeelta sekä hankkeilta, jotka liittyvät 

siihen Veneton alueen hankkeisiin 

osallistuneiden yhtiöiden ja edunsaajien 

kautta, erityisesti ”Passante di Mestren” 

-moottoritieosuus A4, jonka osalta on 

edelleen käynnissä veropetokseen, 

korruptioon ja järjestäytyneen 

rikollisuuden soluttautumiseen liittyviä 

tutkimuksia, ja Venetsian ja Triesten 

välisen A4-moottoritien kolmas kaista; 

kehottaa EIP:tä suorittamaan 
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asianmukaisen sisäisen tutkinnan 

edunsaajien valinnasta sekä varojen 

tilittämisestä ja hallinnoinnista ja 

julkistamaan tutkinnan tulokset; 

Or. en 
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5.2.2018 A8-0013/4 

Tarkistus  4 

Marco Valli 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0013/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Vuosikertomus Euroopan investointipankin rahoitustoiminnasta 

2017/2071(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

43 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  43 a. on huolestunut EIP:n 

mahdollisesti tarjoamasta rahoituksesta 

kaasukäytävä Trans Adriatic Pipeline 

-hankkeelle, jonka kohdalla 

kauttakulkumaissa Albaniassa, Kreikassa 

ja Italiassa ei vaihtelevissa määrin 

noudateta Equator-periaatteissa 

vaadittuja ympäristöllisiä ja 

yhteiskunnallisia vähimmäisvaatimuksia; 

pitää valitettavana, että Euroopan 

jälleenrakennus- ja kehityspankki EBRD 

on jo myöntänyt rahoitukseen 500 

miljoonaa euroa, ja katsoo, että kyseinen 

hanke ei sovellu EIP:n investoinnin 

kohteeksi eikä minkään pankin, joka 

haluaa tehdä sosiaalisesti ja ekologisesti 

vastuullisia investointeja, pitäisi harkita 

sen rahoittamista; 

Or. en 

 

 


