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5.2.2018 A8-0013/1 

Poprawka  1 

Marco Valli 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0013/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Sprawozdanie roczne z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego 

2017/2071(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  16a. ubolewa, że lista wybranych 

projektów, które mają być finansowane z 

EFIS, obejmuje elementy infrastruktury o 

znaczącym oddziaływaniu na środowisko i 

wątpliwej dodatkowości, takie jak 

biorafinerie, huty stali, zakłady 

regazyfikacji i składowania gazu oraz 

autostrady; krytykuje fakt, że w wielu 

przypadkach EBI nie podjął działań w 

odpowiedzi na zgłoszenia organów 

lokalnych, zainteresowanych społeczności 

i grup społeczeństwa obywatelskiego, 

dotyczące naruszenia przepisów 

środowiskowych i norm społecznych przez 

beneficjentów finansowanych projektów i 

w wyniku realizacji tychże projektów, a 

także że zrzekł się on wszelkiej 

odpowiedzialności za przeprowadzenie 

niezbędnych dochodzeń; wzywa EBI– 

powołując się na zasadę ostrożności – do 

wstrzymywania finansowania, jeśli 

pojawia się podejrzenie naruszenia prawa 

środowiskowego i szkód dla społeczeństwa 

lub społeczności lokalnych; 

Or. en 
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5.2.2018 A8-0013/2 

Poprawka  2 

Marco Valli 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0013/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Sprawozdanie roczne z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego 

2017/2071(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  17a. ubolewa z powodu udziału EBI w 

dużych projektach infrastrukturalnych 

charakteryzujących się znacznym 

oddziaływaniem na środowisko i brakiem 

istotnej gospodarczej i społecznej wartości 

dodanej dla zaangażowanej ludności 

miejscowej; podkreśla ponadto, że takie 

projekty mają niewielki wpływ na 

powstawanie miejsc pracy oraz że relacja 

kosztów do korzyści nie jest na tyle dobra, 

by zapewnić zrównoważony charakter 

takich inwestycji; wzywa EBI do 

finansowania – na podstawie szczegółowej 

oceny ex ante i odpowiedniej analizy 

kosztów i korzyści – wyłącznie takich 

projektów, których realizacja nie jest 

dyskusyjna pod względem 

środowiskowym, finansowym ani 

społecznym; 

Or. en 
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5.2.2018 A8-0013/3 

Poprawka  3 

Marco Valli 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0013/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Sprawozdanie roczne z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego 

2017/2071(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 32 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  32a. zwraca uwagę, że długie 

dochodzenie w sprawie korupcji w 

związku ze skandalem dotyczącym 

systemu MOSE zakończyło się 14 

września 2017 r. wyrokiem sądu w 

Wenecji skazującym dwie ważne osoby 

bezpośrednio zaangażowane w skandal na 

cztery lata pozbawienia wolności i 

konfiskatę 9 575 000 EUR; ubolewa, że w 

latach 2011–2013 EBI udzielił trzech 

pożyczek w wysokości 1,2 mld EUR na 

realizację projektu MOSE, z których 

ostatnią przyznał po wszczęciu przez 

organy krajowe dochodzenia w sprawie 

korupcji; wzywa EBI do zadbania o jak 

najbardziej rygorystyczne stosowanie 

polityki zerowej tolerancji wobec nadużyć 

finansowych oraz do wycofania 

wszelkiego finansowania dla projektu 

MOSE, a także dla projektów z nim 

powiązanych za pośrednictwem systemu 

przedsiębiorstw i beneficjentów 

zaangażowanych w realizację projektów w 

regionie Wenecji Euganejskiej, takich jak 

w szczególności budowa odcinka 

autostrady A4, nazywanego obwodnicą 

Mestre, w sprawie którego toczy się 

dochodzenie dotyczące oszustwa 

podatkowego, korupcji i przenikania 

przestępczości zorganizowanej, oraz 

budowa trzeciego pasa autostrady A4 na 
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odcinku Wenecja–Triest; wzywa EBI do 

przeprowadzenia odpowiedniego 

wewnętrznego dochodzenia dotyczącego 

wyboru beneficjentów, a także 

wykorzystania przyznanych środków 

finansowych i zarządzania nimi, a także 

do opublikowania wyników tego 

dochodzenia; 

Or. en 
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5.2.2018 A8-0013/4 

Poprawka  4 

Marco Valli 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0013/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Sprawozdanie roczne z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego 

2017/2071(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 43 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  43a. wyraża zaniepokojenie z powodu 

możliwego finansowania przez EBI 

projektu gazociągu transadriatyckiego, 

który w różnym stopniu w poszczególnych 

krajach tranzytowych – w Albanii, Grecji i 

we Włoszech – nie spełnia wymaganych 

minimalnych norm środowiskowych i 

społecznych określonych w tzw. zasadach 

równikowych; wyraża ubolewanie, że 

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju 

przyznał już finansowanie w wysokości 

500 mln EUR i uważa, że projekt ten nie 

zasługuje na to, aby otrzymać 

finansowanie od EBI ani nie powinien 

być brany pod uwagę w ramach 

finansowania przez żaden bank dążący do 

inwestycji odpowiedzialnych pod 

względem społecznym i środowiskowym; 

Or. en 

 

 


