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5.2.2018 A8-0013/1 

Amendement  1 

Marco Valli 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0013/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Jaarverslag over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank 

2017/2071(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  16 bis. betreurt dat de lijst van 

geselecteerde projecten, ook in het kader 

van het EFSI, infrastructuurprojecten 

met grote milieueffecten en een 

twijfelachtige additionaliteit bevat, zoals 

bioraffinaderijen, staalfabrieken, 

verdampingsinstallaties, installaties voor 

de opslag van gas en snelwegen; uit 

kritiek op het feit dat de EIB in veel 

gevallen geen gevolg heeft gegeven aan de 

meldingen van de plaatselijke autoriteiten, 

de belanghebbende gemeenschappen en 

het maatschappelijk middenveld met 

betrekking tot inbreuken op de sociale en 

milieuwetgeving door de begunstigden en 

de gefinancierde projecten met als 

argument dat het niet haar taak was om 

het nodige onderzoek te verrichten; 

verzoekt de EIB om de financiering op te 

schorten zodra wordt vermoed dat de 

milieuregels zijn overtreden en dat de 

samenleving of de lokale 

gemeenschappen schade ondervinden, 

rekening houdend met het 

voorzorgsbeginsel; 

Or. en 
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5.2.2018 A8-0013/2 

Amendement  2 

Marco Valli 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0013/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Jaarverslag over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank 

2017/2071(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  17 bis. betreurt de betrokkenheid van de 

EIB bij grote infrastructuurprojecten met 

grote milieueffecten die geen significante 

economische en sociale meerwaarde 

hebben voor de betrokken lokale 

bevolking; benadrukt voorts dat dergelijke 

projecten geringe gevolgen hebben voor 

het scheppen van nieuwe banen en dat uit 

een kosten-batenanalyse blijkt dat 

dergelijke investeringen niet duurzaam 

zijn; 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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5.2.2018 A8-0013/3 

Amendement  3 

Marco Valli 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0013/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Jaarverslag over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank 

2017/2071(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 32 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  32 bis. wijst erop dat de langdurige 

onderzoeken naar het MOSE-

corruptieschandaal op 14 september 2017 

zijn afgesloten met een uitspraak van de 

rechtbank van Venetië waarbij twee 

prominente personen die rechtstreeks 

betrokken waren bij het schandaal tot vier 

jaar gevangenisstraf en de inbeslagname 

van 9 575 000 EUR werden veroordeeld; 

betreurt dat de EIB tussen 2011 en 2013 

voor de uitvoering van het MOSE-project 

drie leningen heeft uitbetaald met een 

waarde van 1,2 miljard EUR, waarvan de 

laatste werd toegekend nadat de nationale 

autoriteiten al corruptieonderzoeken 

hadden geopend; verzoekt de EIB om 

haar zero-tolerancebeleid ten aanzien van 

fraude zo strikt mogelijk toe te passen en 

alle financiering van het MOSE-project in 

te trekken, alsook van de projecten die 

ermee verbonden zijn via het systeem van 

vennootschappen en begunstigden die 

betrokken zijn bij de totstandkoming van 

projecten in de regio Veneto, met name de 

ringweg om Meste (deel van de snelweg 

A4), waarnaar onderzoeken lopen wegens 

belastingfraude, corruptie en infiltratie 

van de georganiseerde misdaad, en de 

derde rijstrook van de A4 op het traject 

Venetië-Triëst; dringt er bij de EIB op 

aan passende interne onderzoeken te 



 

AM\1145221NL.docx  PE614.386v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

verrichten met betrekking tot de selectie 

van begunstigden en de uitbetaling en het 

beheer van haar middelen, en de 

resultaten daarvan openbaar te maken; 

Or. en 
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5.2.2018 A8-0013/4 

Amendement  4 

Marco Valli 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0013/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Jaarverslag over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank 

2017/2071(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 43 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  43 bis. is bezorgd over de mogelijke 

financiering door de EIB van de trans-

Atlantische pijpleiding, die in de 

doorvoerlanden Albanië, Griekenland en 

Italië in verschillende mate inbreuk pleegt 

op de minimale sociale en milieunormen 

uit hoofde van de Equator Principles; 

betreurt dat de EBWO al 

500 miljoen EUR aan financiering heeft 

toegewezen, en is van mening dat het 

project geen investeringen van de EIB 

verdient en niet in aanmerking mag 

komen voor financiering door banken die 

de ambitie hebben om sociaal en 

ecologisch verantwoord te investeren; 

Or. en 

 

 


