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Betænkning A8-0013/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Årsberetning om Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter 

2017/2071(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 9 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  9a. konstaterer med misbilligelse, at 

Tyrkiet, som har den hurtigst voksende 

økonomi i G20-landene, er den primære 

ikke-EU-modtager af finansiering fra 

EIB, og at EIB selv er den vigtigste 

udenlandske långiver i Tyrkiet; 

understreger behovet for at gøre EIB-

finansiering betinget af respekt for 

menneskerettighederne og de 

grundlæggende frihedsrettigheder, 

demokrati og retsstatsprincippet i 

modtagerlandene; konstaterer med 

bekymring, at Tyrkiet for øjeblikket 

overhovedet ikke opfylder disse 

betingelser og derfor ikke bør være 

berettiget til EIB-finansiering; 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 16 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

16. glæder sig over aftalen om 

forlængelse og tilpasning af EFSI og 

forventer, at den reviderede fond og det 

styrkede Europæiske Centrum for 

Investeringsrådgivning vil gøre det muligt 

at løse de problemer, der er blevet 

identificeret i den nuværende ordning, 

navnlig med hensyn til additionalitet, 

bæredygtighed, geografisk balance og 

aktiviteterne i Centret for 

Investeringsrådgivning; understreger 

betydningen af at undgå manglende 

geografisk balance i EIB's 

udlånsaktiviteter for at sikre en bredere 

geografisk og sektorbestemt tildeling, 

uden at det går ud over det høje 

kvalitetsniveau for projekterne; opfordrer 

EIB til yderligere at styrke sit samarbejde 

med nationale erhvervsfremmende banker 

og institutioner for at sikre et bredere 

aktivitetsområde og yderligere udvikle 

rådgivningsaktiviteter og teknisk bistand 

med henblik på at løse problemet med 

manglende geografisk balance på lang 

sigt; bemærker, at der er indhøstet mange 

forskelligartede erfaringer med EFSI-

projekter; støtter og tilskynder til 

yderligere udveksling af bedste praksis 

mellem EIB og medlemsstaterne for at 

sikre økonomisk effektivitet og 

tilstrækkelig løftestangseffekt af 

16. beklager videreførelsen af EFSI, 

som ikke har givet den lovede økonomiske 

vækst og løsningen på 

arbejdsløshedssituationen og dermed har 

ført til et formålsløst spild af 

skatteborgernes penge. 
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Junckerplanen, der vil gøre en forskel i 

EU-borgernes tilværelse; 

Or. en 


