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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

19.4.2017 A8-0121/3 

Τροπολογία  3 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0121/2017 

Γεώργιος Κύρτσος 

Ετήσια έκθεση σχετικά με τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 

Επενδύσεων 

2016/2099(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  8α. παρατηρεί ότι θα μπορούσε να 

επιτευχθεί αύξηση της δανειοδοτικής 

δραστηριότητας της ΕΤΕπ μέσω της 

καλύτερης και πιο ισόρροπης διάθεσης 

των πόρων, με δεδομένες τις ανεπιτυχείς 

επιχειρήσεις, όπως αυτή του έργου Castor 

στην Ισπανία, η οικονομική αποτυχία του 

οποίου υποχρέωσε τους Ισπανούς πολίτες 

να επιστρέψουν 1,4 δισεκατομμύρια 

ευρώ, ή το έργο του αυτοκινητοδρόμου 

Passante di Mestre, που ερευνάται τώρα 

για φορολογική απάτη και διαφθορά· 

υπενθυμίζει ότι οι συμπράξεις δημόσιου 

και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) για τη 

χρηματοδότηση έργων δημοσίου 

συμφέροντος στηρίζονται συχνά σε κακή 

κατανομή των οικονομικών κινδύνων της 

επένδυσης, εις βάρος του δημόσιου τομέα 

και αποκλειστικά προς όφελος του 

ιδιωτικού τομέα και ότι, συνεπώς, μπορεί 

να προκαλέσουν σημαντικές ζημίες στα 

δημόσια ταμεία, χωρίς προστιθέμενη 

αξία για το κοινωνικό σύνολο· 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/4 

Τροπολογία  4 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0121/2017 

Γεώργιος Κύρτσος 

Ετήσια έκθεση σχετικά με τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 

Επενδύσεων 

2016/2099(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  8β. καλεί για μια ακόμα φορά την 

ΕΤΕπ να μη χρησιμοποιήσει την 

πρωτοβουλία για τα ομόλογα έργων ή 

οποιοδήποτε άλλο χρηματοδοτικό μέσο 

για τη χρηματοδότηση του έργου του 

αυτοκινητοδρόμου Passante di Mestre, 

που αποτελεί αυτή τη στιγμή αντικείμενο 

έρευνας για φορολογική απάτη, διαφθορά 

και διείσδυση του οργανωμένου 

εγκλήματος· στο πλαίσιο αυτό, καλεί την 

OLAF να διεξαγάγει τις αναγκαίες 

έρευνες σε σχέση με τον σύνδεσμο μεταξύ 

των έργων και των καταγγελλόμενων 

παρανομιών·  

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/5 

Τροπολογία  5 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0121/2017 

Γεώργιος Κύρτσος 

Ετήσια έκθεση σχετικά με τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 

Επενδύσεων 

2016/2099(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  8γ. εκφράζει ανησυχία για το γεγονός 

ότι η ΕΤΕπ προτίθεται να χορηγήσει 

χρηματοδότηση ύψους δύο 

δισεκατομμυρίων ευρώ για την 

κατασκευή του τελευταίου τμήματος του 

αγωγού TAP (Trans Adriatic Pipeline)· 

καλεί την ΕΤΕπ να μη χρηματοδοτήσει 

κατά κανέναν τρόπο αυτό το δαπανηρό 

και αμφιλεγόμενο έργο, δεδομένων των 

σημαντικών περιβαλλοντικών, 

χρηματοδοτικών, σεισμικών, 

φορολογικών και γεωπολιτικών κινδύνων 

που ενέχει η κατασκευή του· 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/6 

Τροπολογία  6 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0121/2017 

Γεώργιος Κύρτσος 

Ετήσια έκθεση σχετικά με τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 

Επενδύσεων 

2016/2099(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  9α. καλεί για μια ακόμα φορά την 

ΕΤΕπ να βελτιώσει σημαντικά τις 

πολιτικές της σε σχέση με μη 

συνεργάσιμες περιοχές δικαιοδοσίας, σε 

συμμόρφωση προς παλαιότερες 

συστάσεις του Κοινοβουλίου· τονίζει 

ιδίως την ανάγκη να εξαρτηθεί η διάθεση 

άμεσων και έμμεσων δανείων από την 

δημοσίευση φορολογικών και 

οικονομικών στοιχείων ανά χώρα και από 

τη διάθεση στοιχείων για τους 

πραγματικούς δικαιούχους, όσον αφορά 

τους δικαιούχους και τους ενδιάμεσους 

χρηματοπιστωτικούς φορείς που 

σχετίζονται με τις χρηματοδοτικές 

πράξεις· επαναλαμβάνει την ανάγκη να 

καταρτίσει η ΕΤΕπ διεξοδικό και 

δημόσιο κατάλογο κριτηρίων επιλογής 

για ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς 

φορείς, αφαιρώντας εκείνους που δεν 

είναι υγιείς και αξιόπιστοι, καθώς και την 

ανάγκη να ενισχυθεί η προσήλωση της 

ΕΕ στην καταπολέμηση των 

καταχρηστικών φορολογικών πρακτικών 

και να αποτραπούν αποτελεσματικότερα 

οι κίνδυνοι διαφθοράς και διείσδυσης 

εγκληματικών ομάδων, στους οποίους 

έχουν εκτεθεί πολλά έργα της ΕΤΕπ· 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/7 

Τροπολογία  7 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0121/2017 

Γεώργιος Κύρτσος 

Ετήσια έκθεση σχετικά με τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 

Επενδύσεων 

2016/2099(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  9β. 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 

αυτή το ταχύτερο δυνατό, ώστε να 

βελτιωθεί η εκ των προτέρων εκτίμηση 

των κινδύνων διαφθοράς και διείσδυσης 

εγκληματικών ομάδων για τα επιλεγόμενα 

έργα και, με τον τρόπο αυτό, να 

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 
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19.4.2017 A8-0121/8 

Τροπολογία  8 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0121/2017 

Γεώργιος Κύρτσος 

Ετήσια έκθεση σχετικά με τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 

Επενδύσεων 

2016/2099(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 21 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  21α. θεωρεί ότι η ΕΤΕπ θα πρέπει να 

αναλάβει ειδική μέριμνα για να 

εξασφαλίσει την αξιοπιστία και τη 

μέγιστη διαφάνεια του δικτύου 

ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών φορέων, 

εξασφαλίζοντας ότι δεν είναι 

αναμεμειγμένοι σε υποθέσεις 

φοροαποφυγής ή κατάχρησης, 

διαφθοράς, νομιμοποίησης εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες, 

οργανωμένου εγκλήματος ή 

τρομοκρατίας και ότι είναι σε θέση να 

χρηματοδοτεί με αποτελεσματικό τρόπο 

τις ΜΜΕ, συμμορφούμενη προς τα 

περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα 

της ΕΕ· 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/9 

Τροπολογία  9 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0121/2017 

Γεώργιος Κύρτσος 

Ετήσια έκθεση σχετικά με τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 

Επενδύσεων 

2016/2099(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Νέα επικεφαλίδα και παράγραφος 21 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  Ενίσχυση της διαφάνειας, της 

διακυβέρνησης και της καταπολέμησης 

της φοροαποφυγής 

 

 21β. εκφράζει την αποδοκιμασία του 

για το γεγονός ότι η πολιτική της ΕΤΕπ 

για τη διαφάνεια έχει ακόμη σοβαρές 

αδυναμίες συγκρινόμενη με αυτήν άλλων 

διεθνών ιδρυμάτων, όπως επιβεβαιώνεται 

και από τον δείκτη διαφάνειας της 

βοήθειας για το 2016· καλεί την ΕΤΕπ να 

δημοσιεύσει ανάλυση των στατιστικών 

δεδομένων στον ιστότοπό της για κάθε 

έργο που χρηματοδότησε εντός και εκτός 

της ΕΕ, περιλαμβανομένων, ιδίως, των 

δανειοδοτικών πράξεων μέσω 

ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών φορέων, 

και να καθιστά τα αποτελέσματα των εκ 

των προτέρων και εκ των υστέρων 

εκτιμήσεων επιπτώσεων κάθε έργου 

πλήρως προσβάσιμα, περιλαμβανομένης 

και μιας λεπτομερούς εξήγησης για τους 

δείκτες και τα κριτήρια επιλογής και 

αξιολόγησης που χρησιμοποιήθηκαν· 

καλεί και πάλι την ΕΤΕπ να εξασφαλίσει 

την τακτική δημοσίευση των πρακτικών 

των συνεδριάσεων των οργάνων 

διοίκησης και διακυβέρνησής της· 
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19.4.2017 A8-0121/10 

Τροπολογία  10 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0121/2017 

Γεώργιος Κύρτσος 

Ετήσια έκθεση σχετικά με τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 

Επενδύσεων 

2016/2099(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 23 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  23α. καλεί την ΕΤΕπ να ενισχύσει την 

εκ των προτέρων και την εκ των υστέρων 

αξιολόγηση των επιπτώσεων των σχεδίων 

της εκτός της ΕΕ, μεταξύ άλλων 

αναπτύσσοντας δείκτες για τη μέτρηση 

των κοινωνικών, οικονομικών και 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων των 

χρηματοδοτικών πράξεών της, 

προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα έργα 

θα δημιουργούν πραγματική 

προστιθέμενη αξία για βιώσιμη και χωρίς 

αποκλεισμούς οικονομική, κοινωνική και 

περιβαλλοντική ανάπτυξη των τοπικών 

κοινοτήτων· 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/11 

Τροπολογία  11 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0121/2017 

Γεώργιος Κύρτσος 

Ετήσια έκθεση σχετικά με τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 

Επενδύσεων 

2016/2099(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 24 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  24α. ζητεί να αυξηθούν σημαντικά οι 

χρηματοδοτικές πράξεις για μικρές και 

μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)· επισημαίνει 

με ανησυχία τον εξαιρετικά αδιαφανή 

χαρακτήρα των πράξεων αυτών, καθώς 

και το γεγονός ότι πραγματοποιούνται 

μέσω κερδοσκοπικών επενδυτικών 

ταμείων που επιδιώκουν το μέγιστο 

βραχυπρόθεσμο κέρδος, πράγμα που 

έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον στόχο 

της υποστήριξης της πραγματικής 

οικονομίας και των ΜΜΕ· υπενθυμίζει 

ότι οι ΜΜΕ αποτελούν τη ραχοκοκαλιά 

της οικονομίας της Ευρώπης, 

εξασφαλίζοντας το 85% όλων των νέων 

θέσεων εργασίας, και ότι, συνεπώς, θα 

πρέπει να βρεθούν πιο αποτελεσματικοί, 

άμεσοι και διαφανείς μηχανισμοί 

χρηματοδότησης· 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/12 

Τροπολογία  12 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0121/2017 

Γεώργιος Κύρτσος 

Ετήσια έκθεση σχετικά με τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 

Επενδύσεων 

2016/2099(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 44 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  44α. αποδοκιμάζει τη συμμετοχή της 

ΕΤΕπ σε έργα υποδομής μεγάλης 

κλίμακας με σοβαρές περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις και χωρίς πραγματική 

οικονομική και κοινωνική προστιθέμενη 

αξία για τον τοπικό πληθυσμό· καλεί την 

ΕΤΕπ να χρηματοδοτεί αποκλειστικά και 

μόνο έργα η εκτέλεση των οποίων δεν 

είναι περιβαλλοντικά, οικονομικά ή 

κοινωνικά αμφιλεγόμενη, βάσει 

διεξοδικών εκ των προτέρων 

αξιολογήσεων και κατάλληλων 

αναλύσεων κόστους-οφέλους·  

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/13 

Τροπολογία  13 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0121/2017 

Γεώργιος Κύρτσος 

Ετήσια έκθεση σχετικά με τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 

Επενδύσεων 

2016/2099(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 44 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  44β. επισημαίνει με ανησυχία την τάση 

να διατίθενται διαρκώς περισσότερα 

δημόσια κονδύλια της ΕΕ σε έργα 

υποδομής 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 A8-0121/14 

Τροπολογία  14 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0121/2017 

Γεώργιος Κύρτσος 

Ετήσια έκθεση σχετικά με τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 

Επενδύσεων 

2016/2099(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 52 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  52α. 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 

 

 


