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25.4.2018 A8-0139/2 

Amendement  2 

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

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0139/2018 

Marco Valli 

Jaarverslag inzake de controle van de financiële activiteiten van de EIB voor 2016 

2017/2190(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

8. wijst nogmaals op de zorgen van 

het Parlement over de vaststelling van een 

evenwichtige strategie met een 

dynamische, eerlijke en transparante 

geografische spreiding van projecten en 

investeringen over de lidstaten, rekening 

houdend met de specifieke nadruk op 

minder ontwikkelde landen en regio's; 

merkt op dat 70 % van de totale 

kredietverlening door de EIB voor 2016 

(46,8 miljard EUR) is geconcentreerd in 

zes lidstaten, hetgeen aantoont dat niet alle 

lidstaten of regio's in gelijke mate van 

investeringsmogelijkheden kunnen 

profiteren; 

8. wijst nogmaals op de zorgen van 

het Parlement over de vaststelling van een 

evenwichtige strategie met een 

dynamische, eerlijke en transparante 

geografische spreiding van projecten en 

investeringen over de lidstaten, rekening 

houdend met de specifieke nadruk op 

minder ontwikkelde landen en regio's; 

merkt op dat 70 % van de totale 

kredietverlening door de EIB voor 2016 

(46,8 miljard EUR) is geconcentreerd in 

een klein aantal landen met de meest 

ontwikkelde financiële markten, hetgeen 

aantoont dat niet alle lidstaten of regio's de 

achterstand kunnen inlopen en in gelijke 

mate van investeringsmogelijkheden 

kunnen profiteren; 

Or. en 
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25.4.2018 A8-0139/3 

Amendement  3 

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

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0139/2018 

Marco Valli 

Jaarverslag inzake de controle van de financiële activiteiten van de EIB voor 2016 

2017/2190(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

10. verzoekt de EIB rekening om bij 

grootschalige infrastructuurprojecten 

rekening te houden met alle risico’s die van 

invloed kunnen zijn op het milieu en 

voorrang te geven aan de financiering 

van projecten waarvan is aangetoond dat 

ze werkelijk meerwaarde hebben voor het 

milieu, de economie en de plaatselijke 

bevolking; benadrukt het belang van streng 

toezicht op mogelijke risico's van fraude en 

corruptie, en verzoekt de EIB om de 

leningen voor projecten waarnaar een 

officieel onderzoek loopt, te bevriezen; 

10. verzoekt de EIB rekening om bij 

grootschalige infrastructuurprojecten 

rekening te houden met alle risico’s die van 

invloed kunnen zijn op het milieu en alleen 

projecten te financieren waarvan is 

aangetoond dat ze werkelijk meerwaarde 

hebben voor het milieu, de economie of de 

plaatselijke bevolking; benadrukt het 

belang van streng toezicht op mogelijke 

risico's van fraude en corruptie, en verzoekt 

de EIB om de leningen voor projecten 

waarnaar een officieel onderzoek loopt, te 

bevriezen; 

Or. en 
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25.4.2018 A8-0139/4 

Amendement  4 

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

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0139/2018 

Marco Valli 

Jaarverslag inzake de controle van de financiële activiteiten van de EIB voor 2016 

2017/2190(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 62 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

62. uit zijn bezorgdheid over de 

mogelijke financiering door de EIB van 
het trans-Adriatische pijplijnproject, dat in 

de doorvoerlanden Albanië, Griekenland 

en Italië in verschillende mate strijdig is 

met de minimale sociale en milieunormen 

die zijn vastgesteld in de Equator 

Principles; betreurt dat de EBWO al 

500 miljoen EUR aan financiering heeft 

toegewezen, en is van mening dat dit 

project niet geschikt is voor investeringen 

van de EIB en niet in aanmerking mag 

komen voor financiering door banken die 

de ambitie hebben om sociaal en 

ecologisch verantwoord te investeren;  

62. uit zijn bezorgdheid over de EIB-

lening van 1,5 miljard EUR aan het trans-

Adriatische pijplijnproject, dat in de 

doorvoerlanden Albanië, Griekenland en 

Italië in verschillende mate strijdig is met 

de minimale sociale en milieunormen die 

zijn vastgesteld in de Equator Principles; 

betreurt dat de EBWO al 500 miljoen EUR 

aan financiering heeft toegewezen, en is 

van mening dat dit project niet geschikt is 

voor investeringen van de EIB en niet in 

aanmerking mag komen voor financiering 

door banken die de ambitie hebben om 

sociaal en ecologisch verantwoord te 

investeren;  

Or. en 
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25.4.2018 A8-0139/5 

Amendement  5 

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

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0139/2018 

Marco Valli 

Jaarverslag inzake de controle van de financiële activiteiten van de EIB voor 2016 

2017/2190(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 68 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

68. herinnert eraan dat 10 % van de 

totale leenactiviteiten van de EIB bestemd 

is voor activiteiten buiten de Unie, en is 

ingenomen met het feit dat het 

totaalbedrag van de door de EIB aan 

projectontwikkelaars buiten de Europese 

Unie toegewezen financiële middelen is 

toegenomen ten opzichte van 2015; 

benadrukt daarom dat de EIB jaarlijks 

moet rapporteren over haar operaties buiten 

de EU wat betreft de naleving van de 

algemene beginselen die aan het extern 

optreden van de Unie ten grondslag liggen, 

en de rol moet spelen die voor haar is 

weggelegd in het kader van het hernieuwde 

engagement van de Unie inzake 

beleidscoherentie voor ontwikkeling en 

met het oog op de consistentie met andere 

beleidslijnen van de EU, de VN-agenda 

2030 en de Overeenkomst van Parijs, en 

daarbij de totstandbrenging van degelijke 

banen en degelijk onderwijs te 

ondersteunen, de volledige eerbiediging 

van mensenrechten, arbeids- en 

milieurechten te garanderen, en 

gendergelijkheid te stimuleren; 

onderstreept dat de EIB bij het 

ondersteunen van EU-bedrijven in het 

buitenland terdege rekening moet houden 

met de handelsstrategie van de EU, 

inclusief de bestaande en toekomstige 

68. herinnert eraan dat 10 % van de 

totale leenactiviteiten van de EIB bestemd 

is voor activiteiten buiten de Unie, en 

neemt nota van het feit dat het 

totaalbedrag van de door de EIB aan 

projectontwikkelaars buiten de Europese 

Unie toegewezen financiële middelen is 

toegenomen ten opzichte van 2015; 

benadrukt daarom dat de EIB jaarlijks 

moet rapporteren over haar operaties buiten 

de EU wat betreft de naleving van de 

algemene beginselen die aan het extern 

optreden van de Unie ten grondslag liggen, 

en de rol moet spelen die voor haar is 

weggelegd in het kader van het hernieuwde 

engagement van de Unie inzake 

beleidscoherentie voor ontwikkeling en 

met het oog op de consistentie met andere 

beleidslijnen van de EU, de VN-agenda 

2030 en de Overeenkomst van Parijs, en 

daarbij de totstandbrenging van degelijke 

banen en degelijk onderwijs te 

ondersteunen, de volledige eerbiediging 

van mensenrechten, arbeids- en 

milieurechten te garanderen, en 

gendergelijkheid te stimuleren; 

onderstreept dat de EIB bij het 

ondersteunen van EU-bedrijven in het 

buitenland terdege rekening moet houden 

met de handelsstrategie van de EU, 

inclusief de bestaande en toekomstige 
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Or. en 
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25.4.2018 A8-0139/6 

Amendement  6 

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

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0139/2018 

Marco Valli 

Jaarverslag inzake de controle van de financiële activiteiten van de EIB voor 2016 

2017/2190(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 89 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

89. is ingenomen met de 

openbaarmaking van de notulen van de 

vergaderingen van de Raad van Bewind 

van de EIB, en beveelt de EIB ook aan te 

overwegen niet-vertrouwelijke informatie 

over de directievergaderingen openbaar te 

maken; herhaalt, met betrekking tot het 

projectniveau, zijn verzoek om 

systematische bekendmaking van 

projectvoltooiingsrapporten voor EIB-

activiteiten buiten Europa, alsook van 3PA 

en het ReM voor EIB-projecten; is van 

mening dat de openbaarmaking van het 

scorebord van indicatoren, zoals die voor 

het EFSI 2.0 is voorzien, moet gelden voor 

alle projecten die door de EIB worden 

uitgevoerd; 

89. is ingenomen met de 

openbaarmaking van de notulen van de 

vergaderingen van de Raad van Bewind 

van de EIB, en beveelt aan dat de EIB ook 

de notulen van de directievergaderingen 

openbaar maakt; herhaalt, met betrekking 

tot het projectniveau, zijn verzoek om 

systematische bekendmaking van 

projectvoltooiingsrapporten voor EIB-

activiteiten buiten Europa, alsook van 3PA 

en het ReM voor EIB-projecten; is van 

mening dat de openbaarmaking van het 

scorebord van indicatoren, zoals die voor 

het EFSI 2.0 is voorzien, moet gelden voor 

alle projecten die door de EIB worden 

uitgevoerd; 

Or. en 
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25.4.2018 A8-0139/7 

Amendement  7 

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

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0139/2018 

Marco Valli 

Jaarverslag inzake de controle van de financiële activiteiten van de EIB voor 2016 

2017/2190(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 96 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

96. betreurt dat het "dieselgate"-

schandaal een aantal vragen heeft 

opgeworpen over het feit dat Volkswagen 

leningen van de EIB heeft ontvangen via 

fraude en bedrog; verzoekt de EIB de 

aanbevelingen van OLAF op te volgen 

inzake het nemen van actieve maatregelen 

ter uitvoering van haar anti-fraudebeleid; 

96. betreurt dat het "dieselgate"-

schandaal een aantal vragen heeft 

opgeworpen over het feit dat Volkswagen 

leningen van de EIB heeft ontvangen via 

fraude en bedrog; verzoekt de EIB de 

aanbevelingen van OLAF op te volgen 

inzake het nemen van actieve maatregelen 

ter uitvoering van haar anti-fraudebeleid; 

benadrukt de geheimzinnigheid waarmee 

de zaak door de EIB wordt behandeld en 

dringt er bij de bank op aan om het 

verslag van OLAF over haar lening aan 

Volkswagen openbaar te maken en ten 

minste een zinvolle synthese van dat 

verslag te publiceren; 

Or. en 

 

 


