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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

20.4.2016 A8-0050/1 

Tarkistus  1 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0050/2016 

Georgi Pirinski 

Euroopan investointipankin vuosikertomus 2014 

2015/2127(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

41 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  41 a. kehottaa EIP:tä pidättymään 

rahoittamasta Brescian, Veronan ja 

Padovan välistä suurnopeusratahanketta, 

kun otetaan huomioon, että rikollisten 

tähän hankkeeseen soluttautumista 

koskevat tutkimukset ovat käynnissä ja 

että hankkeen on osoitettu olevan 

taloudellisesti ja ympäristöllisesti 

kestämätön; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

20.4.2016 A8-0050/2 

Tarkistus  2 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0050/2016 

Georgi Pirinski 

Euroopan investointipankin vuosikertomus 2014 

2015/2127(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

41 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  41 b. pitää valitettavana, että EIP on 

rahoittanut Brescian, Bergamon ja 

Milanon välisen 62 kilometrin mittaisen 

moottoritieosuuden toteutustöitä yhteensä 

700 miljoonalla eurolla suorien ja 

epäsuorien lainojen kautta, sillä tämä on 

johtanut korkeampiin veronmaksajien 

maksamiin kustannuksiin ja taattuihin 

voittoihin yksityisille toimijoille, koska 

tiemaksutuloja koskevat ennusteet, jotka 

sittemmin on osoitettu virheellisiksi, olivat 

liian optimistisia; muistuttaa, että tämä 

hanke esiteltiin yhtenä suurimmista 

kokonaisuudessaan yksityisesti 

rahoitettavista hankkeista, jota varten ei 

ole tarpeen myöntää julkista rahoitusta; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0050/3 

Tarkistus  3 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0050/2016 

Georgi Pirinski 

Euroopan investointipankin vuosikertomus 2014 

2015/2127(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

41 c kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  41 c. pitää valitettavana, että EIP on 

rahoittanut Milanon metron linjan nro 4 

rakentamista noin 300 miljoonalla 

eurolla, sillä Italian viranomaiset ovat 

antaneet viisi tätä hanketta koskevaa 

esteellisyysmääräystä 

alihankkijayrityksissä tapahtuneen 

rikollisen soluttautumisen vuoksi; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0050/4 

Tarkistus  4 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0050/2016 

Georgi Pirinski 

Euroopan investointipankin vuosikertomus 2014 

2015/2127(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

51 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  51 a. on syvästi huolestunut siitä, että EIP 

harkitsee rahoittavansa Torinon ja 

Lyonin välistä suurnopeusratayhteyttä 

Euroopan strategisten investointien 

rahastosta (ESIR) huolimatta siitä, että 

tämän suuren infrastruktuurihankkeen 

kustannukset ovat liian korkeat ja että 

hanke on tarpeeton ja taloudellisesti, 

sosiaalisesti sekä ympäristöllisesti 

kestämätön; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

20.4.2016 A8-0050/5 

Tarkistus  5 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0050/2016 

Georgi Pirinski 

Euroopan investointipankin vuosikertomus 2014 

2015/2127(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

55 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  55 a. muistuttaa, että Euroopan 

investointipankki on suurin ulkomainen 

rahoittaja Turkissa ja että 

liittymisneuvottelujen käynnistyttyä 

vuonna 2004 EIP lisäsi 

luotonantotoimiaan tässä maassa ja noin 

23 miljardia euroa on asetettu saataville 

kymmenen viime vuoden aikana; pitää 

valitettavana, että huolimatta EU:ssa 

sitkeästi jatkuvasta talouskriisistä Turkki 

on tällä hetkellä ensimmäisellä sijalla 

EU:n ulkopuolisten EIP:n rahoituksen 

vastaanottajamaiden joukossa ja sen 

osuus EIP:n lainojen kokonaismäärästä 

on 3,5 prosenttia (2015); vaatii 

asettamaan rahoitukselle tiukempia 

ehtoja, jotka liittyvät ihmisoikeuksien ja 

ilmaisunvapauden kunnioittamiseen; 

Or. en 

 

 


