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19.4.2017 A8-0121/3 

Grozījums Nr.  3 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Eiropas Investīciju bankas finansiālo darbību gada pārskats 

2016/2099(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

8.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  8.a ņemot vērā neveiksmīgos 

pasākumus, tādus kā projekts “Castor” 

Spānijā, kura nepareizas finansēšanas 

rezultātā Spānijas iedzīvotāji bija spiesti 

atmaksāt EUR 1,4 miljardus, vai Passante 

di Mestre autoceļa projekts, saistībā ar 

kuru pašlaik notiek izmeklēšana par 

krāpšanu nodokļu jomā un korupciju, 

uzskata, ka EIB aizdošanas darbības 

paplašināšanu varētu panākt, labāk un 

līdzsvarotāk piešķirot līdzekļus; atgādina, 

ka sabiedriskas intereses projektu 

finansēšanai izveidotās publiskās un 

privātās partnerības (PPP) nereti balstās 

uz investēšanas finansiālā riska nepareizu 

sadalījumu — kas kaitē publiskajam 

sektoram un no kā labumu gūst tikai 

privātais sektors —, un ka tāpēc tās var 

izraisīt ievērojamus publisko līdzekļus 

zaudējumus, vienlaikus sabiedrībai 

neradot nekādu reālu pievienoto vērtību; 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/4 

Grozījums Nr.  4 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Eiropas Investīciju bankas finansiālo darbību gada pārskats 

2016/2099(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

8.b punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  8.b atkārtoti aicina EIB atturēties no 

projektu obligāciju iniciatīvas un jebkādu 

citu finanšu instrumentu izmantošanas, 

lai finansētu Passante di Mestre autoceļa 

projektu, saistībā ar kuru pašlaik notiek 

izmeklēšana par krāpšanu nodokļu jomā, 

korupciju un organizētās noziedzības 

iefiltrēšanos; šajā sakarā aicina OLAF 

veikt nepieciešamo izmeklēšanu par 

saikni starp šo projektu un minētajiem 

apgalvojumiem; 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/5 

Grozījums Nr.  5 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Eiropas Investīciju bankas finansiālo darbību gada pārskats 

2016/2099(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

8.c punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  8.c pauž bažas par to, ka EIB ir 

gatava piešķirt EUR 2 miljardus Adrijas 

jūras cauruļvada (Trans Adriatic Pipeline 

jeb TAP) nākamā posma būvniecībai; 

ņemot vērā ar šī projekta būvniecību 

saistīto būtisko vides, finanšu, seismisko, 

nodokļu un ģeopolitisko risku, aicina EIB 

atturēties no šī dārgā un pretrunīgā 

projekta jebkāda veida finansēšanas; 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/6 

Grozījums Nr.  6 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Eiropas Investīciju bankas finansiālo darbību gada pārskats 

2016/2099(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

9.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  9.a aicina EIB atbilstoši Parlamenta 

agrāk izteiktajiem ieteikumiem būtiski 

uzlabot savu politiku attiecībā uz 

jurisdikcijām, kas nesadarbojas; īpaši 

uzsver nepieciešamību tiešu un netiešu 

aizdevumu piešķiršanai par nosacījumu 

izvirzīt nodokļu un finanšu datu 

publicēšanu par katru valsti atsevišķi un 

to, ka finansējuma saņēmēji un 

finansēšanas operācijās iesaistītie finanšu 

starpnieki dara pieejamus datus par 

faktiskajiem labuma guvējiem; uzstāj uz 

to, ka EIB ir jāizveido pilnīgs publiski 

pieejams finanšu starpnieku atlases 

kritēriju saraksts, ar kuru palīdzību tiek 

izslēgti tie, kas nav droši un uzticami, ka 

ir jāpastiprina ES apņemšanās apkarot 

ļaunprātīgu rīcību nodokļu jomā un ka ir 

efektīvāk jānovērš korupcijas un 

noziedzīgu grupu iefiltrēšanās risks, 

kuram ir pakļauti daudzi EIB projekti; 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/7 

Grozījums Nr.  7 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Eiropas Investīciju bankas finansiālo darbību gada pārskats 

2016/2099(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

9.b punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  9.b atzinīgi vērtē neseno EIB un 

Itālijas Korupcijas novēršanas iestādes 

(ANAC) saprašanās memoranda 

parakstīšanu, kura mērķis ir pastiprināt 

cīņu pret korupciju, izmantojot 

informācijas apmaiņu un savstarpēju 

tehnisko un operatīvo palīdzību; mudina 

EIB pēc iespējas drīzāk sākt īstenot šo 

vienošanos, lai uzlabotu atlasīto projektu 

korupcijas un noziedzīgas iefiltrēšanās 

riska iepriekšējo izvērtēšanu un tādējādi 

novērstu to, ka EIB finansētos projektus 

skar korupcija, kā tas notika Passante di 

Mestre autoceļa gadījumā; 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/8 

Grozījums Nr.  8 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Eiropas Investīciju bankas finansiālo darbību gada pārskats 

2016/2099(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

21.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  21.a uzskata, ka EIB būtu īpaši 

jāraugās, lai tiktu nodrošināta finanšu 

starpnieku tīkla uzticamība un maksimāla 

pārredzamība, pārbaudot, vai tie nav 

iesaistīti nodokļu apiešanā vai 

ļaunprātīgā rīcībā nodokļu jomā, 

korupcijā, nelikumīgi iegūtu līdzekļu 

legalizēšanā, organizētā noziedzībā vai 

terorismā un vai tie spēj efektīvi un 

atbilstoši ES vides un sociālajiem 

standartiem finansēt MVU; 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/9 

Grozījums Nr.  9 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Eiropas Investīciju bankas finansiālo darbību gada pārskats 

2016/2099(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

Jauns virsraksts un 21.b punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  Pārredzamības, pārvaldības un cīņas pret 

nodokļu apiešanu pastiprināšana 

 

 21.b pauž nožēlu, ka salīdzinājumā ar 

citām starptautiskām institūcijām EIB 

pārredzamības politikā joprojām ir 

nopietni trūkumi, par ko liecina 

2016. gada atbalsta pārredzamības 

rādītājs; aicina EIB savā tīmekļa vietnē 

publicēt statistikas datus par katru 

atsevišķo projektu, kas finansēts gan 

Eiropas Savienībā, gan ārpus tās, un it 

īpaši par aizdošanas darbībām, kuras 

veiktas ar finanšu starpnieku palīdzību, 

un darīt pilnībā pieejamus katra projekta 

ietekmes ex post un ex ante izvērtējumu 

rezultātus, tostarp izmantoto rādītāju un 

atlases un izvērtēšanas kritēriju sīku 

paskaidrojumu; atkārtoti aicina EIB 

nodrošināt, ka tiek regulāri publicēti tās 

vadības un pārvaldības struktūru 

sanāksmju protokoli; 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/10 

Grozījums Nr.  10 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Eiropas Investīciju bankas finansiālo darbību gada pārskats 

2016/2099(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

23.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  23.a mudina EIB pastiprināt savu 

ārpus ES īstenojamo projektu ietekmes 

ex post un ex ante izvērtēšanu, tostarp 

izstrādājot rādītājus savu finansēšanas 

operāciju ekonomiskās un sociālās 

ietekmes un ietekmes uz vidi noteikšanai, 

lai nodrošinātu, ka šie projekti rada reālu 

pievienoto vērtību ilgtspējīgai 

ekonomikas, sociālajai un vides attīstībai, 

tostarp vietējām kopienām; 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/11 

Grozījums Nr.  11 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Eiropas Investīciju bankas finansiālo darbību gada pārskats 

2016/2099(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

24.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  24.a prasa būtiski paplašināt maziem 

un vidējiem uzņēmumiem (MVU) 

paredzētās finansēšanas operācijas; ar 

bažām atzīmē šādu operāciju 

nepārredzamību un to, ka tās tiek veiktas, 

izmantojot spekulatīvus ieguldījumu 

fondus, kas ir orientēti uz maksimālas 

peļņas gūšanu īsā termiņā, kas savukārt ir 

pilnīgā pretrunā mērķim atbalstīt reālo 

ekonomiku un MVU; atgādina, ka MVU 

ir Eiropas ekonomikas mugurkauls, ka tie 

nodrošina 85 % no visām jaunajām 

darbvietām un ka tāpēc ir jāidentificē 

efektīvāki tieši un pārredzami 

finansēšanas mehānismi; 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/12 

Grozījums Nr.  12 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Eiropas Investīciju bankas finansiālo darbību gada pārskats 

2016/2099(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

44.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  44.a pauž nožēlu par EIB iesaistīšanos 

plaša mēroga infrastruktūras projektos, 

kuriem ir būtiska ietekme uz vidi, taču 

nav reālas ekonomiskās un sociālās 

pievienotās vērtības vietējiem 

iedzīvotājiem; aicina EIB, pamatojoties uz 

iepriekšēju pamatīgu izvērtēšanu un 

izmaksu un ieguvumu atbilstošu analīzi, 

finansēt tikai tos projektus, kuru 

īstenošana nav pretrunīga no vides, 

finanšu vai sociālā viedokļa; 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/13 

Grozījums Nr.  13 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Eiropas Investīciju bankas finansiālo darbību gada pārskats 

2016/2099(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

44.b punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  44.b ar bažām norāda uz tendenci 

aizvien vairāk ES publisko līdzekļu 

piešķirt augstu CO2 emisiju 

infrastruktūras un it īpaši autoceļu 

projektiem; turklāt uzsver, ka šādu 

projektu dzīvotspējas izvērtēšana nereti 

balstās uz neprecīzām un pārlieku 

optimistiskām satiksmes plūsmu un no 

autoceļu nodevas gūtās peļņas 

prognozēm, kā rezultātā tiek veiktas 

ievērojamas un negaidītas publisko 

līdzekļu izmaksas, lai nodrošinātu peļņu 

privātām vienībām, kā tas bija autoceļa 

Brešas-Bergamo-Milānas posma 

pabeigšanas projektam piešķirtā 

EUR 700 miljonu lielā finansējuma 

gadījumā, jo izrādījās, ka šis projekts nav 

finansiāli ilgtspējīgs un ka tā ekonomiskā 

un sociālā lietderība ir apšaubāma; aicina 

EIB veikt tās finansēto projektu 

finansiālās dzīvotspējas pamatīgu 

iepriekšēju pārbaudi un atturēties no tādu 

projektu finansēšanas, kuri ir pretrunā 

ES ilgtermiņa mērķim panākt no CO2 

brīvu ekonomiku un papildināmības 

principam; 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/14 

Grozījums Nr.  14 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Eiropas Investīciju bankas finansiālo darbību gada pārskats 

2016/2099(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

52.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  52.a ar bažām atzīmē, ka Turcija ir 

galvenā EIB finansējuma saņēmēja ārpus 

ES un ka pati EIB ir galvenā ārējās 

finansēšanas institūcija Turcijā, kas 

saņēma aptuveni 3,5 % no visiem EIB 

2015. gadā piešķirtajiem aizdevumiem; 

uzsver nepieciešamību par nosacījumu 

EIB finansējuma saņemšanai izvirzīt 

cilvēktiesību un pamatbrīvību, 

demokrātijas un tiesiskuma ievērošanu 

saņēmējvalstīs; 

Or. en 

 

 


