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19.4.2017 A8-0121/1 

Pozměňovací návrh  1 

Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa, Barbara Spinelli, Miguel 

Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Marina Albiol Guzmán 

za skupinu GUE 

 

Zpráva A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Výroční zpráva o finančních činnostech Evropské investiční banky 

2016/2099(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 35 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

35. poukazuje zejména na to, že v době 

vypracovávání této zprávy dosahovala 

celková výše schválených investic v rámci 

fondu EFSI 168,8 mld. EUR, což odpovídá 

54 % původní cílové hodnoty (315 mld. 

EUR), přičemž tyto hodnoty stále stoupají; 

poukazuje na to, že ve 28 členských 

státech bylo dosud schváleno 

450 transakcí; vyzývá EIB, aby se více 

snažila zajistit doplňkovost při výběru 

projektů v rámci fundu EFSI a aby se 

snažila o zlepšení zeměpisného pokrytí 

projektů a jejich přínosu k udržitelnému 

a inteligentnímu růstu; 

35. poukazuje zejména na to, že v době 

vypracovávání této zprávy dosahovala 

celková výše schválených investic v rámci 

fondu EFSI 168,8 mld. EUR, a to navzdory 

jeho značnému dopadu na zdroje 

dostupné v rámci rozpočtu EU 

a zřejmému zdvojnásobení jeho úvěrové 

činnosti spojené s tradiční úvěrovou 

činností EIB, aniž by to zajistilo další 

doplňkovost; vyzývá EIB, aby se více 

snažila zajistit doplňkovost při výběru 

projektů v rámci fundu EFSI a aby se 

snažila o zlepšení zeměpisného pokrytí 

projektů a jejich přínosu k udržitelnému 

a inteligentnímu růstu; 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/2 

Pozměňovací návrh  2 

Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa, Barbara Spinelli, Miguel 

Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Marina Albiol Guzmán 

za skupinu GUE 

 

Zpráva A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Výroční zpráva o finančních činnostech Evropské investiční banky 

2016/2099(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 44 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  44. vyjadřuje své znepokojení 

nad omezením financování projektů 

v oblasti obnovitelných zdrojů energie 

v důsledku vlivu fondu EFSI; zdůrazňuje 

význam financování ze strany EIB 

z hlediska rozvoje kapacity v oblasti 

obnovitelných zdrojů energie a zvýšení 

energetické účinnosti v takových 

odvětvích, jako je průmysl a doprava; 

Or. en 

 

 


