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5.2.2018 A8-0013/1 

Pakeitimas 1 

Marco Valli 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0013/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Europos investicijų banko finansinės veiklos metinė ataskaita 

2017/2071(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

16 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  16a. apgailestauja dėl to, kad į atrinktų 

projektų, kurie gaus finansavimą iš ESIF, 

sąrašą įtraukti infrastruktūros objektai, 

turintys didelį poveikį aplinkai ir 

abejotiną papildomumą, tokie kaip 

biologinio perdirbimo įrenginiai, plieno 

liejyklos, pakartotinio dujinimo įrenginiai, 

dujų saugyklos ir greitkeliai; kritikuoja 

tai, kad daugeliu atvejų EIB nesiėmė 

veiksmų pagal vietos valdžios institucijų, 

suinteresuotųjų subjektų bendruomenių ir 

pilietinės visuomenės grupių pranešimus 

apie lėšų gavėjų vykdomus ir su 

finansuojamais projektais susijusius 

aplinkos ir socialinės apsaugos teisės aktų 

pažeidimus, nes, banko teigimu, jis 

neatsako už tai, kad būtų atlikti reikiami 

tyrimai; ragina EIB laikytis atsargumo 

principo ir nutraukti finansavimą, jei kyla 

įtarimų, kad esama aplinkos apsaugos 

teisės aktų pažeidimų ir daroma žala 

visuomenei arba vietos bendruomenėms; 

Or. en 
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5.2.2018 A8-0013/2 

Pakeitimas 2 

Marco Valli 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0013/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Europos investicijų banko finansinės veiklos metinė ataskaita 

2017/2071(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

17 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  17a. apgailestauja dėl to, kad EIB 

dalyvauja didelio masto infrastruktūros 

projektuose, kurie turi didelį poveikį 

aplinkai ir kuriems stinga tikros 

pridėtinės ekonominės ir socialinės vertės 

vietos gyventojams; be to, pabrėžia, kad 

tokie projektai turi mažai poveikio naujų 

darbo vietų kūrimui ir kad sąnaudų ir 

naudos santykis nėra toks, kad būtų 

galima laikyti tokios rūšies investicijas 

darniomis; ragina EIB finansuoti tik tuos 

projektus, dėl kurių įgyvendinimo nekyla 

kontroversiškų aplinkosaugos, finansinių 

ar socialinių klausimų – tai turėtų 

parodyti nuodugnus išankstinis 

vertinimas ir sąnaudų ir naudos analizė; 

Or. en 
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5.2.2018 A8-0013/3 

Pakeitimas 3 

Marco Valli 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0013/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Europos investicijų banko finansinės veiklos metinė ataskaita 

2017/2071(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

32 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  32a. pažymi, kad ilgas MOSE 

korupcijos skandalo tyrimas pasibaigė 

2017 m. rusėjo 14 d. ir Venecijos teismas 

nusprendė skirti dviem vadovavusiems 

asmenims, tiesiogiai susijusiems su tuo 

skandalu, laisvės atėmimo bausmes iki 

ketverių metų ir konfiskuoti 

9 575 000 EUR; apgailestauja dėl to, kad 

2011–2013 m. EIB suteikė tris paskolas, 

kurių vertė 1,2 mrld. EUR, MOSE 

projektui įgyvendinti ir kad paskutinė 

paskola suteikta po to, kai nacionalinės 

institucijos pradėjo korupcijos tyrimus; 

ragina EIB užtikrinti, kad visiškos 

sukčiavimo netolerancijos politika būtų 

kuo griežčiau taikoma, ir atsiimti visas 

investicijas į MOSE projektą ir kitus 

projektus, su juo susijusius per įmonių ir 

finansavimo gavėjų, dalyvaujančių 

įgyvendinant projektus Veneto regione, 

sistemą, visų pirma A4 greitkelio atkarpą, 

žinomą kaip „Passante di Mestre“, dėl 

kurios vis dar atliekami mokestinio 

sukčiavimo, korupcijos ir organizuotų 

nusikaltėlių grupių infiltracijos tyrimai, ir 

trečiąją A4 greitkelio tarp Venecijos ir 

Triesto atkarpą; primygtinai ragina EIB 

atlikti atitinkamus vidaus tyrimus dėl to, 

kaip atrenkami finansavimo gavėjai, 

išmokamos ir valdomos jo lėšos, ir 

paskelbti jų rezultatus; 
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5.2.2018 A8-0013/4 

Pakeitimas 4 

Marco Valli 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0013/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Europos investicijų banko finansinės veiklos metinė ataskaita 

2017/2071(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

43 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  43a. reiškia susirūpinimą dėl to, kad 

EIB galbūt finansuos Transadrijos 

dujotiekio projektą, kuris neatitinka 

(įvairiu mastu, priklausomai nuo tranzito 

šalies – Albanijos, Graikijos ir Italijos) 

minimalių aplinkosaugos ir socialinių 

standartų, nustatytų Pusiausvyros 

principuose (angl. Equator Principles); 

apgailestauja dėl to, kad ERPB jau yra 

skyręs 500 mln. EUR, ir mano, kad šis 

projektas nenusipelno EIB investicijų ir 

joks bankas, siekiantis socialiniu ir 

aplinkosaugos požiūriu atsakingų 

investicijų, neturėtų svarstyti galimybės jį 

finansuoti; 

Or. en 

 

 


