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25.4.2018 A8-0139/2 

Изменение  2 

Марко Вали, Лаура Аджеа, Роза Д'Амато, Роландас Паксас 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0139/2018 

Марко Вали 

Годишен доклад относно контрола на финансовите дейности на Европейската 

инвестиционна банка за 2016 г. 

2017/2190(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 

 

Предложение за резолюция Изменение 

8. отново заявява загрижеността на 

Парламента по отношение на 

определянето на балансирана стратегия 

с динамично, справедливо и прозрачно 

географско разпределение на проектите 

и инвестициите между държавите 

членки, като се взема предвид 

специалният акцент върху по-слабо 

развитите държави и региони; 

отбелязва, че 70% от общото 

кредитиране от ЕИБ за 2016 г. 

(46,8 милиарда евро) са концентрирани 

в шест държави членки, което показва, 

че не всички държави членки или 

региони са в състояние да се възползват 

в еднаква степен от възможностите за 

инвестиции; 

8. отново заявява загрижеността на 

Парламента по отношение на 

определянето на балансирана стратегия 

с динамично, справедливо и прозрачно 

географско разпределение на проектите 

и инвестициите между държавите 

членки, като се взема предвид 

специалният акцент върху по-слабо 

развитите държави и региони; 

отбелязва, че 70% от общото 

кредитиране от ЕИБ за 2016 г. 

(46,8 милиарда евро) са концентрирани 

в малък брой държави с най-развити 

финансови пазари, което показва, че не 

всички държави членки или региони са 

в състояние да настигнат останалите и 

да се възползват в еднаква степен от 

възможностите за инвестиции; 

Or. en 
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25.4.2018 A8-0139/3 

Изменение  3 

Марко Вали, Лаура Аджеа, Роза Д'Амато, Роландас Паксас 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0139/2018 

Марко Вали 

Годишен доклад относно контрола на финансовите дейности на Европейската 

инвестиционна банка за 2016 г. 

2017/2190(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 10 

 

Предложение за резолюция Изменение 

10. призовава ЕИБ в случаите на 

големи инфраструктурни проекти да 

вземе под внимание всички рискове, 

които могат да окажат въздействие 

върху околната среда и да финансира 

приоритетно онези, които показват 

истинска добавена стойност за околната 

среда, икономиката или местното 

население; подчертава значението на 

извършването на стриктен мониторинг 

на възможните рискове от корупция и 

измами и призовава ЕИБ да замрази 

всички заеми за проекти, при които е в 

ход официално разследване; 

10. призовава ЕИБ в случаите на 

големи инфраструктурни проекти да 

вземе под внимание всички рискове, 

които могат да окажат въздействие 

върху околната среда и да финансира 

само онези, които показват истинска 

добавена стойност за околната среда, 

икономиката и местното население; 

подчертава значението на извършването 

на стриктен мониторинг на възможните 

рискове от корупция и измами и 

призовава ЕИБ да замрази всички заеми 

за проекти, при които е в ход официално 

разследване; 

Or. en 
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Изменение  4 

Марко Вали, Лаура Аджеа, Роза Д'Амато, Роландас Паксас 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0139/2018 

Марко Вали 

Годишен доклад относно контрола на финансовите дейности на Европейската 

инвестиционна банка за 2016 г. 

2017/2190(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 62 

 

Предложение за резолюция Изменение 

62. изразява загриженост във връзка 

с възможното финансиране от страна 

на ЕИБ на проекта за трансадриатически 

газопровод, който не отговаря – в 

различна степен в отделните транзитни 

страни, т.е. Албания, Гърция и Италия – 

на минималните екологични и социални 

стандарти, установени с 

„Екваториалните принципи“; изразява 

съжаление, че ЕБВР вече е отпуснала 

финансиране в размер на 

500 милиона евро, и счита, че този 

проект не е подходящ за инвестиции от 

страна на ЕИБ и не следва да бъде 

разглеждан за финансиране от банка, 

която се стреми да прави социално и 

екологично отговорни инвестиции;  

62. изразява загриженост във връзка 

със заема в размер на 1,5 милиарда 

евро от страна на ЕИБ на проекта за 

трансадриатически газопровод, който не 

отговаря – в различна степен в 

отделните транзитни страни, т.е. 

Албания, Гърция и Италия – на 

минималните екологични и социални 

стандарти, установени с 

„Екваториалните принципи“; изразява 

съжаление, че ЕБВР вече е отпуснала 

финансиране в размер на 

500 милиона евро, и счита, че този 

проект не е подходящ за инвестиции от 

страна на ЕИБ и не следва да бъде 

разглеждан за финансиране от банка, 

която се стреми да прави социално и 

екологично отговорни инвестиции;  

Or. en 
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25.4.2018 A8-0139/5 

Изменение  5 

Марко Вали, Лаура Аджеа, Роза Д'Амато, Роландас Паксас 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0139/2018 

Марко Вали 

Годишен доклад относно контрола на финансовите дейности на Европейската 

инвестиционна банка за 2016 г. 

2017/2190(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 68 

 

Предложение за резолюция Изменение 

68. припомня, че 10% от цялостната 

дейност на ЕИБ за кредитиране е 

посветена на операции извън Съюза, и 

приветства факта, че общият размер на 

средствата, предоставени от ЕИБ за 

организаторите на проекти извън ЕС, се 

е увеличил от 2015 г. насам; поради това 

подчертава значението на това ЕИБ да 

се отчита ежегодно относно своите 

дейности извън ЕС по отношение на 

спазването на общите принципи, от 

които се ръководи външната дейност на 

Съюза, както и да играе полагащата ѝ се 

роля в рамките на подновения 

ангажимент на ЕС за съгласуваност на 

политиките за развитие и въз основа на 

последователността с останалите 

политики на ЕС, Програмата на ООН до 

2030 г. и Парижкото споразумение, като 

подкрепя образованието и създаването 

на достойни работни места, гарантира 

пълното зачитане на правата на човека и 

трудовите и свързаните с околната среда 

права, и насърчава равенството между 

половете; подчертава, че ЕИБ следва да 

взема надлежно предвид търговската 

стратегия на ЕС, включително 

съществуващите и бъдещите търговски 

споразумения, когато подпомага 

68. припомня, че 10% от цялостната 

дейност на ЕИБ за кредитиране е 

посветена на операции извън Съюза, и 

отбелязва факта, че общият размер на 

средствата, предоставени от ЕИБ за 

организаторите на проекти извън ЕС, се 

е увеличил от 2015 г. насам; поради това 

подчертава значението на това ЕИБ да 

се отчита ежегодно относно своите 

дейности извън ЕС по отношение на 

спазването на общите принципи, от 

които се ръководи външната дейност на 

Съюза, както и да играе полагащата ѝ се 

роля в рамките на подновения 

ангажимент на ЕС за съгласуваност на 

политиките за развитие и въз основа на 

последователността с останалите 

политики на ЕС, Програмата на ООН до 

2030 г. и Парижкото споразумение, като 

подкрепя образованието и създаването 

на достойни работни места, гарантира 

пълното зачитане на правата на човека и 

трудовите и свързаните с околната среда 

права, и насърчава равенството между 

половете; подчертава, че ЕИБ следва да 

взема надлежно предвид търговската 

стратегия на ЕС, включително 

съществуващите и бъдещите търговски 

споразумения, когато подпомага 
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Or. en 
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25.4.2018 A8-0139/6 

Изменение  6 

Марко Вали, Лаура Аджеа, Роза Д'Амато, Роландас Паксас 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0139/2018 

Марко Вали 

Годишен доклад относно контрола на финансовите дейности на Европейската 

инвестиционна банка за 2016 г. 

2017/2190(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 89 

 

Предложение за резолюция Изменение 

89. приветства оповестяването на 

протоколите от заседанията на Съвета 

на директорите на ЕИБ и препоръчва 

ЕИБ също така да обмисли 

възможността да оповести 

неповерителна информация от 
протоколите от заседанията на 

Управителния комитет; на проектно 

равнище, отново заявява искането си по 

отношение на систематичното 

оповестяване на докладите за 

приключване на дейностите на ЕИБ 

извън ЕС, както и оценките по трите 

стълба и документацията относно 

измерването на резултатите за 

проектите на ЕИБ; счита, че 

оповестяването на набора от показатели 

на ЕФСИ, както е предвидено за ЕФСИ 

2.0, следва да се прилага за всички 

проекти, изпълнявани от ЕИБ; 

89. приветства оповестяването на 

протоколите от заседанията на Съвета 

на директорите на ЕИБ и призовава 

ЕИБ също така да оповестява 

протоколите от заседанията на 

Управителния комитет; на проектно 

равнище, отново заявява искането си по 

отношение на систематичното 

оповестяване на докладите за 

приключване на дейностите на ЕИБ 

извън ЕС, както и оценките по трите 

стълба и документацията относно 

измерването на резултатите за 

проектите на ЕИБ; счита, че 

оповестяването на набора от показатели 

на ЕФСИ, както е предвидено за ЕФСИ 

2.0, следва да се прилага за всички 

проекти, изпълнявани от ЕИБ; 

Or. en 
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25.4.2018 A8-0139/7 

Изменение  7 

Марко Вали, Лаура Аджеа, Роза Д'Амато, Елеонора Еви, Роландас Паксас 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0139/2018 

Марко Вали 

Годишен доклад относно контрола на финансовите дейности на Европейската 

инвестиционна банка за 2016 г. 

2017/2190(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 96 

 

Предложение за резолюция Изменение 

96. изразява съжаление, че случаят 

„Дизелгейт“ повдигна някои въпроси 

във връзка с факта, че Фолксваген е 

получил заеми от ЕИБ чрез измама и 

заблуждаваща информация; призовава 

ЕИБ да се съобрази с препоръките на 

OLAF относно предприемането на 

активни стъпки за изпълнение на своята 

политика за борба с измамите; 

96. изразява съжаление, че случаят 

„Дизелгейт“ повдигна някои въпроси 

във връзка с факта, че Фолксваген е 

получил заеми от ЕИБ чрез измама и 

заблуждаваща информация; призовава 

ЕИБ да се съобрази с препоръките на 

OLAF относно предприемането на 

активни стъпки за изпълнение на своята 

политика за борба с измамите; 

подчертава прикритостта, с която 

ЕИБ разгледа случая и настоятелно 

призовава банката да направи 

публично достояние доклада на OLAF 

относно нейния заем за Фолксваген и 

да публикува като минимум 

съдържателно обобщение на 

посочения доклад; 

Or. en 

 

 


