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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  41a. Iħeġġeġ lill-BEI ma jipprovdix 

finanzjament għall-kostruzzjoni tal-linja 

ferrovjarja b'veloċità għolja Brescia-

Verona-Padova, billi bħalissa għaddejjin 

investigazzjonijiet dwar infiltrazzjoni 

kriminali fil-proġett u l-proġett wera li 

huwa finanzjarjament u ambjentalment 

mhux sostenibbli; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  41b. Jikkritika l-fatt li l-BEI pprovda total 

ta' EUR 700 miljun f'finanzjament 

pubbliku għat-tlestija tal-awtostrada 

Brescia-Bergamo-Milan li hija twila 

62 kilometru, permezz ta' self dirett u 

indirett, li wassal għal spejjeż ogħla għall-

kontribwenti fiskali u qligħ garantit għall-

operaturi privati, u dan minħabba 

previżjonijiet ta' introjtu ottimisti żżejjed 

mill-ħlas għall-użu tat-triq, u li 

sussegwentement irriżultaw li ma kinux 

preċiżi; ifakkar li dan il-proġett ġie 

ppreżentat bħala wieħed mill-akbar 

proġetti ffinanzjati 100% mill-privat, 

jiġifieri proġett li ma kellux bżonn ta' 

finanzjament pubbliku; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  41c. Jikkritika l-fatt li l-BEI pprovda 

finanzjament li jammonta għal madwar 

EUR 300 miljun għall-kostruzzjoni tal-

Linja 4 tal-Metro ta' Milan, proġett li 

għalih inħarġu ħames ordnijiet ta' 

skwalifika mill-awtoritajiet Taljani 

minħabba infiltrazzjoni kriminali fis-

sottokuntratturi; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  51a. Jinsab imħasseb dwar il-fatt li l-BEI 

qed jikkunsidra li jiffinanzja l-linja 

ferrovjarja b'veloċità għolja Turin-Lyon 

taħt il-Fond Ewropew għall-Investimenti 

Strateġiċi (FEIS), minkejja l-fatt li din l-

infrastruttura ewlenija hija għalja ħafna, 

mhux meħtieġa u ekonomikament, 

soċjalment u ambjentalment mhux 

sostenibbli; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  55a. Ifakkar li l-Bank Ewropew tal-

Investiment huwa l-akbar finanzjatur 

barrani fit-Turkija u li wara l-ftuħ tan-

negozjati ta' adeżjoni fl-2004, il-BEI żied 

l-operazzjonijiet ta' self tiegħu lil dak il-

pajjiż, u f'dawn l-aħħar għaxar snin saru 

disponibbli madwar EUR 23 biljun; 

jiddispjaċih li minkejja l-kriżi ekonomika 

persistenti fl-UE, it-Turkija attwalment 

tinsab fl-ewwel post fost il-pajjiżi 

riċevituri tal-BEI barra l-UE, b'madwar 

3.5 % tas-self totali tal-BEI (2015); 

jappella għal kundizzjonalità akbar għall-

finanzjament marbut mar-rispett għad-

drittijiet tal-bniedem u l-libertà tal-

espressjoni; 

Or. en 

 

 


