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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

20.4.2016 A8-0050/1 

Τροπολογία  1 

Marco Valli, Marco Zanni 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0050/2016 

Georgi Pirinski 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και ετήσια έκθεση για το 2014 

2015/2127(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 41 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  41α. προτρέπει την ΕΤΕπ να μην 

παράσχει χρηματοδότηση για την 

κατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής 

υψηλής ταχύτητας Mπρέσια-Βερόνα-

Πάντοβα, δεδομένου ότι είναι σε εξέλιξη 

έρευνες για αξιόποινη διείσδυση 

παραγόντων όσον αφορά το έργο και έχει 

αποδειχθεί ότι το έργο είναι οικονομικά 

και περιβαλλοντικά μη βιώσιμο· 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0050/2 

Τροπολογία  2 

Marco Valli, Marco Zanni 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0050/2016 

Georgi Pirinski 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και ετήσια έκθεση για το 2014 

2015/2127(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 41 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  41β. επικρίνει το γεγονός ότι η ΕΤΕπ 

χορήγησε συνολικά 700 εκατομμύρια 

ευρώ δημόσιας χρηματοδότησης για την 

ολοκλήρωση του μήκους 62 χιλιομέτρων 

αυτοκινητοδρόμου Mπρέσια-Mπέργκαμο-

Μιλάνο μέσω άμεσων και έμμεσων 

δανείων, που οδήγησε σε υψηλότερο 

κόστος για τους φορολογούμενους και 

εγγυημένα κέρδη για τις ιδιωτικές 

επιχειρήσεις, λόγω των υπερβολικά 

αισιόδοξων προβλέψεων όσον αφορά τα 

έσοδα των διοδίων που, στη συνέχεια, 

αποδείχθηκαν ανακριβείς· υπενθυμίζει ότι 

το σχέδιο αυτό παρουσιάστηκε ως μία 

από τις μεγαλύτερες 100% ιδιωτικές 

χρηματοδοτήσεις έργων, δηλαδή ως έργο 

που δεν απαιτεί καμία δημόσια 

χρηματοδότηση· 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0050/3 

Τροπολογία  3 

Marco Valli, Marco Zanni 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0050/2016 

Georgi Pirinski 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και ετήσια έκθεση για το 2014 

2015/2127(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 41 γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  41γ. επικρίνει το γεγονός ότι η ΕTΕπ έχει 

παράσχει χρηματοδότηση ύψους περίπου 

300 εκατομμυρίων ευρώ για την 

κατασκευή της Γραμμής 4 του Mετρό του 

Μιλάνου, ένα έργο για το οποίο έχουν 

εκδοθεί από τις ιταλικές αρχές πέντε 

παραγγελίες αποκλεισμού για λόγους 

εγκληματικής διείσδυσης υπεργολάβων· 

 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0050/4 

Τροπολογία  4 

Marco Valli, Marco Zanni 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0050/2016 

Georgi Pirinski 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και ετήσια έκθεση για το 2014 

2015/2127(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 51 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  51α. εκφράζει την ανησυχία του για το 

γεγονός ότι η ΕΤΕπ εξετάζει τη 

δυνατότητα χρηματοδότησης της 

σιδηροδρομικής σύνδεσης υψηλής 

ταχύτητας Τορίνο-Λυών από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών 

Επενδύσεων (ETΣΕ), παρά το γεγονός ότι 

αυτή η σημαντική υποδομή είναι 

υπερβολικά δαπανηρή, περιττή και 

οικονομικά, κοινωνικά και 

περιβαλλοντικά μη βιώσιμη· 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0050/5 

Τροπολογία  5 

Marco Valli, Marco Zanni 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0050/2016 

Georgi Pirinski 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και ετήσια έκθεση για το 2014 

2015/2127(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 55 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  55α. υπενθυμίζει ότι η Ευρωπαϊκή 

Τράπεζα Επενδύσεων είναι η 

μεγαλύτερος ξένος χρηματοδοτικός 

οργανισμός στην Τουρκία και ότι μετά 

την έναρξη των ενταξιακών 

διαπραγματεύσεων το 2004, η ΕΤΕπ 

ενέτεινε τις δανειοδοτικές πράξεις της 

στην εν λόγω χώρα και κατά την 

τελευταία δεκαετία, έχουν διατεθεί 

περίπου 23 δις ευρώ· εκφράζει τη λύπη 

του για το γεγονός ότι, παρά την επίμονη 

οικονομική κρίση στην ΕΕ, η Τουρκία 

κατατάσσεται επί του παρόντος στην 

πρώτη θέση μεταξύ των δικαιούχων 

χωρών της ΕΤΕπ εκτός της ΕΕ, 

απορροφώντας περίπου 3,5% των 

συνολικών δανείων της ΕΤΕπ (2015)· 

ζητεί να θεσπιστούν ισχυρότερες 

προϋποθέσεις για τη χρηματοδότηση οι 

οποίες θα συνδέονται με τον σεβασμό των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 

ελευθερίας της έκφρασης· 

Or. en 

 

 


