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25.4.2018 A8-0139/2 

Ändringsförslag  2 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0139/2018 

Marco Valli 

Årsrapporten om kontrollen av EIB:s finansiella verksamhet för 2016 

2017/2190(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 8 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

8. Europaparlamentet upprepar sin oro 

med avseende på fastställandet av en 

balanserad strategi med en dynamisk, 

rättvis och transparent geografisk 

fördelning av projekt och investeringar 

mellan medlemsstaterna, samtidigt som 

man beaktar den särskilda tonvikten på de 

mindre utvecklade länderna och 

regionerna. Parlamentet konstaterar att 70 

% av EIB:s totala utlåning för 2016 

(46,8 miljarder EUR) är koncentrerad till 

sex medlemsstater, vilket visar att inte alla 

medlemsstater eller regioner har möjlighet 

att i samma utsträckning dra nytta av 

investeringsmöjligheterna. 

8. Europaparlamentet upprepar sin oro 

med avseende på fastställandet av en 

balanserad strategi med en dynamisk, 

rättvis och transparent geografisk 

fördelning av projekt och investeringar 

mellan medlemsstaterna, samtidigt som 

man beaktar den särskilda tonvikten på de 

mindre utvecklade länderna och 

regionerna. Parlamentet konstaterar att 70 

% av EIB:s totala utlåning för 2016 

(46,8 miljarder EUR) är koncentrerad till 

några få länder med de mest utvecklade 

finansmarknaderna, vilket visar att inte 

alla medlemsstater eller regioner har 

möjlighet att i samma utsträckning dra 

nytta av investeringsmöjligheterna. 

Or. en 
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25.4.2018 A8-0139/3 

Ändringsförslag  3 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0139/2018 

Marco Valli 

Årsrapporten om kontrollen av EIB:s finansiella verksamhet för 2016 

2017/2190(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 10 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

10. Europaparlamentet uppmanar EIB 

att, när det gäller storskaliga 

infrastrukturprojekt, beakta alla risker som 

sannolikt kommer att påverka miljön, och 

att som en prioritering finansiera dem som 

har uppvisat ett verkligt mervärde för 

miljön, ekonomin eller lokalbefolkningen. 

Parlamentet betonar vikten av strikt 

övervakning av möjliga risker för 

korruption och bedrägeri, och uppmanar 

EIB att frysa alla lån till projekt där en 

officiell utredning pågår. 

10. Europaparlamentet uppmanar EIB 

att, när det gäller storskaliga 

infrastrukturprojekt, beakta alla risker som 

sannolikt kommer att påverka miljön, och 

att finansiera endast dem som har uppvisat 

ett verkligt mervärde för miljön, ekonomin 

eller lokalbefolkningen. Parlamentet 

betonar vikten av strikt övervakning av 

möjliga risker för korruption och bedrägeri, 

och uppmanar EIB att frysa alla lån till 

projekt där en officiell utredning pågår. 

Or. en 
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25.4.2018 A8-0139/4 

Ändringsförslag  4 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0139/2018 

Marco Valli 

Årsrapporten om kontrollen av EIB:s finansiella verksamhet för 2016 

2017/2190(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 62 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

62. Europaparlamentet ser med oro på 

EIB:s eventuella finansiering av projektet 

för en transadriatisk gasledning som i olika 

hög grad i de olika transitländerna, det vill 

säga Albanien, Grekland och Italien, inte 

uppfyller de minimikrav i fråga om 

miljömässiga och sociala normer som 

fastställts i Ekvatorprinciperna. 

Parlamentet beklagar att EBRD redan har 

beviljat finansiering på 500 miljoner EUR, 

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.  

62. Europaparlamentet ser med oro på 

EIB:s lån på 1,5 miljarder EUR till 

projektet för en transadriatisk gasledning 

som i olika hög grad i de olika 

transitländerna, det vill säga Albanien, 

Grekland och Italien, inte uppfyller de 

minimikrav i fråga om miljömässiga och 

sociala normer som fastställts i 

Ekvatorprinciperna. Parlamentet beklagar 

att EBRD redan har beviljat finansiering på 

500 miljoner EUR, 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 
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25.4.2018 A8-0139/5 

Ändringsförslag  5 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0139/2018 

Marco Valli 

Årsrapporten om kontrollen av EIB:s finansiella verksamhet för 2016 

2017/2190(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 68 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

68. Europaparlamentet påminner om att 

10 % av EIB: s totala utlåning är inriktad 

på verksamhet utanför unionen, och gläder 

sig över att det totala beloppet för det 

anslag som beviljats av EIB till 

projektutvecklare utanför EU har ökat 

jämfört med 2015. Parlamentet betonar 

därför vikten av EIB:s årliga rapportering 

om verksamheten utanför EU med hänsyn 

till överensstämmelse med de allmänna 

principerna för unionens yttre åtgärder, och 

av att EIB spelar sin tillbörliga roll inom 

ramen för EU:s förnyade åtagande att föra 

en konsekvent politik för utveckling och i 

överensstämmelse med EU:s övriga politik, 

FN:s Agenda 2030 och Parisavtalet, stöder 

utbildning och skapande av anständiga 

arbetstillfällen, säkerställer full respekt för 

de mänskliga rättigheterna och 

arbetsrättsliga och miljömässiga rättigheter 

och främjar jämställdhet mellan kvinnor 

och män. Parlamentet understryker att EIB 

bör ta vederbörlig hänsyn till EU:s 

handelsstrategi, däribland befintliga och 

framtida handelsavtal, för att stödja EU-

företag utomlands. 

68. Europaparlamentet påminner om att 

10 % av EIB: s totala utlåning är inriktad 

på verksamhet utanför unionen, och 

konstaterar att det totala beloppet för det 

anslag som beviljats av EIB till 

projektutvecklare utanför EU har ökat 

jämfört med 2015. Parlamentet betonar 

därför vikten av EIB:s årliga rapportering 

om verksamheten utanför EU med hänsyn 

till överensstämmelse med de allmänna 

principerna för unionens yttre åtgärder, och 

av att EIB spelar sin tillbörliga roll inom 

ramen för EU:s förnyade åtagande att föra 

en konsekvent politik för utveckling och i 

överensstämmelse med EU:s övriga politik, 

FN:s Agenda 2030 och Parisavtalet, stöder 

utbildning och skapande av anständiga 

arbetstillfällen, säkerställer full respekt för 

de mänskliga rättigheterna och 

arbetsrättsliga och miljömässiga rättigheter 

och främjar jämställdhet mellan kvinnor 

och män. Parlamentet understryker att EIB 

bör ta vederbörlig hänsyn till EU:s 

handelsstrategi, däribland befintliga och 

framtida handelsavtal, för att stödja EU-

företag utomlands. 

Or. en 
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25.4.2018 A8-0139/6 

Ändringsförslag  6 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0139/2018 

Marco Valli 

Årsrapporten om kontrollen av EIB:s finansiella verksamhet för 2016 

2017/2190(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 89 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

89. Europaparlamentet välkomnar 

offentliggörandet av EIB:s styrelses 

mötesprotokoll, och rekommenderar EIB 

att även överväga att offentliggöra icke-

konfidentiell information från direktionens 

möten. På projektnivå upprepar 

parlamentet sin begäran att slutrapporterna 

för EIB:s utomeuropeiska verksamhet 

systematiskt ska offentliggöras, liksom 

bedömningarna enligt 3PA 

(bedömningssystemet med tre pelare) och 

ReM (ramen för mätning av resultat) för 

EIB-projekt. Parlamentet anser att praxis 

att offentliggöra resultattavlan för 

indikatorer, såsom planeras för Efsi 2.0, 

bör tillämpas inom alla projekt som 

genomförs av EIB. 

89. Europaparlamentet välkomnar 

offentliggörandet av EIB:s styrelses 

mötesprotokoll, och rekommenderar EIB 

att även offentliggöra protokollen från 

direktionens möten. På projektnivå 

upprepar parlamentet sin begäran att 

slutrapporterna för EIB:s utomeuropeiska 

verksamhet systematiskt ska 

offentliggöras, liksom bedömningarna 

enligt 3PA (bedömningssystemet med tre 

pelare) och ReM (ramen för mätning av 

resultat) för EIB-projekt. Parlamentet anser 

att praxis att offentliggöra resultattavlan för 

indikatorer, såsom planeras för Efsi 2.0, 

bör tillämpas inom alla projekt som 

genomförs av EIB. 

Or. en 
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25.4.2018 A8-0139/7 

Ändringsförslag  7 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato, Eleonora Evi, Rolandas Paksas 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0139/2018 

Marco Valli 

Årsrapporten om kontrollen av EIB:s finansiella verksamhet för 2016 

2017/2190(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 96 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

96. Europaparlamentet beklagar att den 

s.k. dieselgate-skandalen gett upphov till 

ett antal frågor om varför Volkswagen 

hade beviljats lån från EIB genom ett 

bedrägligt och vilseledande beteende. 

Parlamentet uppmanar EIB att följa Olafs 

rekommendationer om att vidta aktiva 

åtgärder för att genomföra sin policy för 

bedrägeribekämpning. 

96. Europaparlamentet beklagar att den 

s.k. dieselgate-skandalen gett upphov till 

ett antal frågor om varför Volkswagen 

hade beviljats lån från EIB genom ett 

bedrägligt och vilseledande beteende. 

Parlamentet uppmanar EIB att följa Olafs 

rekommendationer om att vidta aktiva 

åtgärder för att genomföra sin policy för 

bedrägeribekämpning. Parlamentet 

uppmärksammar hemlighetsmakeriet 

kring EIB:s hantering av ärendet, och 

uppmanar banken att offentliggöra Olafs 

rapport om lånet till Volkswagen, och att 

åtminstone publicera en meningsfull 

sammanfattning av denna rapport. 

Or. en 

 

 


