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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

5.2.2018 A8-0013/1 

Módosítás  1 

Marco Valli 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0013/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Éves jelentés az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységeiről 

2017/2071(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

16 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  16a. bírálja, hogy az ESBA 

finanszírozására kiválasztott projektek 

listája súlyos környezeti hatással járó és 

kétes addicionalitású infrastrukturális 

létesítményeket is magában foglal, például 

biofinomítókat, acélműveket, 

visszagázosító létesítményeket és 

gáztárolókat, valamint autópályákat; 

helyteleníti, hogy az EBB – arra 

hivatkozva, hogy nem az ő felelőssége a 

szükséges vizsgálatok elvégzése – sok 

esetben nem tett lépéseket a helyi 

hatóságoktól, az érdekelt közösségektől és 

a civil társadalmi csoportoktól érkező 

azzal kapcsolatos bejelentések nyomán, 

hogy egyes támogatott kedvezményezettek 

és finanszírozott projektek megsértik a 

környezetvédelmi és szociális 

jogszabályokat; felszólítja az EBB-t, hogy 

az elővigyázatosság elvével összhangban 

vonja vissza a finanszírozást, ha felmerül 

a környezetet, illetve a társadalmat vagy a 

helyi közösségeket érő kár gyanúja; 

Or. en 
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5.2.2018 A8-0013/2 

Módosítás  2 

Marco Valli 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0013/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Éves jelentés az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységeiről 

2017/2071(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

17 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  17a. elítéli az EBB-nek a környezetre 

súlyos hatást gyakorló és a helyi 

népességre nézve semmilyen valódi 

gazdasági vagy társadalmi hozzáadott 

értékkel nem rendelkező, nagyszabású 

infrastrukturális projektekben való 

részvételét; hangsúlyozza továbbá, hogy e 

projektek kevés hatást gyakorolnak az új 

munkahelyek teremtésére, valamint hogy 

a költség-haszon összevetés alapján az 

ilyen jellegű beruházások nem 

fenntarthatóak; kéri az EBB-t, hogy 

alapos előzetes értékelés és megfelelő 

költség-haszon elemzés alapján kizárólag 

olyan projekteket támogasson, amelyek 

megvalósítása környezeti, pénzügyi és 

társadalmi szempontból nem 

ellentmondásos; 

Or. en 
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5.2.2018 A8-0013/3 

Módosítás  3 

Marco Valli 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0013/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Éves jelentés az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységeiről 

2017/2071(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

32 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  32a. rámutat, hogy MOSE-botrány 

ügyében folytatott hosszadalmas 

korrupciós vizsgálat 2017. szeptember 14-

én lezárult, és a velencei bíróság a 

botrányban közvetlenül érintett két vezető 

szereplőt 4 év szabadságvesztésre és 

9 575 000 euró összegű vagyonelkobzásra 

ítélte; sajnálja, hogy az EBB 2011 és 2013 

között három hitelt nyújtott, 1,2 milliárd 

euró értékben a MOSE projekt 

végrehajtására, melyek közül az utolsót 

azt követően ítélte oda, hogy a nemzeti 

hatóságok korrupció miatt vizsgálatot 

indítottak; felhívja az EBB-t annak 

biztosítására, hogy a csalással szembeni 

zéró tolerancia politikáját a lehető 

legszigorúbban alkalmazza, és teljes 

egészében vonja vissza a MOSE projekt és 

a Veneto régióban a projekt 

végrehajtásában érintett vállalkozások és 

kedvezményezettek rendszere révén hozzá 

kapcsolódó projektek finanszírozását, 

különös tekintettel az A4-es autópálya ún. 

Passante di Mestre szakaszára, amellyel 

kapcsolatban még folyamatban vannak 

vizsgálatok adócsalás, korrupció és a 

szervezett bűnözés beszivárgása miatt, 

valamint az A4-es autópálya Velence és 

Trieszt közötti szakaszának harmadik 

sávjára; sürgeti az EBB-t, hogy folytassa 

le a megfelelő belső vizsgálatokat a 
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kedvezményezettek kiválasztása, valamint 

a források kifizetése és kezelése 

vonatkozásában, és tegye közzé az 

eredményeket; 

Or. en 
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5.2.2018 A8-0013/4 

Módosítás  4 

Marco Valli 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0013/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Éves jelentés az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységeiről 

2017/2071(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

43 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  43a. aggodalmát fejezi ki azzal 

kapcsolatban, hogy az EBB esetleg 

finanszírozná az Adria-gázvezetékre 

vonatkozó projektet, amely a 

tranzitországok – Albánia, Görögország és 

Olaszország – szerint változó mértékben, 

de nem felel meg az egyenlítői elvekben 

meghatározott minimális 

környezetvédelmi és szociális normáknak; 

sajnálja, hogy a EBRD már elkülönített 

egy 500 millió euró összegű támogatást, és 

úgy véli, hogy a projekt nem érdemes az 

EBB beruházásaira, sem arra, hogy 

bármely, a társadalmi és környezeti 

szinten felelősségteljes beruházásokra 

törekvő bank a támogatás megadását 

fontolóra vegye; 

Or. en 

 

 


