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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

19.4.2017 A8-0121/3 

Amendment  3 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Éves jelentés az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységeiről 

2016/2099(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

8 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  8a. megjegyzi, hogy az EBB hitelezési 

tevékenységét fokozni lehetne a források 

jobb és kiegyensúlyozottabb elosztása 

révén, tekintve az olyan kedvezőtlen 

tapasztalatokat, mint a spanyolországi 

Castor-projekt, amely esetében a projekt 

kudarcát követően a spanyol polgároknak 

1,4 milliárd eurót kellett visszafizetniük, 

vagy a Passante di Mestre autópálya esete, 

ahol adócsalás és korrupció miatt folyik 

vizsgálat; emlékeztet arra, hogy a 

közérdekű projektek finanszírozását célzó 

köz-magán társulások gyakran a 

beruházáshoz kapcsolódó pénzügyi 

kockázatok egyenlőtlen – az állami szektor 

számára hátrányos, kizárólag a 

magánszektor előnyét szolgáló – 

elosztásán alapulnak, ezért súlyos 

veszteségeket generálnak az állami 

költségvetésekben anélkül, hogy jelentős 

hozzáadott értéket hoznának létre a 

társadalom számára; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

19.4.2017 A8-0121/4 

Módosítás  4 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Éves jelentés az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységeiről 

2016/2099(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

8 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  8b. ismételten kéri az EBB-t, hogy ne 

alkalmazza a projektkötvény-

kezdeményezést, se más pénzügyi eszközt 

a Passante di Mestre néven ismert 

autópálya-projekt finanszírozására, mivel 

a projekt kapcsán adócsalás, korrupció és 

a szervezett bűnözés beszivárgása miatt 

vizsgálat zajlik; e tekintetben felhívja az 

OLAF-ot, hogy folytassa le a szükséges 

vizsgálatokat a projekt és az említett vádak 

közötti összefüggések terén;  

Or. en 



 

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

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

19.4.2017 A8-0121/5 

Módosítás  5 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Éves jelentés az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységeiről 

2016/2099(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

8 c bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  8c. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy 

az EBB kész 2 milliárd eurót előirányozni 

a transzadriai csővezeték (TAP) utolsó 

szakaszának megépítésére; felhívja az 

EBB-t, hogy semmilyen formában ne 

finanszírozza ezt a költséges és 

ellentmondásos projektet, a 

megépítésében rejlő jelentős 

környezetvédelmi, pénzügyi, szeizmikus, 

adóügyi és geopolitikai kockázatok miatt; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

19.4.2017 A8-0121/6 

Módosítás  6 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Éves jelentés az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységeiről 

2016/2099(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

9 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  9a. felhívja az EBB-t, hogy jelentősen 

erősítse meg az együtt nem működő 

joghatóságokra vonatkozó politikáját a 

Parlament korábbi ajánlásainak 

megfelelően; különösképpen 

hangsúlyozza, hogy a közvetlen és 

közvetett hitelek nyújtását a fiskális és 

pénzügyi adatok országok szerinti 

lebontásban való közzétételétől, illetve a 

kedvezményezettek és a finanszírozási 

műveletekbe bevont pénzügyi közvetítők 

tekintetében a tényleges tulajdonosra 

vonatkozó adatok megosztásától kell 

függővé tenni; ragaszkodik annak 

szükségességéhez, hogy az EBB egy teljes, 

a pénzügyi közvetítők kiválasztásának 

kritériumait tartalmazó, nyilvános listát 

állítson össze, és szűrje ki azokat a 

pénzügyi közvetítőket, amelyek nem 

állnak biztos alapokon és nem 

megbízhatóak, továbbá annak 

szükségességéhez, hogy az EU növelje 

elkötelezettségét az adóvisszaélésekkel 

szembeni küzdelemben, valamint, hogy 

hatékonyabban előzze meg a korrupciós 

kockázatot és a bűnözői csoportok 

beszivárgását, amelynek számos EBB 

projekt ki van téve; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

19.4.2017 A8-0121/7 

Módosítás  7 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Éves jelentés az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységeiről 

2016/2099(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

9 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  9b. üdvözli az EBB és az olasz 

korrupcióellenes hatóság (ANAC) között a 

közelmúltban létrejött egyetértési 

megállapodást, amely célja a korrupció 

elleni küzdelemnek az információcsere, 

valamint a kölcsönös technikai és operatív 

segítségnyújtás révén történő 

megerősítése; sürgeti az EBB-t, hogy 

mielőbbi léptesse működésbe az említett 

megállapodást annak érdekében, hogy 

javítsa a korrupció és a szervezett bűnözés 

beszivárgásának kockázatára vonatkozó 

előzetes értékelését a kiválasztott projektek 

esetében, annak elkerülése érdekében, 

hogy az általa finanszírozott projektek 

korrupcióban legyenek érintettek, mint 

ahogyan az a Passante di Mestre 

autópálya esetében előfordult; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

19.4.2017 A8-0121/8 

Módosítás  8 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Éves jelentés az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységeiről 

2016/2099(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

21 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  21a. úgy véli, hogy az EBB-nek különös 

figyelmet kell fordítania a pénzügyi 

közvetítők hálózata megbízhatóságának és 

maximális átláthatóságának biztosítására, 

és ellenőriznie kell, hogy nem vesznek-e 

részt adókikerülésben vagy 

adóvisszaélésben, korrupcióban, 

pénzmosásban, szervezett bűnözésben 

vagy terrorizmusban, továbbá, hogy 

képesek-e hatékonyan és az uniós 

környezetvédelmi és társadalmi 

normákkal összhangban finanszírozni a 

kkv-kat; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

19.4.2017 A8-0121/9 

Módosítás  9 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Éves jelentés az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységeiről 

2016/2099(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 cikk – 21 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  Az átláthatóság, az irányítás és az 

adóelkerülés elleni küzdelem megerősítése 

 

 21b. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az 

EBB átláthatósági politikája még mindig 

súlyos hiányosságokat mutat más 

nemzetközi intézményekéhez képest, amint 

azt a 2016-os Aid Transparency Index (a 

segélyek átláthatóságát jelző mutató) is 

megerősíti; kéri az EBB-t, hogy saját 

honlapján tegye közzé az általa az EU-n 

belül és kívül finanszírozott valamennyi 

projekthez kapcsolódó, lebontott 

statisztikai adatokat, különös tekintettel a 

pénzügyi közvetítőkön keresztül 

megvalósult hitelfolyósítási műveletekre, 

valamint, hogy tegye teljes körűen 

hozzáférhetővé az egyes projektekre 

vonatkozó előzetes és utólagos 

hatásvizsgálatok eredményeit, továbbá az 

alkalmazott mutatók, kiválasztási és 

értékelési szempontok részletes 

magyarázatát; ismételten kéri az EBB-t, 

hogy biztosítsa a vezető- és irányító 

testületeinek ülésein készült 

jegyzőkönyvek rendszeres közzétételét; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

19.4.2017 A8-0121/10 

Módosítás  10 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Éves jelentés az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységeiről 

2016/2099(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

23 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  23a. sürgeti az EBB-t az EU-n kívüli 

projektjei előzetes és utólagos 

hatásvizsgálatainak megerősítésére, 

valamint saját finanszírozási tevékenysége 

társadalmi, gazdasági és környezeti 

hatásainak mérésére szolgáló mutatók 

kidolgozására annak biztosítása céljából, 

hogy a projektek hozzáadott értéket 

hozzanak létre a fenntartható gazdasági, 

társadalmi és környezeti fejlődés terén, a 

helyi közösségeket is beleértve; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

19.4.2017 A8-0121/11 

Módosítás  11 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Éves jelentés az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységeiről 

2016/2099(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

24 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  24a. felhív a kis- és 

középvállalkozásokat (kkv-k) célzó 

finanszírozási műveletek jelentős 

növelésére; aggodalmának hangot adva 

kiemeli ezen műveletek erősen 

átláthatatlan jellegét és azt, hogy 

spekulatív befektetési alapokon keresztül 

valósulnak meg, amelyek célja a haszon 

rövid távú maximalizálása, ami teljesen 

ellentétes a reálgazdaság és a kkv-k 

támogatására vonatkozó célkitűzéssel; 

emlékeztet rá, hogy az összes új 

munkahely 85%-ának létrehozásával a 

kkv-k adják az európai gazdaság gerincét, 

és hogy ezért hatékonyabb, közvetlen és 

átlátható finanszírozási mechanizmusokat 

kell kialakítani számukra; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

19.4.2017 A8-0121/12 

Módosítás  12 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Éves jelentés az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységeiről 

2016/2099(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

44 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  44a. sajnálja, hogy az EBB súlyos 

környezeti hatással járó nagyszabású 

infrastrukturális projektekben vesz részt, 

amelyek nem nyújtanak valódi hozzáadott 

gazdasági és társadalmi értéket a helyi 

lakosság számára; felszólítja az EBB-t, 

hogy alapos előzetes értékelés és 

megfelelő költség-haszon elemzés alapján 

csak olyan projekteket finanszírozzon, 

amelyek végrehajtása környezeti, 

pénzügyi vagy társadalmi szempontból 

nem vitatható;  

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

19.4.2017 A8-0121/13 

Módosítás  13 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Éves jelentés az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységeiről 

2016/2099(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

44 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  44b. aggodalommal figyeli, hogy egyre 

több uniós közpénzt fordítanak nagy CO2-

kibocsátású infrastrukturális projektek 

támogatására, különösen autópálya-

építésre; hangsúlyozza továbbá, hogy az 

ilyen projektek megvalósíthatósági 

értékelése gyakran a várható forgalom és 

az útdíjakból származó bevételek téves és 

túlzottan optimista előrejelzésén alapul, 

aminek a közpénzek jelentős mértékű, 

előre nem látott kiadása a következménye 

azért, hogy garantálni lehessen a 

magánfelek nyereségét, ahogyan az a 

Brescia-Bergamo-Milano közötti 

útszakasz befejezésére irányuló, összesen 

mintegy 700 millió euróval finanszírozott 

projekt esetében is történt, amelyről 

kiderült, hogy pénzügyileg nem 

fenntartható és gazdasági-társadalmi 

hasznossága is kétséges; kéri az EBB-t, 

hogy végezzen alapos előzetes ellenőrzést 

az általa finanszírozott projektek pénzügyi 

megvalósíthatóságát illetően, és 

tartózkodjon az olyan projektek 

finanszírozásától, amelyek eredménye 

ellentétes az EU-nak a CO2 nélküli 

gazdaság megvalósítására irányuló, 

hosszú távú célkitűzéseivel és az 

addicionalitás elvével; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

19.4.2017 A8-0121/14 

Módosítás  14 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Éves jelentés az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységeiről 

2016/2099(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

52 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  52a. aggodalommal jegyzi meg, hogy az 

EBB EU-n kívüli finanszírozásának 

elsődleges kedvezményezettje 

Törökország, ahol – 2015-ben az EBB 

által nyújtott összes hitel mintegy 3,5%-

ával – az EBB volt a legnagyobb külföldi 

hitelező; hangsúlyozza, hogy az EBB által 

nyújtott hiteleket ahhoz a feltételhez kell 

kötni, hogy a kedvezményezett ország 

tiszteletben tartsa az emberi jogokat és az 

alapvető szabadságokat, a demokráciát és 

a jogállamiságot; 

Or. en 

 

 


