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20.4.2016 A8-0050/1 

Predlog spremembe  1 

Marco Valli, Marco Zanni 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0050/2016 

Georgi Pirinski 

Evropska investicijska banka (EIB) – letno poročilo 2014 

2015/2127(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 41 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  41a. poziva EIB, naj ne zagotovi sredstev 

za gradnjo železniške povezave visokih 

hitrosti med Brescio, Verono in Padovo, 

glede na to, da poteka preiskava glede 

infiltracije mafijskih organizacij v projekt, 

poleg tega pa se je projekt izkazal za 

finančno in okoljsko nevzdržnega; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0050/2 

Predlog spremembe  2 

Marco Valli, Marco Zanni 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0050/2016 

Georgi Pirinski 

Evropska investicijska banka (EIB) – letno poročilo 2014 

2015/2127(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 41 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  41b. obsoja, da je EIB za dokončanje 

62-kilometrskega avtocestnega odseka 

Brescia-Bergamo-Milano zagotovila 

javna sredstva v obliki neposrednih in 

posrednih posojil v skupni višini 

700 milijonov EUR, zaradi česar so se 

povečali stroški za davkoplačevalce, 

dobiček zasebnih podjetij pa je bil 

zagotovljen, pri čemer so bile vzrok za to 

preveč optimistične napovedi prihodkov 

od cestnin, ki so se pozneje izkazale za 

napačne; želi spomniti, da je bil ta projekt 

predstavljen kot eden od največjih 100-

odstotno zasebno financiranih projektov, 

tj. kot projekt, za katerega niso potrebna 

javna sredstva; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0050/3 

Predlog spremembe  3 

Marco Valli, Marco Zanni 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0050/2016 

Georgi Pirinski 

Evropska investicijska banka (EIB) – letno poročilo 2014 

2015/2127(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 41 c (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  41c. obžaluje, da je EIB zagotovila 

sredstva v višini približno 300 milijonov 

EUR za gradnjo proge 4 milanske 

podzemne železnice, tj. projekta, v zvezi s 

katerim so italijanski organi izdali pet 

nalogov za prepoved zaradi infiltracije 

mafijskih organizacij v podizvajalska 

podjetja; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0050/4 

Predlog spremembe  4 

Marco Valli, Marco Zanni 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0050/2016 

Georgi Pirinski 

Evropska investicijska banka (EIB) – letno poročilo 2014 

2015/2127(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 51 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  51a. je zaskrbljen, ker EIB preučuje 

možnost financiranja železniške povezave 

visokih hitrosti med Torinom in Lyonom v 

okviru Evropskega sklada za strateške 

naložbe (EFSI), čeprav bi bila ta obsežna 

infrastruktura izredno draga, nepotrebna 

ter gospodarsko, socialno in okoljsko 

nevzdržna; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0050/5 

Predlog spremembe  5 

Marco Valli, Marco Zanni 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0050/2016 

Georgi Pirinski 

Evropska investicijska banka (EIB) – letno poročilo 2014 

2015/2127(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 55 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  55a. želi spomniti, da je Evropska 

investicijska banka največja tuja 

financerka v Turčiji in da je ob začetku 

pristopnih pogajanj leta 2004 okrepila 

dajanje posojil tej državi, ki so v zadnjem 

desetletju znašala 23 milijard EUR; 

obžaluje, da je kljub trajajoči gospodarski 

krizi v EU Turčija leta 2015 prejela 

približno 3,5 % vseh posojil EIB in je tako 

med njenimi največjimi državami 

prejemnicam zunaj EU; poziva k 

strožjemu pogojevanju financiranja, 

povezanemu s spoštovanjem človekovih 

pravic in svobodo izražanja; 

Or. en 

 

 


