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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  16a. Jiddeplora l-fatt li l-lista tal-

proġetti magħżula biex jirċievu 

finanzjament mill-FEIS tinkludi 

installazzjonijiet infrastrutturali b'impatt 

ambjentali serju u addizzjonalità dubjuża, 

bħall-bijoraffineriji, l-impjanti għall-

produzzjoni tal-azzar, il-faċilitajiet ta' 

rigassifikazzjoni u ta' ħżin tal-gass u l-

awtostradi; jikkritika l-fatt li, f'ħafna 

każijiet, il-BEI naqas milli jagħti segwitu 

għar-rapporti li saru mill-awtoritajiet 

lokali, mill-komunitajiet tal-partijiet 

interessati u minn gruppi tas-soċjetà ċivili 

dwar il-ksur tar-regoli ambjentali u 

soċjali min-naħa tal-benefiċjarji tal-

finanzjamenti u mill-proġetti ffinanzjati, 

filwaqt li ddikjara li mhijiex 

responsabbiltà tiegħu li jwettaq l-

investigazzjonijiet neċessarji; jappella lill-

BEI biex, b'riferiment għall-prinċipju ta' 

prekawzjoni, iwaqqaf il-finanzjament kull 

fejn ikun hemm kwalunkwe suspett ta' 

ksur fil-qasam ambjentali u ta' dannu 

għas-soċjetà jew għall-komunitajiet 

lokali; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  17a. Jiddeplora l-involviment tal-BEI fi 

proġetti kbar infrastrutturali li għandhom 

impatt qawwi fuq l-ambjent, mingħajr 

valur miżjud ekonomiku u soċjali 

sinifikanti għall-popolazzjoni lokali 

involuta; jenfasizza, barra minn hekk, li 

tali proġetti ftit li xejn għandhom impatt 

fuq il-ħolqien ta' impjiegi ġodda u li l-

proporzjon bejn l-ispejjeż u l-benefiċċji 

mhuwiex wieħed li jagħmel l-investimenti 

ta' dan it-tip sostenibbli; jistieden lill-BEI 

biex jiffinanzja biss dawk il-proġetti li l-

implimentazzjoni tagħhom ma tkunx 

finanzjarjament, soċjalment u 

ambjentalment kontroversjali, abbażi ta' 

valutazzjoni dettaljata ex-ante u analiżi 

adegwata tal-ispejjeż u l-benefiċċji; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  32a. Jirrimarka li l-investigazzjonijiet 

twal dwar l-iskandlu ta' korruzzjoni tal-

proġett MOSE ġew konklużi fl-

14 ta' Settembru 2017 b'sentenza tal-Qorti 

ta' Venenzja, li kkundannat żewġ persuni 

ewlenin li kienu involuti direttament f'dan 

l-iskandlu għal 4 snin priġunerija u l-

konfiska ta' EUR 9 575 000; jiddispjaċih 

li bejn l-2011 u l-2013, il-BEI ta tliet 

selfiet b'valur ta' EUR 1,2 biljun għall-

implimentazzjoni tal-proġett MOSE, fejn 

l-aħħar self ingħata wara li l-awtoritajiet 

nazzjonali fetħu investigazzjonijiet dwar 

korruzzjoni; jistieden lill-BEI jiżgura l-

applikazzjoni l-aktar rigoruża tal-politika 

tiegħu ta' tolleranza żero għall-frodi, u 

biex jirtira kull finanzjament għall-

proġett MOSE u għall-proġetti marbuta 

miegħu permezz ta' sistema' ta' kumpaniji 

u benefiċjarji involuti fl-implimentazzjoni 

tal-proġetti fir-reġjun tal-Veneto, b'mod 

partikolari, il-parti tal-awtostrada A4 

magħrufa bħala Passante di Mestre li 

fuqha hemm investigazzjonijiet għaddejjin 

fuq frodi tat-taxxa, korruzzjoni u 

infiltrazzjoni mill-kriminalità organizzata, 

u t-tielet korsija tat-taqsima tal-

awtostrada A4 fil-parti bejn Venezja u 

Trieste; iħeġġeġ lill BEI jwettaq 

investigazzjonijiet interni xierqa dwar l-

għażla tal-benefiċjarji, l-għoti u l-ġestjoni 
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riżultati; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  43a. Jesprimi tħassib dwar il-

finanzjament possibbli mill-BEI għall-

proġett "Trans-Adriatic Pipelin", li ma 

jirrispettax – fi gradi differenti fil-pajjiżi 

ta' tranżitu tal-Albanija, il-Greċja u l-

Italja – ir-regoli ambjentali u soċjali 

minimi meħtieġa skont il-Prinċipji tal-

Ekwatur; jiddispjaċih li l-BERŻ diġà 

alloka finanzjament ta' EUR 500 miljun, 

u jqis li dan il-proġett ma jistħoqqlux 

investiment mill-BEI, u lanqas ma 

għandu jiġi kkunsidrat għall-

finanzjament minn kwalunkwe bank li 

jaspira li jagħmel investimenti 

responsabbli f'termini soċjali u 

ambjentali; 

Or. en 

 

 


