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19.4.2017 A8-0121/3 

Ændringsforslag  3 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Årsberetning om Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter 

2016/2099(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 8 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  8a. bemærker, at der kan opnås en 

stigning i EIB's udlånsaktivitet gennem 

en bedre og mere afbalanceret allokering 

af ressourcerne, hvilket skal ses i lyset af 

de uheldige sager som Castor-projektet i 

Spanien, hvor de spanske borgere skal 

tilbagebetale 1,4 mia. euro, og projektet 

vedrørende Mestre-omvejen, hvor der er 

igangværende efterforskninger for 

skattesvig og korruption; minder om, at 

offentlig-private partnerskaber (OPP'er) 

til finansiering af projekter af offentlig 

interesse ofte er baseret på en ubalanceret 

fordeling af de finansielle risici til ugunst  

for den offentlige sektor og til fordel for 

den private sektor, hvilket kan føre til 

betydelige tab for det offentlige uden at 

der samtidig opnås en merværdi af 

betydning for samfundet; 

Or. en 



 

AM\1123745DA.docx  PE603.706v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

19.4.2017 A8-0121/4 

Ændringsforslag  4 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Årsberetning om Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter 

2016/2099(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 8 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  8b. gentager sin opfordring til EIB om 

ikke at gøre brug af initiativet om 

projektobligationer eller andre finansielle 

instrumenter til at finansiere den 

motorvejsstrækning, der er kendt som 

Mestre-omvejen, i forbindelse med 

hvilken, der er igangværende 

efterforskninger for skattesvig, korruption 

og infiltrationer fra organiseret 

kriminalitet; opfordrer i den forbindelse 

OLAF til at foretage de nødvendige 

undersøgelser til at fastsætte, hvorvidt der 

er dokumentation for disse beskyldninger;  

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/5 

Ændringsforslag  5 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Årsberetning om Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter 

2016/2099(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 8 c (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  8c. er bekymret over, at EIB er parat 

til at yde et lån på 2 mia. EUR til 

opførelse af den sidste strækning af TAP-

rørledningen (den transadriatiske 

rørledning); opfordrer EIB til at afholde 

sig fra på nogen måde at finansiere dette 

bekostelige og kontroversielle projekt i 

betragtning af de betydelige 

miljømæssige, økonomiske, seismiske, 

skattemæssige og geopolitiske risici, der 

er forbundet hermed; 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/6 

Ændringsforslag  6 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Årsberetning om Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter 

2016/2099(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 9 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  9a. opfordrer i overensstemmelse med 

sine tidligere henstillinger EIB til i 

væsentlig grad at styrke sin politik om 

ikke-samarbejdsvillige jurisdiktioner; 

understreger især behovet for at gøre 

ydelsen af direkte og indirekte lån 

betinget af offentliggørelse af 

landeopdelte skatte- og regnskabsmæssige 

data og formidling af oplysninger om de 

retmæssige ejere bag støttemodtagerne og 

de finansielle formidlere, der er involveret 

i finansieringstransaktionerne; 

understreger behovet for, at EIB 

udarbejder en klar offentlig liste over 

kriterierne for udvælgelse af finansielle 

formidlere og fjerner de, der ikke er sunde 

eller pålidelige, og behovet for at styrke 

EU's indsats til bekæmpelse af skattesvig 

og til mere effektivt at forhindre risikoen 

for korruption og infiltration fra 

organiseret kriminalitet, som mange EIB-

projekter har været udsat for; 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/7 

Ændringsforslag  7 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Årsberetning om Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter 

2016/2099(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 9 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  9b. glæder sig over den nylige 

undertegnelse af aftalememorandummet 

mellem EIB og den italienske 

korruptionsbekæmpelsesmyndighed 

(ANAC) med henblik på at styrke kampen 

mod korruption gennem udveksling af 

oplysninger og gensidig teknisk og 

operationel bistand; opfordrer EIB til at 

gøre denne aftale operationel så hurtigt 

som muligt for at forbedre 

forhåndsevalueringen af de udvalgte 

projekter i forhold til risikoen for 

korruption og infiltration fra organiseret 

kriminalitet og derved forhindre, at 

projekter, der finansieret af EIB, plages 

af korruption, som det har været tilfældet 

med projektet vedrørende Mestre-

omvejen; 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/8 

Ændringsforslag  8 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Årsberetning om Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter 

2016/2099(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 21 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  21a. er af den opfattelse, at EIB bør 

udvise særlig omhu for at sikre 

pålideligheden og den størst mulige 

gennemsigtighed af netværket af 

finansielle formidlere ved at forvisse sig 

om, at de ikke er involveret i 

skatteundgåelse og skattesvig, korruption, 

hvidvaskning af penge, organiseret 

kriminalitet og terrorisme, og at de rent 

faktisk er i stand til at finansiere SMV'er 

på en effektiv måde i overensstemmelse 

med EU's miljø- og socialstandarder; 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/9 

Ændringsforslag  9 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Årsberetning om Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter 

2016/2099(INI) 

Forslag til beslutning 

Overskrift (ny) og punkt 21 (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Styrkelse af gennemsigtighed, forvaltning 

og bekæmpelse af skatteunddragelse 

 

 21b. beklager, at EIB's åbenhedspolitik 

stadig lider under alvorlige mangler i 

forhold til andre internationale 

institutioner, hvilket bekræftes af AID 

Transparency Index 2016; anmoder EIB 

om på dets websted at offentliggøre de 

opdelte statistiske data vedrørende hvert 

finansieret projekt inden og uden for 

EU's område, herunder 

långivningstransaktioner, der er blevet 

gennemført gennem finansielle 

formidlere, og at gøre resultaterne af de 

forudgående og efterfølgende 

konsekvensvurderinger for hvert af dets 

projekter fuldt tilgængelige sammen med 

en detaljeret forklaring af de anvendte 

indikatorer samt udvælgelses- og 

evalueringskriterier; gentager desuden sin 

opfordring til at sikre regelmæssig 

offentliggørelse af referaterne af møderne 

i EIB's beslutningstagende og ledende 

organer; 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/10 

Ændringsforslag  10 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Årsberetning om Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter 

2016/2099(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 23 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  23a. opfordrer indtrængende EIB til at 

styrke den forudgående og efterfølgende 

vurdering af konsekvenserne af dens 

projekter uden for EU, bl.a. ved at udvikle 

indikatorer til at måle de økonomiske, 

miljømæssige og sociale aspekter af dens 

finansieringstransaktioner for at sikre, at 

disse projekter skaber reel merværdi i 

form af bæredygtig økonomisk, social og 

miljømæssig udvikling under inddragelse 

af lokalsamfundene; 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/11 

Ændringsforslag  11 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Årsberetning om Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter 

2016/2099(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 24 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  24a. opfordrer til en betydelig forøgelse 

af finansieringen til små og mellemstore 

virksomheder (SMV'er); understreger 

med bekymring den meget 

uigennemsigtige struktur af disse 

transaktioner og den kendsgerning, at de 

udføres gennem hedgefonde og er gearet 

til at maksimere fortjeneste på kort sigt, 

hvilket er helt i strid med målet om at 

støtte realøkonomien og SMV'er; minder 

om, at SMV'er udgør rygraden i Europas 

økonomi og tegner sig for 85 % af alle nye 

job, og at der følgelig bør udtænkes mere 

effektive, direkte og gennemsigtige 

finansieringsmekanismer; 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/12 

Ændringsforslag  12 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Årsberetning om Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter 

2016/2099(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 44 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  44a. beklager EIB's involvering i store 

infrastrukturprojekter, som har en høj 

indvirkning på miljøet og mangler 

økonomisk og social merværdi af 

betydning for den involverede lokale 

befolkning; anmoder EIB om på grundlag 

af en grundig forhåndsevaluering og en 

passende cost-benefit-analyse kun at 

finansiere projekter, hvis gennemførelse 

ikke kan bestrides af miljømæssige, 

økonomiske og sociale årsager;  

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/13 

Ændringsforslag  13 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Årsberetning om Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter 

2016/2099(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 44 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  44b. ser med bekymring på tendensen 

til at afsætte stadig flere offentlige EU-

midler til støtte for infrastrukturprojekter 

med høj CO2-udledning, navnlig 

motorveje; understreger desuden, at 

vurderingen af levedygtighed i sådanne 

projekter ofte har været baseret på 

forkerte og alt for optimistiske overslag, 

hvad angår trafikstrømme og indtægter 

fra vejafgifter, hvilket har medført en 

betydelig uventet udbetaling af offentlige 

midler til at sikre overskud for 

privatpersoner, som det er tilfældet med 

finansieringen af projektet vedrørende 

færdiggørelsen af motorvejsstrækningen 

Brescia-Bergamo-Milano til et samlet 

beløb på 700 mio. EUR, som viste sig at 

være økonomisk uholdbart og af tvivlsom 

økonomisk og social nytteværdi; anmoder 

EIB om nøje at forvisse sig på forhånd 

om den finansielle levedygtighed af de 

finansierede projekter og afstå fra at 

finansiere projekter, der strider mod de 

langsigtede EU-mål om at gøre fremskridt 

hen imod en økonomi uden CO2 og mod 

additionalitetsprincippet; 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/14 

Ændringsforslag  14 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Årsberetning om Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter 

2016/2099(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 52 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  52a. noterer sig med bekymring, at 

Tyrkiet er den første modtager uden for 

EU af finansiering fra EIB, og at EIB 

selv er den vigtigste udenlandske långiver 

i dette land, der modtog ca. 3,5 % af de 

samlede lån, der blev ydet af EIB i 2015; 

understreger behovet for at gøre EIB's 

finansiering betinget af overholdelsen af 

menneskerettighederne og de 

grundlæggende frihedsrettigheder, 

demokrati og retsstatsprincippet i 

modtagerlandene; 

Or. en 

 

 


