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20.4.2016 A8-0050/1 

Poprawka  1 

Marco Valli, Marco Zanni 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0050/2016 

Georgi Pirinski 

Sprawozdanie roczne Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2014 

2015/2127(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 41 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  41a. nalega na EBI, aby nie finansował 

budowy szybkiej linii kolejowej Brescia-

Werona-Padwa, który to projekt jest 

objęty dochodzeniem w sprawie infiltracji 

przez mafię, a także wykazano, iż jest on 

niezrównoważony pod względem 

finansowym i środowiskowym; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0050/2 

Poprawka  2 

Marco Valli, Marco Zanni 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0050/2016 

Georgi Pirinski 

Sprawozdanie roczne Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2014 

2015/2127(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 41 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  41b. ubolewa nad faktem, że EBI 

sfinansował ze środków publicznych 

ukończenie 62 kilometrów autostrady 

Brescia-Bergamo-Mediolan na kwotę 

700 mln EUR w formie pośrednich i 

bezpośrednich pożyczek, co spowodowało 

wyższe koszty dla podatników i 

zagwarantowało zyski podmiotom 

prywatnym z powodu zbyt 

optymistycznych prognoz zysków z opłat 

za korzystanie z dróg, które okazały się 

błędne; przypomina, że projekt ten 

przedstawiono jako jeden z największych 

projektów sfinansowanych wyłącznie ze 

środków prywatnych, tj. bez udziału 

środków publicznych; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0050/3 

Poprawka  3 

Marco Valli, Marco Zanni 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0050/2016 

Georgi Pirinski 

Sprawozdanie roczne Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2014 

2015/2127(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 41 c (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  41c. ubolewa nad faktem, że EBI 

dostarczył ok. 300 mln EUR na pokrycie 

kosztów projektu budowy czwartej linii 

metra w Mediolanie, w związku z którym 

włoskie organy wykluczyły pięć firm 

podwykonawczych z powodu infiltracji 

przez mafię; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0050/4 

Poprawka  4 

Marco Valli, Marco Zanni 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0050/2016 

Georgi Pirinski 

Sprawozdanie roczne Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2014 

2015/2127(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 51 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  51a. wyraża zaniepokojenie faktem, że 

EBI rozważa możliwość finansowania w 

ramach Europejskiego Funduszu na rzecz 

Inwestycji Strategicznych (EFIS) szybkiej 

linii kolejowej Turyn-Lyon, choć ten duży 

projekt infrastrukturalny wiąże się z 

nadmiernymi kosztami, jest niepotrzebny 

oraz niezrównoważony pod względem 

ekonomicznym, społecznym i 

środowiskowym; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0050/5 

Poprawka  5 

Marco Valli, Marco Zanni 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0050/2016 

Georgi Pirinski 

Sprawozdanie roczne Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2014 

2015/2127(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 55 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  55a. przypomina, że Europejski Bank 

Inwestycyjny jest największym 

zagranicznym podmiotem finansującym 

działającym w Turcji oraz że po otwarciu 

negocjacji akcesyjnych w 2004 r. EBI 

zintensyfikował udzielanie pożyczek dla 

tego kraju i w ciągu ostatnich dziesięciu 

lat udostępnił około 23 mld EUR; 

ubolewa nad faktem, że pomimo 

utrzymującego się kryzysu gospodarczego 

w UE Turcja zajmuje obecnie pierwszą 

pozycję wśród państw spoza UE 

otrzymujących finansowanie EBI i 

otrzymuje około 3,5% wszystkich pożyczek 

EBI (2015); apeluje o to, by przyznawanie 

finansowania było w większym stopniu 

uwarunkowane poszanowaniem praw 

człowieka i wolności wypowiedzi; 

Or. en 

 

 


