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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

5.2.2018 A8-0013/1 

Τροπολογία  1 

Marco Valli 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0013/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Ετήσια έκθεση για τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 

Επενδύσεων 

2017/2071(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  16α. εκφράζει την αντίθεσή του στο 

γεγονός ότι ο κατάλογος των έργων που 

έχουν επιλεγεί προς χρηματοδότηση, 

μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ, 

περιλαμβάνει έργα υποδομών με σοβαρές 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις και αμφίβολη 

προσθετικότητα, όπως βιοδιϋλιστήρια, 

χαλυβουργίες, εγκαταστάσεις 

επαναεριοποίησης και αποθήκευσης 

αερίου και αυτοκινητοδρόμους· επικρίνει 

το γεγονός ότι η ΕΤΕπ σε πολλές 

περιπτώσεις δεν έδωσε συνέχεια σε 

προειδοποιήσεις τοπικών αρχών, 

ενδιαφερόμενων κοινοτήτων και 

οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 

σε σχέση με παραβιάσεις της 

περιβαλλοντικής και της κοινωνικής 

νομοθεσίας από αποδέκτες 

χρηματοδότησης και από τα 

χρηματοδοτούμενα έργα, υποστηρίζοντας 

ότι δεν ήταν δική της ευθύνη η διεξαγωγή 

των αναγκαίων ερευνών· καλεί την ΕΤΕπ 

να διακόπτει τις χρηματοδοτήσεις όταν 

υπάρχουν υποψίες για παραβιάσεις της 

περιβαλλοντικής νομοθεσίας και για 

πρόκληση βλάβης στο κοινωνικό σύνολο 

ή σε τοπικές κοινότητες, λαμβάνοντας 

υπόψη την αρχή της προφύλαξης· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

5.2.2018 A8-0013/2 

Τροπολογία  2 

Marco Valli 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0013/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Ετήσια έκθεση για τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 

Επενδύσεων 

2017/2071(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  17α. αποδοκιμάζει τη συμμετοχή της 

ΕΤΕπ σε έργα υποδομών μεγάλης 

κλίμακας με σοβαρές περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις και χωρίς σημαντική 

οικονομική και κοινωνική προστιθέμενη 

αξία για τους τοπικούς πληθυσμούς· 

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 επενδύσεις αυτού 

του είδους· καλεί την ΕΤΕπ να 

χρηματοδοτεί μόνο τα έργα εκείνα η 

εκτέλεση των οποίων δεν είναι 

περιβαλλοντικά, οικονομικά ή κοινωνικά 

αμφιλεγόμενη, πράγμα που θα 

αποδεικνύεται από προηγούμενες 

διεξοδικές αξιολογήσεις και από 

κατάλληλη ανάλυση κόστους-οφέλους· 

Or. en 
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5.2.2018 A8-0013/3 

Τροπολογία  3 

Marco Valli 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0013/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Ετήσια έκθεση για τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 

Επενδύσεων 

2017/2071(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 32 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  32α. επισημαίνει ότι η μακροχρόνια 

έρευνα σχετικά με το σκάνδαλο 

διαφθοράς του έργου MOSE περατώθηκε 

στις 14 Σεπτεμβρίου 2017 με την 

απόφαση που εξέδωσε το Δικαστήριο της 

Βενετίας, το οποίο καταδίκασε δύο 

ηγετικές προσωπικότητες που 

συμμετείχαν άμεσα στο σκάνδαλο σε 

ποινή φυλακίσεως τεσσάρων ετών και σε 

κατάσχεση 9 575 000 EUR· εκφράζει τη 

λύπη του για το γεγονός ότι, μεταξύ 2011 

και 2013, η ΕΤΕπ εκταμίευσε τρία 

δάνεια, συνολικού ύψους 1,2 

δισεκατομμυρίων EUR, για την 

υλοποίηση του έργου MOSE, το τελευταίο 

από τα οποία χορηγήθηκε αφού οι εθνικές 

αρχές είχαν ξεκινήσει έρευνες για 

διαφθορά· καλεί την ΕΤΕπ να 

διασφαλίσει αυστηρότερη εφαρμογή της 

πολιτικής της μηδενικής ανοχής στην 

απάτη και να αποσύρει κάθε 

χρηματοδότηση προς το έργο MOSE, 

καθώς και προς τα έργα που συνδέονται 

με αυτό μέσω του συστήματος εταιρειών 

και δικαιούχων που συμμετέχουν στην 

υλοποίηση έργων στην περιοχή Βένετο, 

ιδίως για το τμήμα του 

αυτοκινητόδρομου A4, γνωστού με την 

ονομασία Passante di Mestre, για το οποίο 

εξακολουθούν να διεξάγονται έρευνες για 
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φορολογική απάτη, διαφθορά και 

διείσδυση του οργανωμένου εγκλήματος, 

καθώς και για την τρίτη λωρίδα 

κυκλοφορίας του αυτοκινητοδρόμου Α4 

μεταξύ Βενετίας και Τεργέστης· καλεί 

την ΕΤΕπ να διεξάγει κατάλληλες 

εσωτερικές έρευνες σχετικά με την 

επιλογή των δικαιούχων, καθώς και 

σχετικά με τη χορήγηση και τη 

διαχείριση των πόρων της, και να 

δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα των εν 

λόγω ερευνών· 

Or. en 
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5.2.2018 A8-0013/4 

Τροπολογία  4 

Marco Valli 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0013/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Ετήσια έκθεση για τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 

Επενδύσεων 

2017/2071(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 43 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  43α. εκφράζει ανησυχία για την πιθανή 

χρηματοδότηση εκ μέρους της ΕΤΕπ του 

έργου «Διαδριατικός Αγωγός» (Trans-

Adriatc Pipeline), το οποίο δεν 

συμμορφώνεται, σε διαφορετικό βαθμό 

στις χώρες διέλευσης, δηλαδή την 

Αλβανία, την Ελλάδα και την Ιταλία, με 

τα ελάχιστα περιβαλλοντικά και 

κοινωνικά πρότυπα που απαιτούνται 

βάσει των αρχών του Ισημερινού· 

εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η 

ΕΤΑΑ έχει ήδη διαθέσει 500 εκατομμύρια 

EUR σε χρηματοδότηση, και θεωρεί ότι 

το εν λόγω έργο δεν αξίζει επένδυση εκ 

μέρους της ΕΤΕπ και δεν θα πρέπει να 

ληφθεί υπόψη για χρηματοδότηση από 

οποιαδήποτε τράπεζα φιλοδοξεί να 

πραγματοποιεί κοινωνικά και 

περιβαλλοντικά υπεύθυνες επενδύσεις· 

Or. en 

 

 


