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5.2.2018 A8-0013/6 

Pakeitimas 6 

André Elissen, Marco Zanni 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0013/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Europos investicijų banko finansinės veiklos metinė ataskaita 

2017/2071(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

9 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 9a. pažymi, kad Turkija, sparčiausiai 

augančios ekonomikos šalis iš G 20 šalių, 

yra viena iš pagrindinių finansavimo, kurį 

EIB teikia ne ES šalims, gavėjų ir kad 

pats EIB yra pagrindinė išorės 

finansavimo įstaiga Turkijoje, ir tam 

nepritaria; pabrėžia, kad EIB 

finansavimą reikia teikti su sąlyga, kad 

šalys gavėjos paisys žmogaus teisių ir 

pagrindinių laisvių, demokratijos ir 

teisinės valstybės principų; susirūpinęs 

pažymi, kad Turkija šiuo metu visiškai 

neatitinka šių sąlygų ir kad todėl ji 

neturėtų būti laikoma atitinkančia EIB 

finansavimo kriterijus; 

Or. en 
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5.2.2018 A8-0013/7 

Pakeitimas 7 

Stanisław Żółtek, André Elissen, Marco Zanni 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0013/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Europos investicijų banko finansinės veiklos metinė ataskaita 

2017/2071(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

16 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

16. palankiai vertina pasiektą 

susitarimą dėl ESIF veiklos pratęsimo ir 

patikslinimo ir tikisi, kad persvarstytas 

fondas ir sustiprintas Europos 

investavimo konsultacijų centras padės 

įveikti nustatytas dabartinės sistemos 

problemas, konkrečiai problemas, 

susijusias su papildomumu, tvarumu, 

klimato politikos veiksmais, geografine 

pusiausvyra ir konsultavimo centro 

veikla; pabrėžia, kad EIB vykdant 

skolinimo veiklą svarbu vengti 

geografinio disbalanso, siekiant užtikrinti 

platesnio geografiniu ir sektorių požiūriu 

masto lėšų paskirstymą, nepakenkiant 

projektų kokybei; ragina EIB toliau 

stiprinti bendradarbiavimą su 

nacionaliniais skatinamojo finansavimo 

bankais ir įstaigomis, kad būtų pasiekta 

daugiau gavėjų, ir toliau plėtoti 

konsultacinę veiklą ir techninę pagalbą, 

kad ilguoju laikotarpiu būtų išspręsta 

geografinės pusiausvyros problema; 

atkreipia dėmesį į labai įvairią patirtį 

įgyvendinant ESIF projektus; remia ir 

skatina tolesnį keitimąsi geriausios 

praktikos pavyzdžiais tarp EIB ir valstybių 

narių, siekiant užtikrinti ekonominį 

efektyvumą ir tinkamą J. C. Junckerio 

plano svertą, nes tai pakeis ES piliečių 

gyvenimą; 

16. apgailestauja dėl to, kad pratęstas 

ESIF veiklos laikotarpis, nes jis 

nesugebėjo įvykdyti pažadų užtikrinti 

augimą ir įveikti nedarbą, todėl 

nenaudingai švaistomi mokesčių 

mokėtojų pinigai; 
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Or. en 


