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19.4.2017 A8-0121/3 

Predlog spremembe  3 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0121/2017 

Georgios Kircos (Georgios Kyrtsos) 

Letno poročilo o finančnih dejavnostih Evropske investicijske banke 

2016/2099(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 8 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  8a. meni, da bi EIB lahko povečala 

obseg posojilne dejavnosti z boljšim in 

bolj uravnoteženim dodeljevanjem 

sredstev po negativnih izkušnjah v 

primerih, kot je projekt Castor v Španiji, 

kjer so morali španski državljani po 

njegovem propadu plačati 1,4 milijarde 

EUR, ali projekt avtocestne obvoznice 

Mestre, ki je predmet preiskav v zvezi z 

davčnimi goljufijami in korupcijo; 

opozarja, da javno-zasebna partnerstva za 

financiranje projektov v javnem interesu 

pogosto temeljijo na neuravnoteženi 

delitvi finančnih tveganj v zvezi z naložbo 

na škodo javnega sektorja in v izključno 

korist zasebnega, zato lahko povzročijo 

velike izgube za državne blagajne, ne da 

bi ustvarila resnično dodano vrednost za 

družbo; 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/4 

Predlog spremembe  4 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0121/2017 

Georgios Kircos (Georgios Kyrtsos) 

Letno poročilo o finančnih dejavnostih Evropske investicijske banke 

2016/2099(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 8 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  8b. ponovno poziva EIB, naj pobude 

za projektne obvoznice ali druge finančne 

instrumente ne uporablja za financiranje 

projekta avtocestne obvoznice Mestre, ki 

je predmet preiskav v zvezi z davčnimi 

goljufijami, korupcijo in povezavami z 

organiziranim kriminalom; v zvezi s tem 

poziva urad OLAF, naj opravi potrebne 

preiskave o povezavah tega projekta z 

omenjenimi obtožbami;  

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/5 

Predlog spremembe  5 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0121/2017 

Georgios Kircos (Georgios Kyrtsos) 

Letno poročilo o finančnih dejavnostih Evropske investicijske banke 

2016/2099(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 8 c (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  8c. je zaskrbljen, ker je EIB 

pripravljena dodeliti 2 milijardi EUR za 

izgradnjo zadnjega odseka čezjadranskega 

plinovoda; poziva jo, naj nikakor ne 

financira tega dragega in spornega 

projekta, saj je njegova izvedba povezana 

z velikimi okoljskimi, finančnimi, 

potresnimi, davčnimi in geopolitičnimi 

tveganji; 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/6 

Predlog spremembe  6 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0121/2017 

Georgios Kircos (Georgios Kyrtsos) 

Letno poročilo o finančnih dejavnostih Evropske investicijske banke 

2016/2099(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 9 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  9a. ponovno poziva EIB, naj v skladu 

s predhodnimi priporočili Parlamenta 

znatno okrepi svojo politiko glede 

jurisdikcij, ki niso pripravljene sodelovati; 

poudarja zlasti, da mora biti dodeljevanje 

neposrednih in posrednih posojil 

pogojeno z objavo davčnih in finančnih 

podatkov po posameznih državah ter z 

razkritjem podatkov o dejanskem 

lastništvu upravičencev in finančnih 

posrednikov, ki so vključeni v posle 

financiranja; vztraja, da mora EIB 

izdelati javno dostopen natančen seznam 

meril za izbor finančnih posrednikov in 

izločiti tista, ki niso trdna in zanesljiva, in 

da je treba okrepiti prizadevanja EU v 

boju proti davčnim zlorabam ter na 

najučinkovitejši način preprečiti tveganja 

korupcije in vključevanja kriminalnih 

združb, do česar je prihajalo pri številnih 

projektih EIB; 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/7 

Predlog spremembe  7 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0121/2017 

Georgios Kircos (Georgios Kyrtsos) 

Letno poročilo o finančnih dejavnostih Evropske investicijske banke 

2016/2099(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 9 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  9b. pozdravlja nedavno sklenitev 

memoranduma o soglasju med EIB in 

italijanskim protikorupcijskim organom 

(ANAC), katerega namen je okrepiti boj 

proti korupciji z izmenjavo informacij ter 

medsebojno tehnično in operativno 

pomočjo; poziva EIB, naj čim prej začne 

izvajati ta sporazum, da bi se izboljšala 

predhodna ocena izbranih projektov glede 

nevarnosti korupcije in vključevanja 

kriminalnih organizacij ter da bi se 

preprečila korupcija pri projektih, ki jih 

financira EIB, kot v primeru avtocestne 

obvoznice Mestre; 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/8 

Predlog spremembe  8 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0121/2017 

Georgios Kircos (Georgios Kyrtsos) 

Letno poročilo o finančnih dejavnostih Evropske investicijske banke 

2016/2099(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  21a. meni, da bi morala EIB posebno 

skrb nameniti zanesljivosti in čim večji 

preglednosti mreže finančnih 

posrednikov, za katere bi morala preveriti, 

ali so vpleteni v prakse izogibanja davkom 

in davčnih zlorab, korupcije, pranja 

denarja, organiziranega kriminala in 

terorizma ter zmožni uspešno financirati 

mala in srednja podjetja ob spoštovanju 

okoljskih in socialnih standardov EU; 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/9 

Predlog spremembe  9 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0121/2017 

Georgios Kircos (Georgios Kyrtsos) 

Letno poročilo o finančnih dejavnostih Evropske investicijske banke 

2016/2099(INI) 

Predlog resolucije 

Nov naslov in odstavek 21 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  Krepitev preglednosti, upravljanja in boja 

proti izogibanju davkom 

 

 21b. obžaluje, da politika preglednosti 

EIB še vedno kaže velike pomanjkljivosti 

v primerjavi z drugimi mednarodnimi 

institucijami, kot je potrdil indeks 

preglednosti razvojne pomoči za leto 

2016; poziva EIB, naj na svojem spletnem 

mestu objavi razčlenjene statistične 

podatke o vsakem projektu, ki se financira 

znotraj ali zunaj EU, zlasti o posojilih, ki 

se izvajajo prek finančnih posrednikov, 

ter naj omogoči polno dostopnost 

rezultatov predhodnih in naknadnih ocen 

učinka za vsak svoj projekt skupaj s 

podrobno razlago uporabljenih 

kazalnikov in meril za izbor in 

ocenjevanje; ponovno jo poziva, naj redno 

objavlja zapisnike sej svojih upravnih in 

vodstvenih organov; 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/10 

Predlog spremembe  10 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0121/2017 

Georgios Kircos (Georgios Kyrtsos) 

Letno poročilo o finančnih dejavnostih Evropske investicijske banke 

2016/2099(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 23 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  23a. odločno poziva EIB, naj okrepi 

predhodno in naknadno oceno učinka 

svojih projektov zunaj EU ter razvije 

kazalnike za merjenje socialnih, 

gospodarskih in okoljskih učinkov lastnih 

poslov financiranja, da bi zagotovila, da 

bi ti projekti ustvarjali resnično dodano 

vrednost na področju trajnostnega 

gospodarskega, družbenega in okoljskega 

razvoja, tudi za lokalne skupnosti; 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/11 

Predlog spremembe  11 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0121/2017 

Georgios Kircos (Georgios Kyrtsos) 

Letno poročilo o finančnih dejavnostih Evropske investicijske banke 

2016/2099(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 24 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  24a. poziva k znatnemu povečanju 

financiranja malih in srednjih podjetij; z 

zaskrbljenostjo ugotavlja, da so te 

dejavnosti zelo nepregledne in se izvajajo 

prek špekulativnih investicijskih skladov, 

ki so namenjeni povečevanju 

kratkoročnih dobičkov, kar je popolnoma 

v nasprotju s ciljem podpiranja realnega 

gospodarstva ter malih in srednjih 

podjetij; želi spomniti, da so mala in 

srednja podjetja hrbtenica evropskega 

gospodarstva in ustvarijo 85 % vseh novih 

delovnih mest, zato bi bilo treba opredeliti 

bolj učinkovite, neposredne in pregledne 

mehanizme financiranja; 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/12 

Predlog spremembe  12 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0121/2017 

Georgios Kircos (Georgios Kyrtsos) 

Letno poročilo o finančnih dejavnostih Evropske investicijske banke 

2016/2099(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 44 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  44a. obžaluje sodelovanje EIB v velikih 

infrastrukturnih projektih z velikim 

vplivom na okolje in brez vidnejše 

ekonomske in socialne dodane vrednosti 

za lokalno prebivalstvo; poziva EIB, naj 

na podlagi temeljite predhodne ocene ter 

ustrezne analize stroškov in koristi 

financira izključno projekte, katerih 

izvajanje ni sporno z okoljskega, 

finančnega ali socialnega vidika;  

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/13 

Predlog spremembe  13 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0121/2017 

Georgios Kircos (Georgios Kyrtsos) 

Letno poročilo o finančnih dejavnostih Evropske investicijske banke 

2016/2099(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 44 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  44b. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da se 

vedno več javnih sredstev EU namenja za 

infrastrukturne projekte, povezane z 

visokimi emisijami CO2, zlasti za 

avtoceste; poleg tega poudarja, da ocena 

ekonomske upravičenosti takih projektov 

pogosto temelji na nenatančnih in preveč 

optimističnih napovedih glede prometnih 

tokov in dobičkov iz cestnin, kar privede 

do nepredvidenih izplačil znatnih vsot 

javnih sredstev za zagotavljanje dobička 

zasebnih podjetij, kot v primeru 

financiranja dokončanja avtocestnega 

odseka Brescia–Bergamo–Milano v višini 

700 milijonov EUR, projekta, ki se je 

izkazal za finančno nevzdržnega z 

vprašljivimi ekonomskimi in socialnimi 

koristmi; poziva EIB, naj opravi temeljito 

predhodno preverjanje finančne 

izvedljivosti projektov, ki jih financira, in 

naj ne financira projektov, ki so v 

nasprotju z dolgoročnimi cilji EU, tj. 

prehodom na gospodarstvo brez CO2, in 

načelom dodatnosti; 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/14 

Predlog spremembe  14 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0121/2017 

Georgios Kircos (Georgios Kyrtsos) 

Letno poročilo o finančnih dejavnostih Evropske investicijske banke 

2016/2099(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 52 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  52a. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je 

Turčija med tretjimi državami glavna 

upravičenka financiranja EIB ter da je 

slednja s približno 3,5 % vseh posojil, ki 

jih je odobrila v letu 2015, največja tuja 

financerka v Turčiji; poudarja, da mora 

biti financiranje EIB pogojeno s 

spoštovanjem človekovih pravic in 

temeljnih svoboščin, demokracije in 

pravne države v državah upravičenkah; 

Or. en 

 

 


