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19.4.2017 A8-0121/1 

Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Výročná správa o finančných aktivitách Európskej investičnej banky 

2016/2099(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 35 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

35. zdôrazňuje najmä skutočnosť, že v 

čase prípravy tejto správy – pričom údaje 

sa stále zvyšujú – celkové investície do 

schválení EFSI predstavujú 168,8 miliardy 

EUR, čo zodpovedá 54 % pôvodnej 

cieľovej hodnoty (315 mld. EUR); 

upriamuje pozornosť na skutočnosť, že 

doteraz bolo v 28 členských štátoch 

schválených 450 transakcií; vyzýva EIB, 

aby sa viac snažila o zabezpečenie 

doplnkovosti pri výbere projektov v rámci 

EFSI a aby sa usilovala zlepšiť geografické 

pokrytie projektov a ich príspevku k 

udržateľnému a inteligentnému rastu; 

35. zdôrazňuje najmä skutočnosť, že 

celkové investície do schválení EFSI 

predstavujú 168,8 miliardy EUR, napriek 

výraznému dosahu na dostupné zdroje 

rozpočtu EÚ a zjavné zdvojovanie jeho 

úverovej činnosti s tradičným 

poskytovaním úverov EIB bez 

zabezpečenia akejkoľvek ďalšej 

doplnkovosti; vyzýva EIB, aby sa viac 

snažila o zabezpečenie doplnkovosti pri 

výbere projektov v rámci EFSI a aby sa 

usilovala zlepšiť geografické pokrytie 

projektov a ich príspevku k udržateľnému a 

inteligentnému rastu; 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/2 

Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Výročná správa o finančných aktivitách Európskej investičnej banky 

2016/2099(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 44 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  44. vyjadruje znepokojenie nad 

poklesom financovania projektov v oblasti 

energie z obnoviteľných zdrojov v 

dôsledku vplyvu EFSI; zdôrazňuje 

význam financovania EIB z hľadiska 

rozvoja kapacity výroby energie z 

obnoviteľných zdrojov a zlepšenia 

energetickej efektívnosti v sektoroch, 

akými sú priemysel a doprava; 

Or. en 

 

 


