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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

25.4.2018 A8-0139/2 

Módosítás  2 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0139/2018 

Marco Valli 

Az Európai Beruházási Bank 2016. évi pénzügyi tevékenységeinek ellenőrzéséről szóló éves 

jelentés 

2017/2190(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

8 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

8. ismét hangot ad a Parlament 

aggodalmának a projektek és beruházások 

tagállamok közötti dinamikus, tisztességes 

és átlátható földrajzi eloszlásával 

kapcsolatos kiegyensúlyozott stratégia 

meghatározása kapcsán, figyelembe véve, 

hogy külön hangsúlyt kell helyezni a 

kevésbé fejlett országokra és régiókra; 

megjegyzi, hogy az EBB összes 2016-os 

hitelezésének 70%-a (46,8 milliárd EUR) 

hat tagállamra koncentrálódik, ami azt 

mutatja, hogy nem minden tagállam vagy 

régió tud egyenlő mértékben részesülni a 

beruházási lehetőségekből; 

8. ismét hangot ad a Parlament 

aggodalmának a projektek és beruházások 

tagállamok közötti dinamikus, tisztességes 

és átlátható földrajzi eloszlásával 

kapcsolatos kiegyensúlyozott stratégia 

meghatározása kapcsán, figyelembe véve, 

hogy külön hangsúlyt kell helyezni a 

kevésbé fejlett országokra és régiókra; 

megjegyzi, hogy az EBB összes 2016. évi 

hitelezésének 70%-a (46,8 milliárd EUR) 

néhány, a legfejlettebb pénzügyi piacokkal 

rendelkező tagállamra koncentrálódik, ami 

azt mutatja, hogy nem minden tagállam 

vagy régió képes felzárkózni és egyenlő 

mértékben részesülni a beruházási 

lehetőségekből; 

Or. en 
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25.4.2018 A8-0139/3 

Módosítás  3 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0139/2018 

Marco Valli 

Az Európai Beruházási Bank 2016. évi pénzügyi tevékenységeinek ellenőrzéséről szóló éves 

jelentés 

2017/2190(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

10 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

10. felszólítja az EBB-t, hogy a 

nagyszabású infrastrukturális projektek 

esetében vegye figyelembe az összes olyan 

kockázatot, amely hatással lehet a 

környezetre, és elsősorban azokat 

finanszírozza, amely bizonyított hozzáadott 

értéket teremtenek a környezet, a gazdaság 

és a helyi népesség számára; hangsúlyozza 

annak fontosságát, hogy szorosan 

figyelemmel kísérjék a korrupció és a 

csalás esetleges veszélyét, és kéri az EBB-

t, hogy fagyassza be minden olyan projekt 

hitelezését, amely esetében hatósági 

vizsgálat van folyamatban; 

10. felszólítja az EBB-t, hogy a 

nagyszabású infrastrukturális projektek 

esetében vegye figyelembe az összes olyan 

kockázatot, amely hatással lehet a 

környezetre, és csak azokat finanszírozza, 

amely bizonyított hozzáadott értéket 

teremtenek a környezet, a gazdaság és a 

helyi népesség számára; hangsúlyozza 

annak fontosságát, hogy szorosan 

figyelemmel kísérjék a korrupció és a 

csalás esetleges veszélyét, és kéri az EBB-

t, hogy fagyassza be minden olyan projekt 

hitelezését, amely esetében hatósági 

vizsgálat van folyamatban; 

Or. en 
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25.4.2018 A8-0139/4 

Módosítás  4 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0139/2018 

Marco Valli 

Az Európai Beruházási Bank 2016. évi pénzügyi tevékenységeinek ellenőrzéséről szóló éves 

jelentés 

2017/2190(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

62 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

62. aggodalmát fejezi ki azzal 

kapcsolatban, hogy az EBB esetleg 

finanszírozná a TAP-projektet (Adriai-

gázvezeték), amely a tranzitországok – 

Albánia, Görögország és Olaszország – 

szerint változó mértékben, de nem felel 

meg az egyenlítői elvekben meghatározott 

minimális környezetvédelmi és szociális 

normáknak; sajnálja, hogy a EBRD már 

elkülönített egy 500 millió EUR értékű 

támogatást, és úgy véli, hogy a projekt nem 

érdemes az EBB beruházásaira, sem arra, 

hogy bármely, a társadalmi és környezeti 

szinten felelősségteljes beruházásokra 

törekvő bank a támogatás megadását 

fontolóra vegye;  

62. aggodalmát fejezi ki azzal 

kapcsolatban, hogy az EBB 1,5 milliárd 

eurós hitelt nyújt a TAP-projekt (Adriai-

gázvezeték) számára, amely a 

tranzitországok – Albánia, Görögország és 

Olaszország – szerint változó mértékben, 

de nem felel meg az egyenlítői elvekben 

meghatározott minimális környezetvédelmi 

és szociális normáknak; sajnálja, hogy a 

EBRD már elkülönített egy 500 millió 

EUR értékű támogatást, és úgy véli, hogy a 

projekt nem érdemes az EBB 

beruházásaira, sem arra, hogy bármely, a 

társadalmi és környezeti szinten 

felelősségteljes beruházásokra törekvő 

bank a támogatás megadását fontolóra 

vegye;  

Or. en 
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25.4.2018 A8-0139/5 

Módosítás  5 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0139/2018 

Marco Valli 

Az Európai Beruházási Bank 2016. évi pénzügyi tevékenységeinek ellenőrzéséről szóló éves 

jelentés 

2017/2190(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

68 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

68. emlékeztet arra, hogy az EBB teljes 

hitelnyújtási tevékenységének 10%-át 

szenteli az Unió területén kívüli 

műveleteknek, és üdvözli azt, hogy az EBB 

által az Európai Unión kívüli projektek 

előmozdítói számára odaítélt keret a 2015-

ös évhez képest növekedett; ezért 

hangsúlyozza annak fontosságát, hogy az 

EBB éves jelentést készítsen az EU-n 

kívüli műveleteiről az Unió külső 

fellépéseit vezérlő általános elveknek való 

megfelelésre tekintettel, és hogy az EBB 

betöltse a neki szánt szerepet az Uniónak a 

fejlesztési szempontú szakpolitikai 

koherencia iránti, megújított 

elkötelezettsége keretében, és az egyéb 

uniós szakpolitikákkal, az Egyesült 

Nemzetek 2030-ig tartó időszakra szóló 

menetrendjével és a Párizsi 

Megállapodással való koherencia alapján, 

támogatva a tisztességes munkahelyek és 

oktatás létrehozását, biztosítva az emberi, 

munkaügyi és környezeti jogok teljes 

tiszteletben tartását, valamint előmozdítva 

a nemek egyenlőségét; kiemeli, hogy az 

EBB-nek megfelelően tekintettel kell 

lennie az EU kereskedelmi stratégiájára – 

ideértve a meglévő és az ezutáni 

kereskedelmi megállapodásokat is –, 

amikor európai uniós vállalatokat támogat 

68. emlékeztet arra, hogy az EBB teljes 

hitelnyújtási tevékenységének 10%-át 

szenteli az Unió területén kívüli 

műveleteknek, és megjegyzi, hogy az EBB 

által az Európai Unión kívüli projektek 

előmozdítói számára odaítélt keret a 2015-

ös évhez képest növekedett; ezért 

hangsúlyozza annak fontosságát, hogy az 

EBB éves jelentést készítsen az EU-n 

kívüli műveleteiről az Unió külső 

fellépéseit vezérlő általános elveknek való 

megfelelésre tekintettel, és hogy az EBB 

betöltse a neki szánt szerepet az Uniónak a 

fejlesztési szempontú szakpolitikai 

koherencia iránti, megújított 

elkötelezettsége keretében, és az egyéb 

uniós szakpolitikákkal, az Egyesült 

Nemzetek 2030-ig tartó időszakra szóló 

menetrendjével és a Párizsi 

Megállapodással való koherencia alapján, 

támogatva a tisztességes munkahelyek és 

oktatás létrehozását, biztosítva az emberi, 

munkaügyi és környezeti jogok teljes 

tiszteletben tartását, valamint előmozdítva 

a nemek egyenlőségét; kiemeli, hogy az 

EBB-nek megfelelően tekintettel kell 

lennie az EU kereskedelmi stratégiájára – 

ideértve a meglévő és az ezutáni 

kereskedelmi megállapodásokat is –, 

amikor európai uniós vállalatokat támogat 
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külföldön; külföldön; 

Or. en 
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25.4.2018 A8-0139/6 

Módosítás  6 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0139/2018 

Marco Valli 

Az Európai Beruházási Bank 2016. évi pénzügyi tevékenységeinek ellenőrzéséről szóló éves 

jelentés 

2017/2190(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

89 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

89. üdvözli az EBB igazgatótanácsi 

ülései jegyzőkönyveinek nyilvánosságra 

hozatalát, és azt javasolja az EBB-nek, 

hogy fontolja meg az Igazgatási Bizottság 

üléseiről szóló, nem bizalmas információk 

közzétételét is; megismétli kérését, hogy 

projektszinten rendszeresen tegyék közzé 

az EBB Európán kívüli tevékenységeinek 

zárójelentéseit, valamint az EBB 

projektjeinek a hárompilléres értékelési 

keretrendszer (3PA) és az eredménymérési 

keret (REM) szerinti értékelését; úgy véli, 

hogy a mutatókat tartalmazó 

eredménytábla nyilvánosságra hozásának 

gyakorlatát az EBB valamennyi projektjére 

ki kell terjeszteni, amint azt az ESBA 2.0 

előírja; 

89. üdvözli az EBB igazgatótanácsi 

ülései jegyzőkönyveinek nyilvánosságra 

hozatalát, és azt javasolja az EBB-nek, 

hogy az Igazgatási Bizottság üléseinek 

jegyzőkönyveit is hozza nyilvánosságra; 

megismétli kérését, hogy projektszinten 

rendszeresen tegyék közzé az EBB 

Európán kívüli tevékenységeinek 

zárójelentéseit, valamint az EBB 

projektjeinek a hárompilléres értékelési 

keretrendszer (3PA) és az eredménymérési 

keret (REM) szerinti értékelését; úgy véli, 

hogy a mutatókat tartalmazó 

eredménytábla nyilvánosságra hozásának 

gyakorlatát az EBB valamennyi projektjére 

ki kell terjeszteni, amint azt az ESBA 2.0 

előírja; 

Or. en 
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25.4.2018 A8-0139/7 

Módosítás  7 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato, Eleonora Evi, Rolandas Paksas 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0139/2018 

Marco Valli 

Az Európai Beruházási Bank 2016. évi pénzügyi tevékenységeinek ellenőrzéséről szóló éves 

jelentés 

2017/2190(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

96 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

96. sajnálja, hogy a dízelbotrány 

számos kérdést felvetett azzal 

kapcsolatban, hogy a Volkswagen csalás és 

megtévesztés révén jutott EBB-hitelekhez; 

kéri az EBB-t, hogy kövesse az OLAF 

ajánlását, és tegyen aktív lépéseket 

csalásellenes politikájának végrehajtása 

érdekében; 

96. sajnálja, hogy a dízelbotrány 

számos kérdést felvetett azzal 

kapcsolatban, hogy a Volkswagen csalás és 

megtévesztés révén jutott EBB-hitelekhez; 

kéri az EBB-t, hogy kövesse az OLAF 

ajánlását, és tegyen aktív lépéseket 

csalásellenes politikájának végrehajtása 

érdekében; hangsúlyozza, hogy az EBB 

nem átlátható módon kezeli a szóban 

forgó ügyet, és felhívja a bankot, hogy 

hozza nyilvánosságra a bank által a 

Volkswagennek nyújtott hitelről szóló 

OLAF-jelentést, valamint hogy legalább 

tegyen közzé érdemi összefoglalót az 

említett jelentésről; 

Or. en 

 

 


