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Изменение  6 

Андре Елисен, Марко Дзани 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0013/2018 

Ейдер Гардиасабал Рубиал 

Годишен доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка 

2017/2071(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 9 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  9a. посочва с неодобрение, че 

Турция, която бележи най-бързи 

темпове на растеж на икономиката 

от държавите от Г-20, е основен 

бенефициент на финансиране от 

страна на ЕИБ извън ЕС, като от 

своя страна ЕИБ представлява 

основната външна финансираща 

институция в Турция; подчертава 

необходимостта от това 

финансирането от страна на ЕИБ да 

се обвърже със зачитането на 

правата на човека и основните 

свободи, демокрацията и принципите 

на правовата държава от страна на 

държавите бенефициенти; посочва 

със загриженост, че понастоящем 

Турция въобще не отговаря на тези 

условия и че поради това 

финансирането от ЕИБ не следва да 

бъде допустимо; 

Or. en 



 

AM\1145263BG.docx  PE614.386v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

5.2.2018 A8-0013/7 

Изменение  7 

Станислав Жултек, Андре Елисен, Марко Дзани 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0013/2018 

Ейдер Гардиасабал Рубиал 

Годишен доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка 

2017/2071(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 16 

 

Предложение за резолюция Изменение 

16. приветства споразумението 

относно удължаването и 

коригирането на ЕФСИ и очаква 

преразгледаният фонд и 

Европейският консултантски център 

по инвестиционни въпроси да позволи 

да бъдат преодолени проблемите, 

установени в текущата схема, по-

специално по отношение на 

допълняемостта, устойчивостта, 

действията в областта на климата, 

географския баланс и дейностите на 

консултантския център; подчертава 

значението на избягването на 

географски дисбаланси в дейността 

на ЕИБ по отпускане на заеми, за да 

се гарантира по-широко географско и 

секторно разпределение, без да се 

прави компромис с високото качество 

на проектите; призовава ЕИБ 

допълнително да засили своята 

работа с националните 

насърчителни банки и институции 

(ННБИ), за да подобрява обсега и 

допълнително да развива 

консултантските дейности и 

техническата помощ с цел 

преодоляване в дългосрочен план на 

въпроса, свързан с географския баланс; 

отбелязва широкия спектър от 

натрупан опит от проектите по 

16. изразява загриженост във 

връзка с удължаването на ЕФСИ, 

който не изпълни обещанията за 

гарантиране на растежа и справяне с 

безработицата, с което доведе до 

безполезно разхищение на парите на 

данъкоплатците; 
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линия на Европейския фонд за 

стратегически инвестиции; подкрепя 

и насърчава по-нататъшния обмен на 

най-добри практики между ЕИБ и 

държавите членки, за да се гарантира 

икономическа ефективност и 

подходящ капиталов лост на плана 

„Юнкер“, които ще променят 

качествено живота на гражданите 

на ЕС; 

Or. en 


