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Betänkande A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Årsrapport om Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet 

2016/2099(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 35 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

35. Europaparlamentet betonar särskilt 

att vid tidpunkten för utarbetandet av 

detta betänkande, och med siffror som 

fortfarande ökar, uppgår totalbeloppet för 

investeringar i projekt godkända av Efsi till 

168,8 miljarder EUR, vilket motsvarar 

54 % av det ursprungliga målbeloppet 

(315 miljarder EUR). Parlamentet 

uppmärksammar att 450 transaktioner 

hittills godkänts i 28 medlemsstater. 
Parlamentet uppmanar EIB att göra mer för 

att säkerställa additionalitet i urvalet av 

projekt inom Efsi och att verka för att 

förbättra projektens geografiska täckning 

och deras bidrag till hållbar och smart 

tillväxt. 

35. Europaparlamentet betonar särskilt 

att totalbeloppet för investeringar i projekt 

godkända av Efsi uppgår till 

168,8 miljarder EUR, trots den omfattande 

inverkan på de resurser som finns 

tillgängliga för EU-budgeten och den 

uppenbara överlappningen av 

Efsis kreditaktivitet med traditionell 

EIB-utlåning, utan att ytterligare 

additionalitet säkerställs. Parlamentet 

uppmanar EIB att göra mer för att 

säkerställa additionalitet i urvalet av 

projekt inom Efsi och att verka för att 

förbättra projektens geografiska täckning 

och deras bidrag till hållbar och smart 

tillväxt. 

Or. en 
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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 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Årsrapport om Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet 

2016/2099(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 44a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  44a. Europaparlamentet uttrycker sin 

oro över den minskade finansieringen av 

projekt för förnybar energi till följd av 

Efsi. Parlamentet betonar betydelsen av 

EIB-finansiering på området för 

utveckling av förnybar energikapacitet 

och förbättring av energieffektiviteten 

inom sektorer som industri och transport. 

Or. en 

 

 


