Σερβία: Δάνειο 10εκατ.ευρώ
από την ΕΤΕπ για Υποδομές
Νέα επιχορήγηση, ύψους δέκα εκατομμυρίων ευρώ, για την
ανάπτυξη συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης χορήγησε η
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) στη Σερβία.
Η επιχορήγηση, που θα απορροφηθεί από τους δήμους, θα
βελτιώσει την πρόσβαση στο πόσιμο νερό, τις συνθήκες υγιεινής
και τις συνθήκες διαβίωσης για 600.000 άτομα και θα συμβάλει
στη μείωση της ρύπανσης σε ολόκληρη τη χώρα.
Η επιχορήγηση – όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση- είναι
δωρεά οκτώ κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
“διοχετεύεται” στη Σερβία μέσω της Πρωτοβουλίας Οικονομικής
Ευελιξίας της ΕΤΕπ (Economic Resilience Initiative – ERI) και
του Πλαισίου για την Ανθεκτικότητα των Δημοτικών Υποδομών.
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επιχορήγηση που χορηγήθηκε στο
πλαίσιο του ERI στα Δυτικά Βαλκάνια και η πρώτη δραστηριότητα
που υποστηρίζεται από αυτή τη “δομή”στη Σερβία.
“Συνεχίζουμε να βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής όλων των πολιτών
της Σερβίας. Με την ενίσχυση της παροχής νερού στην περιοχή,
θα έχουμε καλύτερη ποιότητα πόσιμου νερού και πιο
αποτελεσματικό σύστημα” δήλωσε η πρωθυπουργός της Σερβίας, Άνα
Μπρνάμπιτς, χαρακτηρίζοντας την ΕΤΕπ “αξιόπιστο εταίρο της
Σερβίας σε σημαντικά έργα για τους πολίτες, όπως ο Διάδρομος
10 και επιστημονικά -τεχνολογικά πάρκα που κατασκευάζονται στη
χώρα.
Ο επικεφαλής της ΕΤΕπ για την Κροατία, την Ιταλία, τη Μάλτα
και τα Δυτικά Βαλκάνια Μιγκέλ Μοργκάντο (Miguel Morgado)
δήλωσε ότι η ΕΤΕπ επενδύει στα Δυτικά Βαλκάνια εδώ και
περισσότερα από 40 χρόνια, αναπτύσσοντας και μεταφέροντας την
τεχνογνωσία της και παρέχοντας τα απαραίτητα – για την
υλοποίηση επενδύσεων – χρηματοδοτικά μέσα.

ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ Η ΕΤΕΠ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ
Παράλληλα, η ΕΤΕπ διατηρεί τη δέσμευσή της να αντιμετωπίσει
τις μακροπρόθεσμες ανάγκες σε υποδομές ζωτικής σημασίας και να
υποστηρίξει μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις των χωρών της
περιοχής. Σύμφωνα με τον ίδιο, μόνο τα τελευταία δέκα χρόνια,
η ΕΤΕπ χορήγησε περισσότερα από 8 δισεκατομμύρια ευρώ για τη
χρηματοδότηση έργων στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων με το
50% του ποσού να αφορά έργα στη Σερβία.
Εκτός της επιχορήγησης για την ανάπτυξη συστημάτων ύδρευσης, η
ΕΤΕπ χορήγησε ποσό 2,7 εκατ. ευρώ στη Σερβία για την ανάπτυξη
του δικτύου εσωτερικών πλωτών “διαδρόμων” στα μεγαλύτερα
ποτάμια της χώρας, στους ποταμούς Δούναβη και Σάβα. Η σχετική
σύμβαση υπεγράφη από την υπουργό Υποδομών και Συγκοινωνιών της
Σερβίας, Ζόρανα Μιχαήλοβιτς και εκπροσώπους της ΕΤΕπ.
“Η κυβέρνηση της Σερβίας δεσμεύεται για την ανάπτυξη και τις
επενδύσεις σε όλα τα είδη έργων υποδομής, συμπεριλαμβανομένων
των εσωτερικών πλωτών διαδρόμων μεταφορών, όπου η συνολική
αξία των έργων υπερβαίνει τα 200 εκατομμύρια ευρώ” δήλωσε η κ.
Μιχαήλοβιτς.

