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19.4.2017 A8-0121/3 

Tarkistus  3 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Euroopan investointipankin rahoitustoimintaa koskevasta vuosikertomuksesta 

2016/2099(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

8 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  8 a. toteaa, että EIP:n 

lainanantotoimintaa voitaisiin lisätä 

kohdentamalla varat entistä paremmin ja 

tasapainoisemmin ottaen huomioon 

kielteiset kokemukset, kuten Espanjan 

Castor-hanke, jonka vuoksi Espanjan 

kansalaiset joutuivat maksamaan takaisin 

1,4 miljardia euroa hankkeen 

epäonnistuttua, tai moottoritiehanke 

Passante di Mestre, jota tutkitaan nyt 

veropetoksen ja korruption vuoksi; 

muistuttaa, että julkisen ja yksityisen 

sektorin kumppanuudet yleisen edun 

mukaisten hankkeiden rahoittamisessa 

perustuvat usein investointien 

rahoitusriskien epätasaiseen 

jakautumiseen, mikä vahingoittaa julkista 

sektoria ja hyödyttää yksinomaan 

yksityistä sektoria, ja että näin ollen ne 

voivat aiheuttaa merkittäviä julkisten 

varojen menetyksiä tuomatta kuitenkaan 

merkittävää lisäarvoa yhteiskunnalle; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

19.4.2017 A8-0121/4 

Tarkistus  4 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Euroopan investointipankin rahoitustoimintaa koskevasta vuosikertomuksesta 

2016/2099(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

8 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  8 b. toistaa EIP:lle esittämänsä 

pyynnön, ettei se käyttäisi Project Bond -

aloitetta tai mitään muutakaan 

rahoitusvälinettä Passante di Mestre 

-moottoritieosuuden rahoittamiseen, sillä 

sitä tutkitaan parhaillaan veropetoksen ja 

korruption vuoksi sekä yhteyksistä 

järjestäytyneeseen rikollisuuteen; 

kehottaa OLAFia suorittamaan tarvittavat 

tutkimukset kyseisen hankkeen ja 

syytteiden välisen yhteyden 

selvittämiseksi; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

19.4.2017 A8-0121/5 

Tarkistus  5 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Euroopan investointipankin rahoitustoimintaa koskevasta vuosikertomuksesta 

2016/2099(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

8 c kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  8 c. on huolestunut EIP:n osoittamasta 

valmiudesta myöntää kaksi miljardia 

euroa kaasukäytävä TAP:n (Trans 

Adriatic Pipeline) viimeisimmän osuuden 

rahoittamiseen; kehottaa EIP:tä olemaan 

rahoittamatta millään tavalla tätä kallista 

ja ristiriitaista hanketta, sillä sen 

toteuttamiseen liittyy merkittäviä 

ympäristöllisiä, taloudellisia, seismisiä 

sekä verotuksellisia ja geopoliittisia 

riskejä; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

19.4.2017 A8-0121/6 

Tarkistus  6 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Euroopan investointipankin rahoitustoimintaa koskevasta vuosikertomuksesta 

2016/2099(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

9 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  9 a. kehottaa EIP:tä tehostamaan 

merkittävästi yhteistyöhaluttomia 

oikeudenkäyttöalueita koskevia toimiaan 

parlamentin aikaisempien suositusten 

mukaisesti; korostaa erityisesti sitä, että 

suorien ja epäsuorien lainojen 

myöntämisen edellytyksenä on oltava 

vero- ja kirjanpitotietojen julkaiseminen 

maakohtaisesti sekä tietojen jakaminen 

rahoitustoimenpiteisiin osallistuneita 

rahoituksen saajia ja rahoituksen 

välittäjiä koskevista todellisista 

edunsaajista; painottaa, että EIP:n on 

tärkeä laatia täydellinen julkinen luettelo 

rahoituksen välittäjien valintaperusteista 

ja poistaa verkostosta välittäjät, jotka eivät 

ole moitteettomia ja luotettavia, ja että 

EU:n on tehostettava toimiaan 

verovilppien torjumiseksi ja ehkäistävä 

tehokkaasti lukuisia EIP:n hankkeita 

vaivanneiden korruption ja 

järjestäytyneen rikollisuuden riskejä; 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/7 

Tarkistus  7 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Euroopan investointipankin rahoitustoimintaa koskevasta vuosikertomuksesta 

2016/2099(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

9 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  9 b. suhtautuu myönteisesti EIP:n ja 

Italian mafianvastaisen viranomaisen 

välillä hiljattain laadittuun 

yhteisymmärryspöytäkirjaan, jonka 

tavoitteena on tehostaa korruption 

torjuntaa tietojenvaihdon sekä 

keskinäisen teknisen ja operatiivisen tuen 

avulla; kehottaa EIP:tä panemaan 

kyseisen sopimuksen täytäntöön 

mahdollisimman pian, jotta voidaan 

tehostaa valittujen hankkeiden 

ennakkoarvioita korruption ja 

järjestäytyneen rikollisuuden 

soluttautumisen riskeistä ja välttää siten, 

että EIP:n rahoittamissa hankkeissa on 

mukana korruptiota, kuten Passante di 

Mestre -moottoritieosuuden tapauksessa; 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/8 

Tarkistus  8 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Euroopan investointipankin rahoitustoimintaa koskevasta vuosikertomuksesta 

2016/2099(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

21 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  21 a. on sitä mieltä, että EIP:n olisi 

pidettävä erityisen tarkkaan huolta, että 

rahoituksen välittäjien verkosto on 

luotettava ja mahdollisimman avoin, ja 

varmistettava, että se ei ole osallisena 

veronkiertoon tai väärinkäytöksiin, 

korruptioon, rahanpesuun, 

järjestäytyneeseen rikollisuuteen eikä 

terrorismiin ja että se kykenee varmasti 

rahoittamaan pk-yrityksiä tehokkaasti 

EU:n sosiaalisten normien ja 

ympäristönormien mukaisesti; 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/9 

Tarkistus  9 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Euroopan investointipankin rahoitustoimintaa koskevasta vuosikertomuksesta 

2016/2099(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Uusi otsikko ja 21 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  Avoimuuden, hallinnon ja veronkierron 

torjunnan lisääminen 

 21 b. pitää valitettavana, että EIP:n 

avoimuuspolitiikkaan sisältyy edelleen 

vakavia puutteita verrattuna muihin 

kansainvälisiin instituutioihin, kuten Aid 

Transparency Index 2016 on vahvistanut; 

pyytää EIP:tä julkaisemaan omalla 

verkkosivustollaan jaotellut tiedot 

jokaisesta EU:n alueella ja sen 

ulkopuolella rahoitetusta hankkeesta, 

erityisesti rahoituksen välittäjien kautta 

toteutetuista lainanantotoimenpiteistä, ja 

saattamaan kokonaan saataville jokaisen 

hankkeensa ennakkoon ja jälkikäteen 

toteutetun vaikutustenarvioinnin tulokset 

sekä yksityiskohtaisen selvityksen 

käytetyistä valinta- ja arviointimittareista 

ja -perusteista; kehottaa jälleen EIP:tä 

takaamaan, että johto- ja hallintoelinten 

kokousten pöytäkirjat julkaistaan 

säännöllisesti; 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/10 

Tarkistus  10 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Euroopan investointipankin rahoitustoimintaa koskevasta vuosikertomuksesta 

2016/2099(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

23 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  23 a. vaatii EIP:tä vahvistamaan EU:n 

ulkopuolella toteuttamiensa hankkeiden 

ennakkoon ja jälkikäteen tapahtuvaa 

vaikutustenarviointia kehittämällä muun 

muassa indikaattoreita, joilla se voi mitata 

rahoitustoimiensa taloudellisia, 

ympäristöllisiä ja sosiaalisia vaikutuksia, 

jotta varmistetaan, että kyseiset hankkeet 

luovat todellista lisäarvoa kestävän ja 

osallistavan taloudellisen, sosiaalisen ja 

ympäristöllisen kehityksen näkökulmasta 

paikallisyhteisöjen hyväksi; 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/11 

Tarkistus  11 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Euroopan investointipankin rahoitustoimintaa koskevasta vuosikertomuksesta 

2016/2099(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

24 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  24 a. kehottaa lisäämään merkittävästi 

pieniin ja keskisuuriin yrityksiin (pk-

yritykset) kohdennettuja rahoitustoimia; 

panee huolestuneena merkille, että 

kyseiset toimet ovat huomattavan 

epäselviä ja että ne on toteutettu 

sijoitusrahastoilla, jotka on tarkoitettu 

tuottojen maksimointiin lyhyellä 

aikavälillä, mikä on täysin vastoin 

tavoitetta tukea reaalitaloutta ja pk-

yrityksiä; palauttaa mieliin, että pk-

yritykset ovat Euroopan talouden 

selkäranka, että ne synnyttävät 85 

prosenttia kaikista uusista työpaikoista ja 

että näin ollen olisi määritettävä entistä 

tehokkaampia, suorempia ja avoimempia 

rahoitusmekanismeja; 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/12 

Tarkistus  12 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Euroopan investointipankin rahoitustoimintaa koskevasta vuosikertomuksesta 

2016/2099(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

44 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  44 a. pitää valitettavana EIP:n 

osallistumista mittaviin 

infrastruktuurihankkeisiin, joilla on suuri 

vaikutus ympäristöön ja jotka eivät tarjoa 

merkittävää taloudellista ja 

yhteiskunnallista lisäarvoa 

paikallisväestölle; pyytää EIP:tä 

rahoittamaan perusteellisen 

ennakkoarvioinnin ja asianmukaisen 

kustannus-hyötyanalyysin pohjalta 

yksinomaan sellaisia hankkeita, joiden 

toteuttaminen ei ole kiistanalaista 

ympäristöllisestä, taloudellisesta eikä 

yhteiskunnallisesta näkökulmasta; 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/13 

Tarkistus  13 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Euroopan investointipankin rahoitustoimintaa koskevasta vuosikertomuksesta 

2016/2099(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

44 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  44 b. panee huolestuneena merkille 

taipumuksen kohdentaa yhä enemmän 

EU:n julkisia varoja sellaisten 

infrastruktuurihankkeiden tukemiseen, 

joiden hiilidioksidipäästöt ovat suuret, 

erityisesti moottoritiet; korostaa lisäksi, 

että usein tällaisten hankkeiden 

toteutettavuus perustuu virheellisiin ja 

liian optimistisiin ennusteisiin 

liikennevirroista ja tiemaksuista 

saatavista tuotoista, mikä aiheuttaa 

merkittävän ennakoimattoman julkisen 

talouden menon yksityisten tahojen 

voittojen takaamiseksi, kuten Brescian, 

Bergamon ja Milanon välisen 

moottoritieosuuden rakennushanke, jolle 

myönnettiin 700 miljoonaa euroa mutta 

joka osoittautui taloudellisesti 

kestämättömäksi sekä taloudellisten ja 

sosiaalisten hyötyjen kannalta 

kyseenalaiseksi; kehottaa EIP:tä 

tekemään perusteellisen 

ennakkoselvityksen rahoitettavien 

hankkeiden taloudellisesta 

toteutettavuudesta ja olemaan 

rahoittamatta hankkeita, jotka ovat 

täydentävyysperiaatteen vastaisia ja 

vastoin EU:n pitkän aikavälin tavoitteita 

edetä kohti hiiletöntä taloutta; 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/14 

Tarkistus  14 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Euroopan investointipankin rahoitustoimintaa koskevasta vuosikertomuksesta 

2016/2099(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

52 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  52 a. korostaa huolestuneena, että 

Turkki on tällä hetkellä EIP:n suurin 

unionin ulkopuolinen edunsaaja ja että 

EIP on tärkein ulkomainen rahoittaja 

kyseisessä maassa, jolle myönnettiin noin 

3,5 prosenttia kaikista EIP:n myöntämistä 

lainoista vuonna 2015; painottaa, että 

EIP:n on asetettava rahoituksensa 

ehdoksi, että edunsaajamaat kunnioittavat 

ihmisoikeuksia ja perusvapauksia, 

demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta; 

Or. en 

 

 


