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Grozījums Nr.  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 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Eiropas Investīciju bankas finansiālo darbību gada pārskats 

2016/2099(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

35. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

35. īpaši uzsver to, ka šī ziņojuma 

sagatavošanas laikā un ņemot vērā to, ka 

attiecīgie skaitļi joprojām palielinās, 

kopējais investīciju apjoms apstiprinātajos 

ar ESIF saistītajos projektos ir EUR 168,8 

miljardi jeb 54 % no sākotnēji paredzētās 

vērtības (EUR 315 miljardi); vērš 

uzmanību uz to, ka 28 dalībvalstīs līdz šim 

ir apstiprināti 450 darījumi; aicina EIB 

darīt vairāk, lai nodrošinātu atlasīto no 

ESIF finansēto projektu papildvērtību, un 

censties uzlabot projektu ģeogrāfisko 

pārklājumu un to devumu ilgtspējīgas un 

gudras izaugsmes panākšanā; 

35. īpaši uzsver to, ka kopējais 

investīciju apjoms apstiprinātajos ar ESIF 

saistītajos projektos ir EUR 168,8 miljardi, 

neraugoties uz tā būtisko ietekmi uz ES 

budžetam pieejamajiem līdzekļiem un tā 

kreditēšanas darbības acīmredzamo 

dublēšanos ar EIB īstenoto tradicionālo 

aizdošanu, kas turklāt nenodrošina 

nekādu papildvērtību; aicina EIB darīt 

vairāk, lai nodrošinātu atlasīto no ESIF 

finansēto projektu papildvērtību, un 

censties uzlabot projektu ģeogrāfisko 

pārklājumu un to devumu ilgtspējīgas un 

gudras izaugsmes panākšanā; 

Or. en 
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Ziņojums A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Eiropas Investīciju bankas finansiālo darbību gada pārskats 

2016/2099(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

44.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  44.a pauž bažas par to, ka ESIF 

ietekmes dēļ ir mazinājusies atjaunojamās 

enerģijas projektu finansēšana; uzsver, ka 

EIB finansējumam ir liela nozīme 

atjaunojamās enerģijas kapacitātes 

palielināšanā un energoefektivitātes 

uzlabošanā tādās nozarēs kā rūpniecība 

un transports; 

Or. en 

 

 


