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25.4.2018 A8-0139/2 

Amendamentul  2 

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

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0139/2018 

Marco Valli 

Raportul anual privind controlul activităților financiare ale Băncii Europene de Investiții pe 

2016 

2017/2190(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

8. reiterează îngrijorarea 

Parlamentului cu privire la definirea unei 

strategii echilibrate cu o repartizare 

geografică dinamică, echitabilă și 

transparentă a proiectelor și a investițiilor 

între statele membre, ținând seama de 

atenția deosebită acordată țărilor și 

regiunilor mai puțin dezvoltate; constată că 

70 % din totalul împrumuturilor acordate 

de BEI pentru 2016 (46,8 miliarde EUR) 

sunt concentrate în șase state membre, 

ceea ce demonstrează faptul că nu toate 

regiunile sau statele membre sunt în 

măsură să beneficieze în mod egal de pe 

urma oportunităților de investiții; 

8. reiterează îngrijorarea 

Parlamentului cu privire la definirea unei 

strategii echilibrate cu o repartizare 

geografică dinamică, echitabilă și 

transparentă a proiectelor și a investițiilor 

între statele membre, ținând seama de 

atenția deosebită acordată țărilor și 

regiunilor mai puțin dezvoltate; constată că 

70 % din totalul împrumuturilor acordate 

de BEI pentru 2016 (46,8 miliarde EUR) 

sunt concentrate în câteva țări cu cele mai 

dezvoltate piețe financiare, ceea ce 

demonstrează faptul că nu toate regiunile 

sau statele membre sunt în măsură să 

reducă decalajele și să beneficieze în mod 

egal de pe urma oportunităților de 

investiții; 

Or. en 
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25.4.2018 A8-0139/3 

Amendamentul  3 

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

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0139/2018 

Marco Valli 

Raportul anual privind controlul activităților financiare ale Băncii Europene de Investiții pe 

2016 

2017/2190(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 10 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

10. invită BEI să ia în considerare, în 

cadrul unor proiecte de infrastructură de 

mare amploare, toate riscurile care ar putea 

avea un impact asupra mediului și să 

finanțeze prioritar proiectele care au 

demonstrat o valoare adăugată reală pentru 

mediu, pentru economie sau pentru 

populația locală; subliniază că este 

important să se monitorizeze cu strictețe 

posibilele riscuri de corupție și fraudă și 

solicită BEI să înghețe toate împrumuturile 

acordate pentru proiecte care fac obiectul 

unei anchete oficiale în curs; 

10. invită BEI să ia în considerare, în 

cadrul unor proiecte de infrastructură de 

mare amploare, toate riscurile care ar putea 

avea un impact asupra mediului și să 

finanțeze numai proiectele care au 

demonstrat o valoare adăugată reală pentru 

mediu, pentru economie sau pentru 

populația locală; subliniază că este 

important să se monitorizeze cu strictețe 

posibilele riscuri de corupție și fraudă și 

solicită BEI să înghețe toate împrumuturile 

acordate pentru proiecte care fac obiectul 

unei anchete oficiale în curs; 

Or. en 
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25.4.2018 A8-0139/4 

Amendamentul  4 

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

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0139/2018 

Marco Valli 

Raportul anual privind controlul activităților financiare ale Băncii Europene de Investiții pe 

2016 

2017/2190(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 62 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

62. își exprimă îngrijorarea cu privire la 

posibila finanțare de către BEI a 

proiectului privind gazoductul transadriatic 

întrucât nu este în conformitate, în 

proporții diferite în țările de tranzit, și 

anume Albania, Grecia și Italia, cu 

standardele sociale și de mediu minime 

impuse de principiile Equator; regretă 

faptul că BERD a alocat deja fonduri în 

valoare de 500 milioane EUR și consideră 

că proiectul nu este potrivit pentru 

investițiile din partea BEI și nu ar trebui 

finanțat de nicio bancă care aspiră să 

realizeze investiții responsabile în termeni 

sociali și de mediu;  

62. își exprimă îngrijorarea cu privire la 

împrumutul de 1,5 miliarde EUR acordat 
de BEI proiectului privind gazoductul 

transadriatic, întrucât nu este în 

conformitate, în proporții diferite în țările 

de tranzit, și anume Albania, Grecia și 

Italia, cu standardele sociale și de mediu 

minime impuse de principiile Equator; 

regretă faptul că BERD a alocat deja 

fonduri în valoare de 500 milioane EUR și 

consideră că proiectul nu este potrivit 

pentru investițiile din partea BEI și nu ar 

trebui finanțat de nicio bancă care aspiră să 

realizeze investiții responsabile în termeni 

sociali și de mediu;  

Or. en 
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25.4.2018 A8-0139/5 

Amendamentul  5 

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

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0139/2018 

Marco Valli 

Raportul anual privind controlul activităților financiare ale Băncii Europene de Investiții pe 

2016 

2017/2190(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 68 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

68. reamintește că 10 % din totalul 

împrumuturilor acordate de BEI vizează 

operațiuni desfășurate în afara Uniunii și 

salută faptul că volumul total al bugetului 

acordat de BEI promotorilor de proiecte 

din afara Uniunii Europene a crescut în 

comparație cu 2015; subliniază, din acest 

motiv, că este important ca BEI să 

raporteze anual, în legătură cu operațiunile 

sale desfășurate în afara Uniunii, cu privire 

la respectarea principiilor generale care 

călăuzesc acțiunea externă a Uniunii, 

precum și ca BEI să își joace rolul cuvenit 

în cadrul angajamentului reînnoit al UE 

privind coerența politicilor în favoarea 

dezvoltării și în armonie cu celelalte 

politici ale UE, Agenda 2030 a ONU și 

Acordul de la Paris, sprijinind crearea de 

locuri de muncă decente și educația, 

asigurând respectarea deplină a drepturilor 

omului și a drepturilor în domeniile muncii 

și mediului și promovând egalitatea de gen; 

subliniază că BEI ar trebui să țină cont în 

mod corespunzător de strategia comercială 

a UE, inclusiv de acordurile comerciale 

existente și viitoare, la sprijinirea 

întreprinderilor UE în străinătate; 

68. reamintește că 10 % din totalul 

împrumuturilor acordate de BEI vizează 

operațiuni desfășurate în afara Uniunii și 

constată faptul că volumul total al 

bugetului acordat de BEI promotorilor de 

proiecte din afara Uniunii Europene a 

crescut în comparație cu 2015; subliniază, 

din acest motiv, că este important ca BEI 

să raporteze anual, în legătură cu 

operațiunile sale desfășurate în afara 

Uniunii, cu privire la respectarea 

principiilor generale care călăuzesc 

acțiunea externă a Uniunii, precum și ca 

BEI să își joace rolul cuvenit în cadrul 

angajamentului reînnoit al UE privind 

coerența politicilor în favoarea dezvoltării 

și în armonie cu celelalte politici ale UE, 

Agenda 2030 a ONU și Acordul de la 

Paris, sprijinind crearea de locuri de muncă 

decente și educația, asigurând respectarea 

deplină a drepturilor omului și a drepturilor 

în domeniile muncii și mediului și 

promovând egalitatea de gen; subliniază că 

BEI ar trebui să țină cont în mod 

corespunzător de strategia comercială a 

UE, inclusiv de acordurile comerciale 

existente și viitoare, la sprijinirea 

întreprinderilor UE în străinătate; 

Or. en 
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25.4.2018 A8-0139/6 

Amendamentul  6 

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

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0139/2018 

Marco Valli 

Raportul anual privind controlul activităților financiare ale Băncii Europene de Investiții pe 

2016 

2017/2190(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 89 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

89. salută publicarea proceselor-verbale 

ale reuniunilor Consiliului de administrație 

al BEI și recomandă ca BEI să examineze 

și posibilitatea de a dezvălui informații 

neconfidențiale din cadrul reuniunilor 

Comitetului de direcție; își reiterează 

solicitarea privind publicarea sistematică, 

la nivel de proiect, a rapoartelor de 

finalizare pentru activitățile BEI în afara 

Europei, precum și a fișelor 3PA și REM 

pentru proiectele BEI; consideră că 

practica de a publica tabloul de bord al 

indicatorilor, astfel cum se prevede pentru 

FEIS 2.0, ar trebui să se aplice tuturor 

proiectelor implementate de BEI; 

89. salută publicarea proceselor-verbale 

ale reuniunilor Consiliului de administrație 

al BEI și recomandă BEI să publice și 

procesele-verbale ale reuniunilor 

Comitetului de direcție; își reiterează 

solicitarea privind publicarea sistematică, 

la nivel de proiect, a rapoartelor de 

finalizare pentru activitățile BEI în afara 

Europei, precum și a fișelor 3PA și REM 

pentru proiectele BEI; consideră că 

practica de a publica tabloul de bord al 

indicatorilor, astfel cum se prevede pentru 

FEIS 2.0, ar trebui să se aplice tuturor 

proiectelor implementate de BEI; 

Or. en 
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25.4.2018 A8-0139/7 

Amendamentul  7 

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

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0139/2018 

Marco Valli 

Raportul anual privind controlul activităților financiare ale Băncii Europene de Investiții pe 

2016 

2017/2190(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 96 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

96. regretă faptul că scandalul 

„Dieselgate” a ridicat o serie de întrebări 

referitoare la faptul că Volkswagen ar fi 

primit împrumuturi de la BEI prin fraudă și 

înșelătorie; solicită BEI să dea curs 

recomandărilor OLAF și să ia măsuri 

active în cadrul politicii sale de combatere 

a fraudei; 

96. regretă faptul că scandalul 

„Dieselgate” a ridicat o serie de întrebări 

referitoare la faptul că Volkswagen ar fi 

primit împrumuturi de la BEI prin fraudă și 

înșelătorie; solicită BEI să dea curs 

recomandărilor OLAF și să ia măsuri 

active în cadrul politicii sale de combatere 

a fraudei; subliniază secretomania cu care 

BEI a gestionat cazul și îndeamnă banca 

să dezvăluie raportul OLAF privind 

împrumutul acordat de BEI Volkswagen 

și să publice măcar un rezumat 

semnificativ al acestui raport; 

Or. en 

 

 


