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20.4.2016 A8-0050/1 

Ændringsforslag  1 

Marco Valli, Marco Zanni 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0050/2016 

Georgi Pirinski 

Den Europæiske Investeringsbank - Årsberetning 2014 

2015/2127(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 41 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  41a. opfordrer indtrængende EIB til ikke 

at finansiere anlæggelsen af 

højhastighedsforbindelsen Brescia-

Verona-Padua, idet der for øjeblikket 

efterforskes i kriminel infiltration i 

projektet, og projektet har vist sig at være 

hverken finansielt eller miljømæssigt 

bæredygtigt; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0050/2 

Ændringsforslag  2 

Marco Valli, Marco Zanni 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0050/2016 

Georgi Pirinski 

Den Europæiske Investeringsbank - Årsberetning 2014 

2015/2127(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 41 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  41b. kritiserer, at EIB har finansieret 

fuldførelsen af den 62 km lange motorvej 

Brescia-Bergamo-Milano med offentlige 

midler for i alt 700 mio. EUR via direkte 

og indirekte lån, som førte til højere 

udgifter for skatteyderne og garanterede 

overskud for private operatører som følge 

af overoptimistiske beregninger for 

indtjeningen fra brugerbetaling, som 

efterfølgende ikke viste sig at holde stik; 

minder om, at dette projekt blev 

præsenteret som et af de største 100 % 

privat finansierede projekter, dvs. et 

projekt som ikke krævede offentlige 

midler; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0050/3 

Ændringsforslag  3 

Marco Valli, Marco Zanni 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0050/2016 

Georgi Pirinski 

Den Europæiske Investeringsbank - Årsberetning 2014 

2015/2127(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 41 c (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  41c. kritiserer, at EIB har finansieret 

anlæggelsen af Milanos fjerde metrolinje 

med ca. 300 mio. EUR, idet de italienske 

myndigheder i fem tilfælde har grebet ind 

på grund af kriminel infiltration blandt 

underleverandørerne; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0050/4 

Ændringsforslag  4 

Marco Valli, Marco Zanni 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0050/2016 

Georgi Pirinski 

Den Europæiske Investeringsbank - Årsberetning 2014 

2015/2127(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 51 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  51a. er bekymret over, at EIB ser på 

muligheden for at finansiere 

højhastighedsforbindelsen Torino-Lyon 

under Den Europæiske Fond for 

Strategiske Investeringer (EFSI), til trods 

for at projektet er ekstremt dyrt, 

unødvendigt og hverken økonomisk, 

socialt eller miljømæssigt bæredygtigt; 

Or. en 
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Ændringsforslag  5 

Marco Valli, Marco Zanni 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0050/2016 

Georgi Pirinski 

Den Europæiske Investeringsbank - Årsberetning 2014 

2015/2127(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 55 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  55a. minder om, at Den Europæiske 

Investeringsbank er den største 

udenlandske finansieringsyder i Tyrkiet, 

og at EIB efter indledningen af 

tiltrædelsesforhandlingerne i 2004 

intensiverede sin långivning til landet, og 

at der i løbet af det sidste årti er blevet 

stillet ca. 23 mia. EUR til rådighed; 

beklager, at Tyrkiet til trods for den 

fortsatte økonomiske krise i EU for 

øjeblikket er på en førsteplads blandt 

EIB's modtagerlande uden for EU med 

omkring 3,5 % af de samlede EIB-lån 

(2015); kræver strengere betingelser for 

finansiering, der er relateret til 

overholdelse af menneskerettigheder og 

ytringsfriheden; 

Or. en 

 

 


