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20. 4. 2016 A8-0050/1 

Pozměňovací návrh  1 

Marco Valli, Marco Zanni 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0050/2016 

Georgi Pirinski 

Výroční zpráva Evropské investiční banky za rok 2014 

2015/2127(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 41 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 41a. vyzývá EIB, aby nefinancovala 

výstavbu vysokorychlostní železniční tratě 

Brescia-Verona-Padova, protože probíhá 

vyšetřování z důvodu podezření na 

proniknutí mafie do tohoto projektu a 

byla u něj prokázána jeho finanční a 

environmentální neudržitelnost; 

Or. en 
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20. 4. 2016 A8-0050/2 

Pozměňovací návrh  2 

Marco Valli, Marco Zanni 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0050/2016 

Georgi Pirinski 

Výroční zpráva Evropské investiční banky za rok 2014 

2015/2127(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 41 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 41b. kritizuje skutečnost, že EIB poskytla 

finanční prostředky v celkové výši 700 

milionů EUR na dokončení 62 kilometrů 

úseku dálnice Brescia-Bergamo-Milano, 

a to prostřednictvím přímých i nepřímých 

půjček, což vzhledem k příliš 

optimistickým odhadům příjmů z mýta, 

které se následně ukázaly jako nepřesné, 

vedlo k vyšším nákladům pro daňové 

poplatníky a k zaručeným ziskům 

soukromých provozovatelů; připomíná, že 

tento projekt byl prezentován jako jeden z 

největších projektů zcela financovaných 

ze soukromých zdrojů, tj. bez nutnosti 

jakýchkoli finančních prostředků z 

veřejných zdrojů; 

Or. en 
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20. 4. 2016 A8-0050/3 

Pozměňovací návrh  3 

Marco Valli, Marco Zanni 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0050/2016 

Georgi Pirinski 

Výroční zpráva Evropské investiční banky za rok 2014 

2015/2127(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 41 c (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 41c. kritizuje skutečnost, že EIB poskytla 

finanční prostředky ve výši přibližně 300 

milionů EUR na výstavbu linky č. 4 

milánského metra, což je projekt, v jehož 

souvislosti vydaly italské orgány již pět 

nařízení o vyloučení z důvodu proniknutí 

mafie do subdodavatelských podniků; 

Or. en 
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20. 4. 2016 A8-0050/4 

Pozměňovací návrh  4 

Marco Valli, Marco Zanni 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0050/2016 

Georgi Pirinski 

Výroční zpráva Evropské investiční banky za rok 2014 

2015/2127(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 51 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 51a. je znepokojen tím, že EIB zvažuje 

možnost financování vysokorychlostní 

železniční tratě Turín-Lyon v rámci 

Evropského fondu pro strategické 

investice (EFSI), navzdory skutečnosti, že 

tento velký projekt je příliš nákladný, 

zbytečný a z hospodářského, sociálního a 

environmentálního hlediska neudržitelný; 

Or. en 



 

AM\1092701CS.doc  PE579.923v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

20. 4. 2016 A8-0050/5 

Pozměňovací návrh  5 

Marco Valli, Marco Zanni 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0050/2016 

Georgi Pirinski 

Výroční zpráva Evropské investiční banky za rok 2014 

2015/2127(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 55 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 55a. připomíná, že Evropská investiční 

banka je největším zahraničním 

poskytovatelem finančních prostředků v 

Turecku a že po zahájení přístupových 

jednání v roce 2004 zvýšila EIB své 

úvěrové operace do této země, přičemž 

bylo v uplynulém desetiletí dáno k 

dispozici zhruba 23 miliard EUR; lituje 

skutečnosti, že navzdory přetrvávající 

hospodářské krizi v EU je Turecko s 

přibližně 3,5 % celkových úvěrů EIB 

(2015) v současné době na prvním místě 

mezi přijímajícími zeměmi EIB, které 

nejsou členy EU; požaduje, aby bylo 

financování více podmíněno dodržováním 

lidských práv a svobody projevu; 

Or. en 

 

 


