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19.4.2017 A8-0121/3 

Amendamentul  3 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Raportul anual privind activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții 

2016/2099(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  8a. constată că activitatea de 

împrumut a BEI ar putea fi sporită printr-

o alocare mai bună și mai echilibrată a 

resurselor, în lumina experiențelor 

negative în anumite cazuri, cum este și cel 

al proiectului Castor din Spania, care a 

obligat cetățenii spanioli să ramburseze 

1,4 miliarde de euro după eșecul acestuia 

sau proiectul de autostradă Passante di 

Mestre, care face obiectul unor 

investigații pentru fraudă fiscală și 

corupție; reamintește că parteneriatele 

public-privat pentru finanțarea 

proiectelor de interes public, adesea au la 

bază o alocare dezechilibrată a riscurilor 

financiare aferente investiției, în 

detrimentul sectorului public și exclusiv 

în beneficiul sectorului privat și, prin 

urmare, pot genera pierderi semnificative 

pentru bugetul public, fără a putea realiza 

o valoare adăugată semnificativă pentru 

comunitate; 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/4 

Amendamentul  4 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Raportul anual privind activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții 

2016/2099(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  8b. își reiterează solicitarea adresată 

BEI de a nu utiliza inițiativa de emitere de 

obligațiuni pentru finanțarea de proiecte 

sau orice alt instrument financiar pentru 

a finanța porțiunea de autostradă 

cunoscută sub numele de Passante di 

Mestre, pentru care există investigații în 

curs de desfășurare pentru fraudă fiscală, 

corupție și infiltrare a crimei organizate; 

invită, în acest sens, OLAF să efectueze 

investigațiile necesare pentru a cerceta în 

detaliu legătura dintre acest proiect și 

acuzațiile aduse;  

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/5 

Amendamentul  5 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Raportul anual privind activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții 

2016/2099(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 c (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  8c. este îngrijorat de disponibilitatea 

BEI de a acorda o finanțare de 2 miliarde 

EUR pentru construirea ultimei părți a 

gazoductului TAP (gazoductul 

transadriatic); solicită BEI să nu 

finanțeze în niciun fel acest proiect 

costisitor și controversat, având în vedere 

riscurile considerabile de mediu, 

financiare, seismice, precum și fiscale și 

geopolitice legate de realizarea lucrării; 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/6 

Amendamentul  6 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Raportul anual privind activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții 

2016/2099(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 9 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  9a. își reiterează solicitarea adresată 

BEI de a consolida în mod semnificativ 

politica privind jurisdicțiile necooperante, 

în conformitate cu recomandările 

anterioare ale Parlamentului; subliniază, 

în special, necesitatea de a condiționa 

acordarea de împrumuturi directe și 

indirecte de publicarea unor date fiscale 

și contabile pentru fiecare țară, precum și 

de divulgarea datelor privind proprietatea 

efectivă a beneficiarilor și a 

intermediarilor financiari implicați în 

operațiunile de finanțare; insistă asupra 

necesității ca BEI să elaboreze o listă 

publică completă care să cuprindă 

criteriile de selecție a intermediarilor 

financiari, eliminându-i pe cei care nu 

sunt siguri și fiabili în scopul de a 

consolida angajamentul UE în lupta 

împotriva abuzurilor fiscale și de a 

preveni în mod eficient riscurile privind 

corupția și infiltrarea crimei organizate, 

care au afectat numeroase proiecte ale 

BEI; 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/7 

Amendamentul  7 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Raportul anual privind activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții 

2016/2099(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 9 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  9b. salută încheierea recentă a 

memorandumului de înțelegere dintre 

BEI și Autoritatea națională anticorupție 

din Italia (ANAC) vizând consolidarea 

luptei împotriva corupției, prin schimbul 

de informații și de asistență tehnică și 

operativă reciprocă; îndeamnă BEI să 

pună în aplicare acest acord, cât mai 

curând posibil, în scopul de a îmbunătăți 

evaluarea ex-ante a proiectelor selectate 

cu privire la riscurile legate de corupție și 

infiltrare a crimei organizate și, prin 

urmare, să evite ca proiectele finanțate de 

BEI să fie afectate de corupție, așa cum s-

a întâmplat în cazul Passante di Mestre; 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/8 

Amendamentul  8 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Raportul anual privind activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții 

2016/2099(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  21a. consideră că BEI ar trebui să se 

asigure în mod special de fiabilitatea și 

transparența maximă a rețelei de 

intermediari financiari, verificând dacă 

aceasta este implicată în practici de 

evaziune și abuz fiscal, corupție, spălare 

de bani, crimă organizată și terorism și 

dacă această rețea este efectiv în măsură 

să finanțeze în mod eficient IMM-urile, în 

conformitate cu standardele de mediu și 

sociale ale UE; 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/9 

Amendamentul  9 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Raportul anual privind activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții 

2016/2099(INI) 

Propunere de rezoluție 

Titlu nou și punctul 21b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  Consolidarea transparenței, a guvernanței 

și a luptei împotriva evaziunii fiscale 

 

 21b. regretă faptul că politica de 

transparență a BEI prezintă încă 

deficiențe grave în comparație cu alte 

instituții internaționale, astfel cum 

confirmă și indicele din 2016 privind 

transparența ajutoarelor; solicită BEI să 

publice pe site-ul său web datele statistice 

defalcate cu privire la fiecare proiect 

finanțat în interiorul și în afara UE, 

inclusiv operațiunile de creditare 

desfășurate prin intermediari financiari, 

și să facă pe deplin accesibile rezultatele 

studiilor de impact ex-ante și ex-post 

pentru fiecare dintre proiectele sale, cu o 

explicație detaliată a indicatorilor și a 

criteriilor de selecție și evaluare utilizate; 

își reiterează solicitarea de a asigura 

publicarea periodică a proceselor verbale 

ale reuniunilor organelor de gestionare și 

de conducere ale BEI; 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/10 

Amendamentul  10 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Raportul anual privind activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții 

2016/2099(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  23a. îndeamnă BEI să consolideze 

evaluarea impactului ex ante și ex post al 

proiectelor sale în afara UE, de 

asemenea, prin dezvoltarea unor 

indicatori care să determine efectele 

economice, de mediu și sociale ale 

operațiunilor sale de finanțare, pentru a 

garanta că aceste proiecte generează o 

valoare adăugată reală în ceea ce privește 

dezvoltarea economică, socială și de 

mediu durabilă și favorabilă pentru 

comunitățile locale; 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/11 

Amendamentul  11 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Raportul anual privind activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții 

2016/2099(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 24 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  24a. solicită o creștere semnificativă a 

operațiunilor de finanțare în favoarea 

întreprinderilor mici și mijlocii (IMM); 

constată cu îngrijorare structura extrem 

de neclară a acestor tranzacții, precum și 

faptul că acestea sunt realizate prin 

intermediul unor fonduri de investiție 

speculative, orientate spre maximizarea 

profiturilor pe termen scurt, total contrar 

obiectivului de a susține economia reală și 

IMM-urile; reamintește că IMM-urile 

reprezintă coloana vertebrală a economiei 

Europei, asigurând 85% din toate locurile 

de muncă și că ar trebui, prin urmare, să 

se găsească mecanisme de finanțare mai 

eficiente, directe și transparente; 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/12 

Amendamentul  12 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Raportul anual privind activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții 

2016/2099(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 44 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  44a. regretă implicarea BEI în proiecte 

de infrastructură la scară largă cu un 

puternic impact asupra mediului și care 

nu dețin o valoare adăugată economică și 

socială semnificativă pentru populația 

locală; solicită BEI să finanțeze,  pe baza 

unei evaluări ex ante aprofundate și a 

unei analize costuri-beneficii 

corespunzătoare,   exclusiv proiectele a 

căror realizare nu este controversată din 

punct de vedere financiar, social sau 

ecologic;  

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/13 

Amendamentul  13 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Raportul anual privind activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții 

2016/2099(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 44 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  44b. constată cu preocupare tendința de 

a aloca din ce în ce mai multe resurse 

publice ale UE pentru sprijinirea unor 

proiecte de infrastructură cu emisii 

ridicate de CO2, în special autostrăzi; 

subliniază, de asemenea, faptul că de 

multe ori studiul de fezabilitate al acestor 

proiecte s-a bazat pe previziuni greșite și 

mult prea optimiste cu privire la fluxurile 

de trafic și profiturile rezultate din taxele 

de trecere, ducând astfel la cheltuieli 

neprevăzute și semnificative din resursele 

publice pentru a asigura profitul unor 

entități private, precum în cazul finanțării 

proiectului de finalizare a tronsonului 

Brescia-Bergamo-Milano în valoare 

totală de 700 de milioane de euro, care s-a 

dovedit a fi nesustenabil din punct de 

vedere financiar și cu o utilitate 

economică și socială îndoielnică; solicită 

BEI să verifice cu atenție în prealabil 

fezabilitatea financiară a proiectelor pe 

care le finanțează și să nu finanțeze 

proiecte care contravin obiectivelor pe 

termen lung ale UE vizând orientarea 

către o economie fără CO2, precum și 

principiului adiționalității; 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/14 

Amendamentul  14 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Raportul anual privind activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții 

2016/2099(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 52 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  52a. subliniază cu îngrijorare faptul că 

Turcia este primul beneficiar al finanțării 

acordate țărilor din afara UE de către 

BEI, care, la rândul său, este principala 

instituție străină de finanțare din Turcia, 

această țară beneficiind de aproximativ 

3,5% din totalul împrumuturilor acordate 

de BEI în 2015; subliniază că este necesar 

să se condiționeze finanțarea din partea 

BEI de respectarea de către țările 

beneficiare a drepturilor omului și a 

libertăților fundamentale, a democrației și 

a statului de drept; 

Or. en 

 

 


