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19.4.2017 A8-0121/3 

Amendement  3 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Jaarverslag over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank 

2016/2099(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  8 bis. merkt op dat een grotere 

leningactiviteit van de EIB kan worden 

bewerkstelligd door een betere en 

evenwichtigere toewijzing van de 

middelen, gelet op de negatieve 

ervaringen met onder meer het Castor-

project in Spanje, dat failliet ging, 

waardoor de Spaanse burgers 1,4 miljard 

EUR moesten terugbetalen, of de ringweg 

om Mestre, die wordt onderzocht wegens 

belastingfraude en corruptie; herinnert 

eraan dat de financiële risico's van 

publiek-private partnerschappen (PPP's) 

voor de financiering van projecten van 

algemeen belang vaak onevenwichtig 

verdeeld zijn ten nadele van de publieke 

sector en uitsluitend de particuliere sector 

tot voordeel strekken, en dat deze 

partnerschappen derhalve tot grote 

verliezen voor de staatskas kunnen leiden, 

zonder dat tegelijkertijd een aanzienlijke 

meerwaarde voor de samenleving wordt 

gecreëerd; 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/4 

Amendement  4 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Jaarverslag over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank 

2016/2099(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  8 ter. herhaalt zijn verzoek aan de EIB 

om geen projectobligaties of andere 

financiële instrumenten te gebruiken ter 

financiering van de aanleg van de 

ringweg om Mestre, die wordt onderzocht 

wegens belastingfraude, corruptie en 

infiltratie door de georganiseerde 

misdaad; verzoekt het OLAF in dit 

verband om het nodige onderzoek te 

verrichten om dieper in te gaan op het 

verband tussen dit project en deze 

beschuldigingen;  

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/5 

Amendement  5 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Jaarverslag over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank 

2016/2099(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  8 quater. is bezorgd over de 

bereidheid die de EIB heeft getoond om 

eventueel een lening van 2 miljard EUR te 

verstrekken voor de aanleg van het laatste 

deel van de trans-Adriatische gasleiding; 

verzoekt de EIB om dit geldverspillende 

en omstreden project op geen enkele wijze 

te financieren vanwege de enorme milieu-

, financiële, seismische, fiscale en 

geopolitieke risico's van de aanleg ervan; 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/6 

Amendement  6 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Jaarverslag over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank 

2016/2099(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  9 bis. dringt er bij de EIB op aan om 

haar beleid met betrekking tot niet-

coöperatieve jurisdicties aanzienlijk te 

versterken, in overeenstemming met de 

eerdere aanbevelingen van het Parlement; 

benadrukt met name dat de verstrekking 

van directe en indirecte leningen 

afhankelijk moet worden gemaakt van de 

publicatie van de belasting- en 

boekhoudkundige gegevens per land en 

van de verspreiding van de gegevens over 

de economische eigendom van de 

begunstigden en de financiële 

tussenpersonen die betrokken zijn bij de 

financieringsverrichtingen; dringt erop 

aan dat de EIB een volledige openbare 

lijst van criteria voor de selectie van de 

financiële tussenpersonen opstelt, en de 

ongezonde en onbetrouwbare 

tussenpersonen van de lijst schrapt, en dat 

de inzet van de EU voor het bestrijden van 

belastingmisbruik moet worden versterkt 

en de risico's van corruptie en infiltratie 

van de georganiseerde misdaad, waarvan 

bij veel EIB-projecten sprake is, 

doeltreffender moeten worden 

voorkomen; 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/7 

Amendement  7 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Jaarverslag over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank 

2016/2099(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  9 ter. is ingenomen met de recente 

opstelling van het memorandum van 

overeenstemming tussen de EIB en de 

Italiaanse corruptiebestrijdingsautoriteit 

ANAC om de bestrijding van corruptie te 

versterken aan de hand van 

gegevensuitwisseling en onderlinge 

technische en operationele bijstand; 

dringt er bij de EIB op aan deze 

overeenkomst zo snel mogelijk 

operationeel te maken teneinde de 

voorafgaande evaluatie van het risico van 

de geselecteerde projecten op corruptie en 

infiltratie van de georganiseerde misdaad 

te verbeteren en zo te vermijden dat in 

door de EIB gefinancierde projecten 

sprake is van corruptie, zoals in het geval 

van de ringweg om Mestre; 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/8 

Amendement  8 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Jaarverslag over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank 

2016/2099(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  21 bis. is van mening dat de EIB er 

nauwlettend op moet toezien dat het 

netwerk van financiële tussenpersonen 

betrouwbaar en maximaal transparant is, 

door ervoor te zorgen dat die 

tussenpersonen niet betrokken zijn bij 

belastingontduiking en -misbruik, 

corruptie, witwassen van crimineel geld, 

georganiseerde misdaad en terrorisme en 

dat zij daadwerkelijk in staat zijn om 

kmo's op effectieve wijze te financieren, 

met inachtneming van de sociale en 

milieunormen van de EU; 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/9 

Amendement  9 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Jaarverslag over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank 

2016/2099(INI) 

Ontwerpresolutie 

Nieuw kopje en paragraaf 21 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  Versterking van de transparantie, het 

bestuur en de bestrijding van 

belastingontwijking 

 

 21 ter. betreurt dat het 

transparantiebeleid van de EIB nog steeds 

ernstig tekortschiet ten opzichte van dat 

van andere internationale instellingen, 

zoals wordt bevestigd door de Aid 

Transparency Index 2016; verzoekt de 

EIB om op haar website uitgesplitste 

statistische gegevens te publiceren met 

betrekking tot elk gefinancierd project op 

en buiten het grondgebied van de EU, 

waaronder met name de kredietverlening 

via financiële tussenpersonen, en om de 

resultaten van vooraf en achteraf 

uitgevoerde effectbeoordelingen van al 

haar projecten volledig toegankelijk te 

maken, met inbegrip van een uitvoerige 

toelichting op de gebruikte indicatoren en 

selectie- en beoordelingscriteria; herhaalt 

voorts zijn verzoek om ervoor te zorgen 

dat de notulen van de vergaderingen van 

de beheers- en bestuursorganen van de 

EIB regelmatig worden gepubliceerd; 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/10 

Amendement  10 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Jaarverslag over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank 

2016/2099(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  23 bis. vraagt de EIB het effect van haar 

projecten buiten de EU vooraf en achteraf 

sterker te beoordelen, onder meer door 

indicatoren op te stellen waarmee de 

economische, ecologische en sociale 

effecten van haar 

financieringsverrichtingen kunnen 

worden gemeten, om ervoor te zorgen dat 

die projecten een echte meerwaarde 

hebben op het gebied van een duurzame 

en inclusieve economische, sociale en 

ecologische ontwikkeling, en ook ten 

goede komen aan plaatselijke 

gemeenschappen; 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/11 

Amendement  11 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Jaarverslag over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank 

2016/2099(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  24 bis. dringt aan op een sterke toename 

van financieringsverrichtingen ten gunste 

van kleine en middelgrote ondernemingen 

(kmo's); stelt met bezorgdheid vast dat 

deze verrichtingen een zeer 

ondoorzichtige structuur hebben en 

geschieden aan de hand van speculatieve 

investeringsfondsen die gericht zijn op 

maximale winst op de korte termijn, 

hetgeen volledig indruist tegen de 

doelstelling om de reële economie en 

kmo's te ondersteunen; herinnert eraan 

dat kmo's de ruggengraat van de 

Europese economie vormen en 85 % van 

alle nieuwe banen scheppen, en dat 

derhalve doeltreffendere, directere en 

transparantere 

financieringsmechanismen voor kmo's 

moeten worden vastgesteld; 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/12 

Amendement  12 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Jaarverslag over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank 

2016/2099(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 44 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  44 bis. betreurt de betrokkenheid van de 

EIB bij grote infrastructuurprojecten die 

ernstige gevolgen voor het milieu hebben 

en geen significante economische en 

sociale meerwaarde voor de betrokken 

lokale bevolking; verzoekt de EIB om, op 

basis van een grondige evaluatie vooraf 

en een passende kosten-batenanalyse, 

uitsluitend projecten te financieren die 

niet omstreden zijn vanuit milieu-, 

financieel en sociaal oogpunt;  

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/13 

Amendement  13 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Jaarverslag over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank 

2016/2099(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 44 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  44 ter. wijst bezorgd op de trend om steeds 

meer publieke EU-middelen toe te wijzen 

aan de ondersteuning van 

infrastructuurprojecten met een hoge 

CO2-uitstoot, en met name snelwegen; 

onderstreept voorts dat de evaluatie van 

de haalbaarheid van dergelijke projecten 

vaak gebaseerd is op onjuiste en veel te 

optimistische voorspellingen met 

betrekking tot de verkeersstromen en de 

tolopbrengsten, wat heeft geleid tot 

aanzienlijke en onvoorziene 

overheidsuitgaven om de winst van 

particuliere ondernemingen te 

waarborgen, zoals in het geval van de 

financiering van het project voor de 

voltooiing van de route Brescia-Bergamo-

Milaan voor een bedrag van 700 miljoen 

EUR, een project dat financieel 

onhoudbaar en van twijfelachtig 

economisch en maatschappelijk nut bleek 

te zijn; verzoekt de EIB om vooraf 

zorgvuldig de financiële haalbaarheid van 

de gefinancierde projecten te evalueren en 

om geen projecten te financieren die in 

strijd zijn met de langetermijndoelen van 

de EU inzake een CO2-vrije economie en 

met het additionaliteitsbeginsel; 

Or. en 



 

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

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

19.4.2017 A8-0121/14 

Amendement  14 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Jaarverslag over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank 

2016/2099(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 52 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  52 bis. is bezorgd over het feit dat Turkije 

de grootste begunstigde is van de EIB-

financiering voor derde landen en dat de 

EIB op haar beurt de grootste 

buitenlandse geldschieter in Turkije is 

met ongeveer 3,5 % van de leningen die 

de EIB in 2015 heeft toegekend; 

benadrukt dat eerbiediging van de 

mensenrechten en van de fundamentele 

vrijheden, de democratie en de rechtsstaat 

door de begunstigde landen voorwaarden 

moeten zijn voor EIB-financiering; 

Or. en 

 

 


