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SV Förenade i mångfalden SV 

5.2.2018 A8-0013/1 

Ändringsförslag  1 

Marco Valli 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0013/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Årsrapporten om Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet 

2017/2071(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 16a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  16a. Europaparlamentet beklagar att 

förteckningen över projekt som utvalts för 

Efsi-finansiering innefattar 

infrastrukturanläggningar med allvarlig 

miljöpåverkan och tveksam additionalitet, 

t.ex. bioraffinaderier, stålverk, 

förångningsanläggningar och 

gaslagringsanläggningar samt 

motorvägar. Parlamentet kritiserar att 

EIB i många fall inte har agerat utifrån 

påpekanden från lokala myndigheter, 

berörda samhällen och det civila 

samhället om att förmånstagare och 

finansierade projekt bryter mot 

miljömässiga och sociala bestämmelser, 

och att EIB hävdar att det inte var dess 

ansvar att utföra de nödvändiga 

kontrollerna. Parlamentet uppmanar EIB 

att med stöd av försiktighetsprincipen dra 

tillbaka all finansiering om det finns 

misstanke om miljöbrott och negativa 

sociala effekter eller negativa effekter för 

lokalsamhällena. 

Or. en 
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5.2.2018 A8-0013/2 

Ändringsförslag  2 

Marco Valli 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0013/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Årsrapporten om Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet 

2017/2071(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 17a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  17a. Europaparlamentet beklagar 

EIB:s medverkan i stora 

infrastrukturprojekt som har en 

omfattande miljöpåverkan och som 

dessutom inte ger något ekonomiskt och 

socialt mervärde för lokalbefolkningen i 

fråga. Parlamentet betonar också att 

dessa projekt har liten inverkan på 

skapandet av nya arbetstillfällen och att 

dessa investeringar enligt en kostnads-

nyttoanalys inte kan anses vara hållbara. 

Parlamentet begär att EIB, utifrån en 

omfattande förhandsutvärdering och en 

adekvat lönsamhetsanalys, endast 

finansierar projekt som inte är 

kontroversiella ur ett miljömässigt, 

finansiellt och socialt perspektiv. 

Or. en 
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5.2.2018 A8-0013/3 

Ändringsförslag  3 

Marco Valli 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0013/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Årsrapporten om Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet 

2017/2071(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 32a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  32a. Europaparlamentet påpekar att 

den långdragna korruptionsutredningen 

rörande skandalen med Mose-systemet 

avslutades den 14 september 2017 med en 

dom från Venedigs domstol om fyra års 

fängelsestraff för två ledande personer 

som var direkt inblandade i skandalen 

samt konfiskering av 9 575 000 euro. 

Parlamentet beklagar att EIB mellan 

2011 och 2013 utbetalat tre lån till ett 

värde av 1,2 miljarder euro för 

genomförandet av MOSE-projektet, varav 

det sista beviljades efter att de nationella 

myndigheterna påbörjat en 

korruptionsutredning. Parlamentet 

uppmanar EIB att se till att 

nolltoleranspolitiken tillämpas strikt när 

det gäller bedrägeri och att dra tillbaka 

alla finansiella medel från MOSE-

projektet och de projekt som är kopplade 

till det genom systemet för företag och 

mottagare som är involverade i 

genomförandet av projekt i Veneto-

regionen, i synnerhet gällande den 

sträcka av motorväg A4 som är känd som 

Passante di Mestre, om vilken det 

fortfarande pågår utredningar om 

skattebedrägerier, korruption och 

infiltration av organiserad brottslighet, 

samt det tredje körfältet på motorväg A4 

mellan Venedig och Trieste. Parlamentet 
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uppmanar EIB att utföra adekvata 

interna utredningar när det gäller valet av 

förmånstagare, utbetalningar och 

förvaltning av medel, och att offentliggöra 

dessa utredningar. 

Or. en 
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5.2.2018 A8-0013/4 

Ändringsförslag  4 

Marco Valli 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0013/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Årsrapporten om Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet 

2017/2071(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 43a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  43a. Europaparlamentet uttrycker sin 

oro över EIB: s eventuella finansiering av 

det transadriatiska gasledningsprojektet 

som inte överensstämmer med de 

minimikrav för miljön och sociala 

standarder som ställs i ekvatorprinciperna 

i transitländerna i Albanien, Grekland 

och Italien. Parlamentet beklagar att 

EBRD redan har beviljat finansiering på 

500 miljoner euro, och parlamentet anser 

att detta projekt inte lämpar sig för EIB-

investeringar och inte bör få finansiering 

av någon bank som strävar efter att göra 

socialt och miljömässigt ansvarsfulla 

investeringar. 

Or. en 

 

 


