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5.2.2018 A8-0013/1 

Predlog spremembe  1 

Marco Valli 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0013/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Letno poročilo o finančnih dejavnostih Evropske investicijske banke 

2017/2071(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 16 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  16a. obžaluje dejstvo, da so na seznamu 

projektov, izbranih prek sklada EFSI tudi 

infrastrukturni objekti z velikim okoljskim 

vplivom in dvomljivo dodatnostjo, kot na 

primer biorafinerije, jeklarne, obrati za 

ponovno uplinjanje in skladiščenje plina 

ter avtoceste; obžaluje, da EIB v mnogih 

primerih ni upoštevala opozoril lokalnih 

organov, deležnikov in civilne družbe 

glede kršitev okoljskih in socialnih 

predpisov s strani prejemnikov sredstev in 

financiranih projektov, ter da trdi, da ni 

bila odgovorna za potrebno preverjanje; 

poziva EIB, naj na osnovi previdnostnega 

načela opusti financiranje, če se pojavi 

sum o okoljskih kršitvah, družbeni škodi 

ali oškodovanju lokalnih skupnosti; 

Or. en 
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5.2.2018 A8-0013/2 

Predlog spremembe  2 

Marco Valli 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0013/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Letno poročilo o finančnih dejavnostih Evropske investicijske banke 

2017/2071(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 17 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  17a. obžaluje sodelovanje EIB v velikih 

infrastrukturnih projektih z resnim 

vplivom na okolje in brez vidnejše 

ekonomske in socialne dodane vrednosti 

za lokalno prebivalstvo; poleg tega 

poudarja, da takšni projekti malo vplivajo 

na ustvarjanje novih delovnih mest ter da 

razmerje med stroški in koristmi ni tako, 

da bi zagotavljalo trajnost naložb; poziva 

EIB, naj na podlagi poglobljene 

predhodne ocene ter ustrezne analize 

stroškov in koristi financira izključno 

projekte, katerih izvajanje ni sporno z 

okoljskega, finančnega in socialnega 

vidika; 

Or. en 
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5.2.2018 A8-0013/3 

Predlog spremembe  3 

Marco Valli 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0013/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Letno poročilo o finančnih dejavnostih Evropske investicijske banke 

2017/2071(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 32 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  32a. poudarja, da se je dolgotrajna 

protikorupcijska preiskava škandala v 

zvezi s projektom MOSE zaključila 14. 

septembra 2017 s sodbo sodišča v 

Benetkah, ki je dve vodilni osebi, 

neposredno udeleženi v škandalu, 

obsodilo na štiri leta zaporne kazni in 

odvzem 9 575 000 EUR; obžaluje, da je 

EIB med letoma 2011 in 2013 za izvajanje 

projekta MOSE namenila tri posojila v 

vrednosti 1,2 milijarde EUR, pri čemer je 

bilo zadnje posojilo odobreno po tem, ko 

so nacionalni organi začeli preiskavo 

zaradi korupcije; poziva EIB, naj zagotovi 

strožjo uporabo svoje politike ničelne 

tolerance do goljufije in naj odvzame vsa 

finančna sredstva projektu MOSE ter 

projektom, ki so z njim povezani prek 

sistema družb in upravičencev, ki so 

sodelovali pri izvajanju projekta v 

Benečiji, zlasti na avtocestnem odseku A4, 

imenovanem Passante di Mestre, glede 

katerega so še vedno v teku preiskave 

zaradi davčne goljufije, korupcije in 

vključevanja kriminalnih združb, ter na 

tretjem pasu avtoceste A4 na odseku 

Benetke–Trst; poziva EIB, naj izvede 

ustrezne notranje preiskave v zvezi z izbiro 

upravičencev in razdeljevanjem ter 

upravljanjem sredstev in naj objavi 

rezultate; 
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5.2.2018 A8-0013/4 

Predlog spremembe  4 

Marco Valli 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0013/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Letno poročilo o finančnih dejavnostih Evropske investicijske banke 

2017/2071(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 43 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  43a. je zaskrbljen, ker bi EIB lahko 

financirala projekt čezjadranskega 

plinovoda, ki v državah, ki jih prečka, in 

sicer Albaniji, Grčiji in Italiji, v različni 

meri ne spoštuje minimalnih okoljskih in 

družbenih predpisov, ki jih zahtevajo 

načela Equator; obžaluje, da je Evropska 

banka za obnovo in razvoj temu projektu 

že dodelila 500 milijonov EUR, in meni, 

da ni primeren za naložbe EIB ter da ga 

ne bi smela financirati nobena banka, ki 

želi nuditi socialno in okoljsko odgovorne 

naložbe; 

Or. en 

 

 


