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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

5.2.2018 A8-0013/6 

Módosítás  6 

André Elissen, Marco Zanni 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0013/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Éves jelentés az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységeiről 

2017/2071(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

9 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  9a. helyteleníti, hogy a G20-országok 

közül a leggyorsabban növekvő 

gazdasággal rendelkező Törökország az 

EBB EU-n kívüli finanszírozásának 

elsődleges kedvezményezettje, és hogy az 

EBB egyben az ország legnagyobb 

külföldi hitelezője is; kiemeli annak 

fontosságát, hogy az EBB 

finanszírozásának feltételéül határozzák 

meg, hogy a kedvezményezett országok 

tartsák tiszteletben az emberi jogokat és az 

alapvető szabadságokat, a demokráciát, 

valamint a jogállamiságot; aggodalommal 

mutat rá, hogy Törökország jelenleg 

egyáltalán nem felel meg ezeknek a 

feltételeknek, és ezért nem kellene, hogy 

jogosult legyen az EBB finanszírozására; 

Or. en 
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5.2.2018 A8-0013/7 

Módosítás  7 

Stanisław Żółtek, André Elissen, Marco Zanni 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0013/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Éves jelentés az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységeiről 

2017/2071(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

16 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

16. üdvözli az ESBA 

meghosszabbítását és kiigazítását illetően 

elért megállapodást, és várakozásai szerint 

a felülvizsgált alap, valamint a 

megerősített Európai Beruházási 

Tanácsadó Platform lehetővé teszi majd a 

jelenlegi rendszerben feltárt – különösen 

az addicionalitással, a fenntarthatósággal, 

az éghajlatvédelemmel, a földrajzi 

kiegyensúlyozottsággal és a tanácsadói 

platform tevékenységeivel kapcsolatos – 

problémák felszámolását; rámutat arra, 

hogy el kell kerülni az EBB hitelezési 

tevékenységein belüli földrajzi 

egyensúlyhiányt, biztosítva ezáltal a 

földrajzi és ágazati szempontból szélesebb 

körű kihelyezést, nem veszélyeztetve 

ugyanakkor a projektek magas 

színvonalát; felhívja az EBB-t, hogy 

erősítse tovább a nemzeti fejlesztési 

bankokkal és intézményekkel végzett 

munkáját a hatókör javítása érdekében, 

valamint fejlessze tovább a tanácsadási 

tevékenységet és a technikai 

segítségnyújtást a földrajzi egyensúly 

kérdésének hosszú távú kezelése céljából; 

rámutat az ESBA projektekkel 

kapcsolatos különböző tapasztalatok 

széles körére; támogatja és ösztönzi a 

bevált gyakorlatok további cseréjét az 

EBB és a tagállamok között, az európai 

16. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy 

meghosszabbítják az ESBA-t, amely nem 

tudta teljesíteni a növekedés 

garantálására és a munkanélküliség 

kezelésére vonatkozó ígéreteket, és így az 

adófizetők pénzének fölösleges 

elpazarlását eredményezte; 
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beruházási terv gazdasági 

hatékonyságának és megfelelő 

multiplikátorhatásának biztosítása 

érdekében, amely pozitív változást hoz az 

uniós polgárok életébe; 

Or. en 


