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5.2.2018 A8-0013/1 

Amendamentul  1 

Marco Valli 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0013/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Raportul anual privind activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții 

2017/2071(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  16a. regretă faptul că, pe lista 

proiectelor selectate pentru a primi 

finanțare din partea FEIS, figurează 

sisteme de infrastructură cu un impact 

ridicat asupra mediului și cu 

adiționalitate îndoielnică, precum 

biorafinării, oțelării, instalații de 

regazeificare și de stocare a gazelor și 

autostrăzi; își exprimă regretul cu privire 

la faptul că, în numeroase cazuri, BEI nu 

a dat curs avertismentelor autorităților 

locale, ale comunităților interesate și ale 

societății civile cu privire la încălcarea 

normelor de mediu și sociale de către 

persoanele beneficiare și proiectele 

finanțate, negând orice responsabilitate 

de a efectua investigațiile necesare; invită 

BEI să țină cont de principiul precauției 

și să retragă finanțarea în cazurile în care 

există suspiciuni de încălcare a legislației 

în domeniul mediului și de producere a 

unor daune sociale sau la adresa 

comunităților locale; 

Or. en 
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5.2.2018 A8-0013/2 

Amendamentul  2 

Marco Valli 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0013/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Raportul anual privind activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții 

2017/2071(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  17a. regretă implicarea BEI în proiecte 

de infrastructură de mare amploare cu un 

puternic impact asupra mediului și lipsite 

de o valoare adăugată economică și 

socială semnificativă pentru populația 

locală implicată; subliniază, de asemenea, 

că astfel de proiecte au un impact redus 

asupra creării de noi locuri de muncă și 

că raportul cost/beneficiu nu este de 

natură să facă aceste investiții 

sustenabile; solicită BEI să finanțeze, în 

baza unei evaluări aprofundate ex-ante și 

a unei analize cost-beneficiu adecvate, 

exclusiv proiectele a căror realizare nu 

este controversată din punct de vedere 

financiar, social și ecologic; 

Or. en 
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5.2.2018 A8-0013/3 

Amendamentul  3 

Marco Valli 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0013/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Raportul anual privind activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții 

2017/2071(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 32 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  32a. subliniază că ancheta de lungă 

durată în jurul scandalului de corupție 

legat de proiectul MOSE s-a încheiat la 

14 septembrie 2017 printr-o hotărâre a 

Tribunalului din Veneția care condamnă 

la patru ani de închisoare și confiscarea a 

9 575 000 EUR două personalități direct 

implicate în acest scandal; regretă că, în 

perioada 2011-2013, BEI a acordat trei 

împrumuturi în valoare de 1,2 miliarde 

EUR pentru realizarea proiectului MOSE, 

ultimul dintre acestea fiind acordat după 

deschiderea anchetelor de corupție de 

către autoritățile naționale; solicită BEI 

să asigure aplicarea cu maximum de 

rigoare a politicii sale de toleranță zero 

față de fraude și să retragă orice finanțare 

pentru proiectul MOSE și proiectele 

legate de el prin intermediul sistemului de 

întreprinderi și beneficiari implicați în 

executarea proiectelor din regiunea 

Veneto, în special cel de construire a 

tronsonului din autostrada A4 denumit 

Passante di Mestre, în legătură cu care 

încă se desfășoară anchete pentru 

investigarea unor posibile fraude fiscale, 

acte de corupție și infiltrări ale 

criminalității organizate, și cel de 

executare a celei de a treia benzi a 

autostrăzii A4 pe tronsonul Veneția — 

Trieste; invită BEI să efectueze 
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investigații interne corespunzătoare cu 

privire la selectarea beneficiarilor și la 

acordarea și administrarea fondurilor 

sale și să publice rezultatele acestora; 

Or. en 
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5.2.2018 A8-0013/4 

Amendamentul  4 

Marco Valli 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0013/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Raportul anual privind activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții 

2017/2071(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 43 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  43a. își exprimă îngrijorarea cu privire 

la posibila finanțare de către BEI a 

proiectului Trans-Adriatic Pipeline 

(gazoductul transadriatic) care nu 

respectă - într-o măsură mai mică sau mai 

mare, în funcție de diferitele țări de 

tranzit vizate, și anume Albania, Grecia și 

Italia - standardele sociale și de mediu 

minime impuse de principiile Equator; 

regretă faptul că BERD a alocat deja 

fonduri în valoare de 500 de milioane 

EUR și consideră că proiectul nu 

întrunește condițiile necesare pentru a fi 

eligibil în vederea unor investiții din 

partea BEI și nu ar trebui finanțat de 

nicio bancă care aspiră să realizeze 

investiții responsabile în termeni sociali și 

de mediu; 

Or. en 

 

 


