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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

19.4.2017 A8-0161/10 

Τροπολογία  10 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0161/2017 

Nedzhmi Ali 

Ετήσια έκθεση για τον έλεγχο των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ για το 

2015 

2016/2098(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 41 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  41α. αποδοκιμάζει τη συμμετοχή της 

ΕΤΕπ σε έργα υποδομών μεγάλης 

κλίμακας με σοβαρές περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις και χωρίς πραγματική 

οικονομική και κοινωνική προστιθέμενη 

αξία για τον τοπικό πληθυσμό· τονίζει 

επίσης ότι τα εν λόγω έργα έχουν 

περιορισμένο αντίκτυπο στη δημιουργία 

νέων θέσεων εργασίας και ότι η σχέση 

κόστους/οφέλους δεν είναι τέτοια ώστε να 

καθιστά βιώσιμες τις εν λόγω επενδύσεις· 

καλεί την ΕΤΕπ να χρηματοδοτεί 

αποκλειστικά και μόνο έργα η εκτέλεση 

των οποίων δεν είναι περιβαλλοντικά, 

οικονομικά ή κοινωνικά αμφισβητούμενη, 

βάσει διεξοδικών εκ των προτέρων 

αξιολογήσεων και κατάλληλων 

αναλύσεων κόστους-οφέλους· 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0161/11 

Τροπολογία  11 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0161/2017 

Nedzhmi Ali 

Ετήσια έκθεση για τον έλεγχο των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ για το 

2015 

2016/2098(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 41 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  41β. επισημαίνει με ανησυχία την τάση 

να διατίθενται διαρκώς περισσότερα 

δημόσια κονδύλια της ΕΕ σε έργα 

υποδομών με σημαντικές εκπομπές CO2, 

και ιδίως σε αυτοκινητοδρόμους· τονίζει, 

ακόμη, ότι οι αξιολογήσεις της 

βιωσιμότητας τέτοιων έργω βασίζονται 

συχνά σε ανακριβείς και υπεραισιόδοξες 

προβλέψεις κυκλοφοριακών ροών και 

εσόδων από διόδια, με αποτέλεσμα 

σημαντικές και απρόβλεπτες δαπάνες 

δημόσιων πόρων για την εξασφάλιση των 

κερδών ιδιωτικών εταιρειών, όπως στην 

περίπτωση των 700 εκατομμυρίων ευρώ 

που διατέθηκαν στο έργο της 

ολοκλήρωσης του αυτοκινητοδρόμου 

Μπρέσια-Μπέργκαμο Μιλάνο, που 

αποδείχθηκε οικονομικά μη βιώσιμος και 

με αμφίβολα οικονομικά και κοινωνικά 

οφέλη· καλεί την ΕΤΕπ να πραγματοποιεί 

διεξοδικές εκ των προτέρων αξιολογήσεις 

της οικονομικής βιωσιμότητας των 

έργων που χρηματοδοτεί και να μη 

χρηματοδοτεί έργα αντίθετα προς τους 

μακροπρόθεσμους στόχους της ΕΕ για τη 

στροφή σε μια οικονομία χωρίς εκπομπές 

CO2, καθώς και προς την αρχή της 

προσθετικότητας· 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0161/12 

Τροπολογία  12 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0161/2017 

Nedzhmi Ali 

Ετήσια έκθεση για τον έλεγχο των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ για το 

2015 

2016/2098(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 46 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  46α. εκφράζει ανησυχία για ορισμένα 

έργα υποδομής στην Αφρική, τα οποία 

χρηματοδοτούνται από την ΕΤΕπ και 

συνδέονται με φορολογικούς 

παραδείσους, καθώς και για τον 

περιβαλλοντικό και κοινωνικό τους 

αντίκτυπο, όπως τα ορυχεία 

χαλκού/κοβαλτίου στην περιοχή Tenke-

Fungurume της Λαϊκής Δημοκρατίας του 

Κονγκό, ο αγωγός αερίου Δυτικής 

Αφρικής στη Νιγηρία και τη Γκάνα, 

καθώς και το έργο που αφορά το ορυχείο 

χαλκού στην περιοχή Mopani της 

Ζάμπιας· 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0161/13 

Τροπολογία  13 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0161/2017 

Nedzhmi Ali 

Ετήσια έκθεση για τον έλεγχο των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ για το 

2015 

2016/2098(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 46 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  46β. επισημαίνει με ανησυχία ότι η 

Τουρκία είναι ο κύριος εκτός ΕΕ 

δικαιούχος χρηματοδότησης από την 

ΕΤΕπ, και ότι η ΕΤΕπ είναι ο κύριος 

εξωτερικός χρηματοδοτικός οργανισμός 

στην Τουρκία, η οποία έλαβε περίπου το 

3,5% του συνόλου των δανείων που 

χορήγησε η ΕΤΕπ το 2015· τονίζει την 

ανάγκη να εξαρτηθούν οι 

χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕπ από τον 

σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

και των θεμελιωδών ελευθεριών, της 

δημοκρατίας και του κράτους δικαίου 

στις δικαιούχους χώρες· 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0161/14 

Τροπολογία  14 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0161/2017 

Nedzhmi Ali 

Ετήσια έκθεση για τον έλεγχο των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ για το 

2015 

2016/2098(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 77 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  77α. εκφράζει ικανοποίηση για την 

πρόσφατη έγκριση μνημονίου συμφωνίας 

μεταξύ της ΕΤΕπ και της ιταλικής αρχής 

για την καταπολέμηση της διαφθοράς 

(ANAC), στόχος του οποίου είναι η 

ενίσχυση του αγώνα κατά της διαφθοράς 

μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών και 

της αμοιβαίας τεχνικής και 

επιχειρησιακής συνδρομής· καλεί την 

ΕΤΕπ να ενεργοποιήσει τη συμφωνία το 

ταχύτερο δυνατό, ώστε να βελτιωθεί η εκ 

των προτέρων εκτίμηση των κινδύνων 

διαφθοράς και διείσδυσης εγκληματικών 

ομάδων για τα επιλεγόμενα έργα και, έτσι, 

αποτραπεί ο κίνδυνος εμπλοκής έργων 

που χρηματοδοτούνται από την ΕΤΕπ σε 

υποθέσεις διαφθοράς, όπως συνέβη στην 

περίπτωση του αυτοκινητοδρόμου του 

Passante di Mestre· 

Or. en 

 

 


