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for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0139/2018 

Marco Valli 

Årlig rapport om kontrol med EIB's finansielle aktiviteter for 2016 

2017/2190(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 8 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

8. gentager Parlamentets bekymring 

med hensyn til fastlæggelsen af en 

afbalanceret strategi med en dynamisk og 

gennemsigtig geografisk fordeling af 

projekter og investeringer mellem EU's 

medlemsstater under hensyntagen til det 

særlige fokus på de mindre udviklede lande 

og regioner; bemærker, at 70 % af EIB's 

samlede udlån i 2016 (46,8 mia. EUR) er 

koncentreret i seks medlemsstater, hvilket 

er udtryk for, at ikke alle medlemsstater 

eller regioner er i stand til at udnytte 

investeringsmulighederne i samme 

udstrækning; 

8. gentager Parlamentets bekymring 

med hensyn til fastlæggelsen af en 

afbalanceret strategi med en dynamisk og 

gennemsigtig geografisk fordeling af 

projekter og investeringer mellem EU's 

medlemsstater under hensyntagen til det 

særlige fokus på de mindre udviklede lande 

og regioner; bemærker, at 70 % af EIB's 

samlede udlån i 2016 (46,8 mia. EUR) er 

koncentreret i et begrænset antal lande 

med de mest udviklede finansielle 

markeder, hvilket er udtryk for, at ikke alle 

medlemsstater eller regioner er i stand til at 

følge med og udnytte 

investeringsmulighederne i samme 

udstrækning; 

Or. en 
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Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0139/2018 

Marco Valli 

Årlig rapport om kontrol med EIB's finansielle aktiviteter for 2016 

2017/2190(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 10 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

10. opfordrer EIB til i forbindelse med 

store infrastrukturprojekter at tage hensyn 

til alle risici, der sandsynligvis kan have 

indvirkning på miljøet, og til først og 

fremmest at finansiere de projekter, for 

hvilke der er godtgjort en reel merværdi for 

miljøet, økonomien eller den lokale 

befolkning; understreger, at det er vigtigt 

nøje at overvåge mulige risici for 

korruption og svig, og anmoder EIB om at 

standse ethvert lån til projekter, som der er 

indledt en officiel undersøgelse af; 

10. opfordrer EIB til i forbindelse med 

store infrastrukturprojekter at tage hensyn 

til alle risici, der sandsynligvis kan have 

indvirkning på miljøet, og til kun at 

finansiere de projekter, for hvilke der er 

godtgjort en reel merværdi for miljøet, 

økonomien eller den lokale befolkning; 

understreger, at det er vigtigt nøje at 

overvåge mulige risici for korruption og 

svig, og anmoder EIB om at standse 

ethvert lån til projekter, som der er indledt 

en officiel undersøgelse af; 

Or. en 
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Betænkning A8-0139/2018 

Marco Valli 

Årlig rapport om kontrol med EIB's finansielle aktiviteter for 2016 

2017/2190(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 62 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

62. giver udtryk for bekymring med 

hensyn til EIB's eventuelle finansiering af 

det transadriatiske rørledningsprojekt, som 

- i varierende omfang i transitlandene, dvs. 

Albanien, Grækenland og Italien - ikke 

efterlever de miljømæssige og sociale 

minimumsstandarder fastlagt i 

ækvatorprincipperne; beklager, at EBRD 

allerede har bevilget 500 mio. EUR i 

finansiering, og er af den opfattelse, at 

dette projekt ikke er en passende 

investering for EIB og ikke bør komme i 

betragtning til finansiering fra nogen bank, 

der stræber efter at foretage socialt og 

miljømæssigt ansvarlige investeringer;  

62. giver udtryk for bekymring med 

hensyn til EIB's lån på 1,5 mia. euro til det 

transadriatiske rørledningsprojekt, som - i 

varierende omfang i transitlandene, dvs. 

Albanien, Grækenland og Italien - ikke 

efterlever de miljømæssige og sociale 

minimumsstandarder fastlagt i 

ækvatorprincipperne; beklager, at EBRD 

allerede har bevilget 500 mio. EUR i 

finansiering, og er af den opfattelse, at 

dette projekt ikke er en passende 

investering for EIB og ikke bør komme i 

betragtning til finansiering fra nogen bank, 

der stræber efter at foretage socialt og 

miljømæssigt ansvarlige investeringer;  

Or. en 
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Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 
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Betænkning A8-0139/2018 

Marco Valli 

Årlig rapport om kontrol med EIB's finansielle aktiviteter for 2016 

2017/2190(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 68 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

68. minder om, at 10 % af EIB's 

samlede udlånsaktivitet er afsat til 

aktiviteter uden for Unionen, og glæder sig 

over, at det samlede bevillingsbeløb, som 

EIB har tildelt initiativtagere til projekter 

uden for Unionen, er steget i forhold til 

2015; understreger af denne grund 

vigtigheden af EIB's årlige rapportering af 

sine transaktioner uden for EU med hensyn 

til overholdelse af de generelle principper, 

som ligger bag EU's optræden udadtil, og 

af, at EIB spiller en passende rolle inden 

for rammerne af EU's fornyede 

engagement i udviklingsvenlig 

politikkohærens og i overensstemmelse 

med EU's andre politikker, FN's 2030-

dagsorden og Parisaftalen støtter 

uddannelse og skabelse af ordentlige jobs, 

sikrer fuld respekt for 

menneskerettighederne og for 

arbejdstagerrettigheder og miljømæssige 

rettigheder samt fremmer ligestillingen 

mellem kønnene; understreger, at EIB bør 

tage behørigt hensyn til EU's 

handelsstrategi, herunder eksisterende og 

fremtidige handelsaftaler, når EU's 

virksomheder i tredjelande støttes; 

68. minder om, at 10 % af EIB's 

samlede udlånsaktivitet er afsat til 

aktiviteter uden for Unionen, og noterer 

sig, at det samlede bevillingsbeløb, som 

EIB har tildelt initiativtagere til projekter 

uden for Unionen, er steget i forhold til 

2015; understreger af denne grund 

vigtigheden af EIB's årlige rapportering af 

sine transaktioner uden for EU med hensyn 

til overholdelse af de generelle principper, 

som ligger bag EU's optræden udadtil, og 

af, at EIB spiller en passende rolle inden 

for rammerne af EU's fornyede 

engagement i udviklingsvenlig 

politikkohærens og i overensstemmelse 

med EU's andre politikker, FN's 2030-

dagsorden og Parisaftalen støtter 

uddannelse og skabelse af ordentlige jobs, 

sikrer fuld respekt for 

menneskerettighederne og for 

arbejdstagerrettigheder og miljømæssige 

rettigheder samt fremmer ligestillingen 

mellem kønnene; understreger, at EIB bør 

tage behørigt hensyn til EU's 

handelsstrategi, herunder eksisterende og 

fremtidige handelsaftaler, når EU's 

virksomheder i tredjelande støttes; 

Or. en 
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Betænkning A8-0139/2018 

Marco Valli 

Årlig rapport om kontrol med EIB's finansielle aktiviteter for 2016 

2017/2190(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 89 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

89. glæder sig over offentliggørelsen af 

protokollerne fra møderne i EIB's 

bestyrelse og anbefaler, at EIB også 

overvejer at offentliggøre ikke-fortrolige 

oplysninger fra møderne i direktionen; 

gentager sin anmodning om på 

projektniveau systematisk at offentliggøre 

gennemførelsesrapporter om EIB's 

aktiviteter uden for Europa samt 3PA- og 

REM-bladene for EIB's projekter; mener, 

at praksissen med at offentliggøre 

resultattavlen med indikatorer, sådan som 

det er planlagt for EFSI 2.0, bør gælde for 

alle projekter, der gennemføres af EIB; 

89. glæder sig over offentliggørelsen af 

protokollerne fra møderne i EIB's 

bestyrelse, og anbefaler, at EIB også 

offentliggør protokollerne fra møderne i 

direktionen; gentager sin anmodning om på 

projektniveau systematisk at offentliggøre 

gennemførelsesrapporter om EIB's 

aktiviteter uden for Europa samt 3PA- og 

REM-bladene for EIB's projekter; mener, 

at praksissen med at offentliggøre 

resultattavlen med indikatorer, sådan som 

det er planlagt for EFSI 2.0, bør gælde for 

alle projekter, der gennemføres af EIB; 

Or. en 
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Betænkning A8-0139/2018 

Marco Valli 

Årlig rapport om kontrol med EIB's finansielle aktiviteter for 2016 

2017/2190(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 96 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

96. beklager, at "Dieselgate"-sagen gav 

anledning til en række spørgsmål 

vedrørende den omstændighed, at 

Volkswagen havde modtaget lån fra EIB 

på grundlag af svig og bedrag; anmoder 

EIB om at følge OLAF's henstillinger om 

at tage aktive skridt i gennemførelsen af sin 

politik for bekæmpelse af svig; 

96. beklager, at "Dieselgate"-sagen gav 

anledning til en række spørgsmål 

vedrørende den omstændighed, at 

Volkswagen havde modtaget lån fra EIB 

på grundlag af svig og bedrag; anmoder 

EIB om at følge OLAF's henstillinger om 

at tage aktive skridt i gennemførelsen af sin 

politik for bekæmpelse af svig; fremhæver 

hemmelighedskræmmeriet omkring EIB's 

håndtering af sagen og opfordrer 

indtrængende banken til at fremlægge 

OLAF's rapport om lånet til Volkswagen 

og til som minimum at offentliggøre et 

fyldestgørende resumé af rapporten; 

Or. en 

 

 


