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5.2.2018 A8-0013/1 

Alteração  1 

Marco Valli 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0013/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Relatório anual sobre as atividades financeiras do Banco Europeu de Investimento 

2017/2071(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 16-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  16-A. Lamenta que a lista de projetos 

selecionados para financiamento pelo 

FEIE inclua infraestruturas de elevado 

impacto ambiental e adicionalidade dúbia, 

tais como biorrefinarias, siderurgias, 

instalações de regaseificação e 

armazenamento de gás e autoestradas; 

lamenta que o BEI, em muitos casos, não 

tenha dado seguimento às informações 

das autoridades locais, das comunidades 

afetadas e da sociedade civil sobre as 

violações das normas ambientais e sociais 

por parte de beneficiários e projetos 

financiados, alegando que não lhe cabia 

realizar as avaliações necessárias; solicita 

ao BEI que, tendo em conta o princípio da 

precaução, suspenda o financiamento 

sempre que haja suspeita de infrações 

ambientais e danos para a sociedade ou 

para as comunidades locais; 

Or. en 
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5.2.2018 A8-0013/2 

Alteração  2 

Marco Valli 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0013/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Relatório anual sobre as atividades financeiras do Banco Europeu de Investimento 

2017/2071(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 17-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  17-A. Deplora o envolvimento do BEI 

em grandes projetos de infraestruturas 

com elevado impacto ambiental e sem um 

real valor acrescentado económico e 

social para as respetivas populações 

locais; salienta também que esses projetos 

têm pouco impacto na criação de novos 

postos de trabalho e que a relação 

custo/benefício não permite que esses 

investimentos sejam considerados 

sustentáveis; solicita ao BEI que financie 

exclusivamente projetos cuja realização 

não seja controversa do ponto de vista 

ambiental, financeiro e social, tendo por 

base uma avaliação ex ante aprofundada 

e uma cuidada análise da relação custo-

benefício; 

Or. en 
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5.2.2018 A8-0013/3 

Alteração  3 

Marco Valli 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0013/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Relatório anual sobre as atividades financeiras do Banco Europeu de Investimento 

2017/2071(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 32-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  32-A. Salienta que as longas 

investigações sobre o escândalo de 

corrupção MOSE foram concluídas em 14 

de setembro de 2017 com a sentença do 

Tribunal de Veneza, que condenou duas 

personalidades diretamente envolvidas no 

escândalo a quatro anos de prisão e ao 

confisco de 9 575 000 EUR; lamenta que, 

entre 2011 e 2013, o BEI tenha 

desembolsado três empréstimos, no valor 

de 1,2 mil milhões de EUR, para a 

execução do projeto MOSE, o último dos 

quais foi concedido depois de as 

autoridades nacionais terem aberto um 

inquérito por corrupção; convida o BEI a 

garantir a mais rigorosa aplicação da sua 

política de tolerância zero face à fraude e 

a retirar todo o financiamento ao projeto 

MOSE e aos projetos a este ligados 

através do sistema de sociedades e 

beneficiários envolvidos na realização dos 

projetos na região de Veneto, em especial 

o troço da autoestrada A4 conhecido 

como Passante di Mestre, relativamente 

ao qual estão ainda em curso inquéritos 

por fraude fiscal, corrupção e infiltração 

de criminalidade organizada, e a terceira 

via da autoestrada A4 no troço Veneza-

Trieste; insta o BEI a realizar inquéritos 

internos adequados sobre a seleção dos 

beneficiários e o desembolso e a gestão 
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dos seus fundos, bem como a publicar os 

resultados; 

Or. en 
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5.2.2018 A8-0013/4 

Alteração  4 

Marco Valli 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0013/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Relatório anual sobre as atividades financeiras do Banco Europeu de Investimento 

2017/2071(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 43-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  43-A. Manifesta a sua preocupação com 

o eventual financiamento do BEI ao 

projeto do Gasoduto Transadriático, que 

não está conforme – em maior ou menor 

medida nos países de trânsito, ou seja, a 

Albânia, a Grécia e Itália – com as 

normas ambientais e sociais mínimas 

estabelecidas pelos Princípios do 

Equador; lamenta que o BERD já tenha 

atribuído 500 milhões de EUR de 

financiamento e considera que este 

projeto não merece o investimento do BEI 

e não deveria ser ponderado para acesso a 

financiamento por qualquer banco que 

aspire à realização de investimentos 

responsáveis do ponto de vista social e 

ambiental; 

Or. en 

 

 


