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20.4.2016 A8-0050/1 

Alteração  1 

Marco Valli, Marco Zanni 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0050/2016 

Georgi Pirinski 

Relatório Anual 2014 do Banco Europeu de Investimento 

2015/2127(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 41-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  41-A. Exorta o BEI a não financiar a 

construção da linha de alta velocidade 

Brescia-Verona-Pádua, dado que estão a 

decorrer investigações por suspeitas de 

infiltração criminosa deste projeto, tendo 

sido igualmente demonstrada a 

insustentabilidade financeira e ambiental 

desta linha; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0050/2 

Alteração  2 

Marco Valli, Marco Zanni 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0050/2016 

Georgi Pirinski 

Relatório Anual 2014 do Banco Europeu de Investimento 

2015/2127(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 41-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  41-B. Critica o facto de o BEI ter 

concedido 700 milhões de EUR de fundos 

públicos para a construção dos 62 

quilómetros do troço de autoestrada 

Brescia-Bergamo-Milão, através de 

empréstimos diretos e indiretos, o que se 

traduziu em custos mais elevados para os 

contribuintes e em lucros garantidos para 

os operadores privados, devido às 

previsões excessivamente otimistas da 

receita das portagens, que vieram a 

revelar-se incorretas; recorda que este 

projeto foi apresentado como um dos 

maiores projetos de financiamento 

exclusivamente privado, ou seja, um dos 

projetos que não necessitaria de fundos 

públicos; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0050/3 

Alteração  3 

Marco Valli, Marco Zanni 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0050/2016 

Georgi Pirinski 

Relatório Anual 2014 do Banco Europeu de Investimento 

2015/2127(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 41-C (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  41-C. Critica o facto de o BEI ter 

concedido um financiamento de cerca de 

300 milhões de EUR para a construção da 

linha 4 do metropolitano de Milão, projeto 

relativamente ao qual foram emitidas 

pelas autoridades italianas cinco ordens 

de desqualificação por infiltração 

criminosa dos subcontratantes; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0050/4 

Alteração  4 

Marco Valli, Marco Zanni 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0050/2016 

Georgi Pirinski 

Relatório Anual 2014 do Banco Europeu de Investimento 

2015/2127(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 51-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  51-A. Manifesta a sua preocupação com o 

facto de o BEI estar a considerar a 

possibilidade de financiar a linha de alta 

velocidade Turim-Lião no âmbito do 

Fundo Europeu para Investimentos 

Estratégicos (FEIE), apesar dos custos 

excessivos, da inutilidade e da 

insustentabilidade económica, social e 

ambiental desta infraestrutura de grande 

dimensão; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0050/5 

Alteração  5 

Marco Valli, Marco Zanni 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0050/2016 

Georgi Pirinski 

Relatório Anual 2014 do Banco Europeu de Investimento 

2015/2127(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 55-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  55-A. Recorda que o Banco Europeu de 

Investimento é o maior financiador 

externo na Turquia e que, na sequência 

da abertura das negociações de adesão, 

em 2004, o BEI intensificou as suas 

operações de concessão de empréstimos a 

este país, tendo sido disponibilizados 

cerca de 23 mil milhões de EUR durante a 

última década; lamenta o facto de, apesar 

da persistência da crise económica na 

União Europeia, a Turquia ocupar 

atualmente o primeiro lugar entre os 

países terceiros beneficiários do BEI, com 

cerca de 3,5 % do total dos empréstimos 

do BEI (2015); solicita uma 

condicionalidade mais estrita quanto aos 

financiamentos, ligada ao respeito pelos 

direitos humanos e pela liberdade de 

expressão; 

Or. en 

 

 


