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Poprawka  6 

André Elissen, Marco Zanni 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0013/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Sprawozdanie roczne z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego 

2017/2071(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 9 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  9a. z dezaprobatą podkreśla, że 

Turcja, której gospodarka rozwija się 

najszybciej spośród gospodarek krajów 

należących do grupy G-20, jest 

największym beneficjentem finansowania 

EBI spoza UE oraz że EBI jest 

najważniejszym zagranicznym 

kredytodawcą w Turcji; podkreśla 

potrzebę uzależnienia finansowania przez 

EBI od poszanowania praw człowieka i 

podstawowych wolności, demokracji i 

praworządności przez kraje będące 

beneficjentami; z zaniepokojeniem zwraca 

uwagę, że obecnie Turcja nie spełnia tych 

warunków nawet w najmniejszym stopniu, 

wobec czego nie powinna kwalifikować się 

do otrzymywania finansowania od EBI; 

Or. en 
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5.2.2018 A8-0013/7 

Poprawka  7 

Stanisław Żółtek, André Elissen, Marco Zanni 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0013/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Sprawozdanie roczne z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego 

2017/2071(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

16. z zadowoleniem przyjmuje 

porozumienie osiągnięte w sprawie 
przedłużenia działalności i dostosowania 

EFIS oraz oczekuje, że zmieniony fundusz 

i wzmocnione Europejskie Centrum 

Doradztwa Inwestycyjnego umożliwią 

rozwiązanie problemów stwierdzonych w 

obecnie obowiązującym programie, a 

mianowicie tych związanych z 

dodatkowością, zrównoważonością, 

działaniami w dziedzinie klimatu, 

równowagą geograficzną oraz z 

działalnością centrum doradztwa; 

podkreśla znaczenie unikania zaburzeń 

równowagi geograficznej w działalności 

pożyczkowej EBI, tak aby zapewnić 

szerszy – pod względem geograficznym i 

sektorowym – zakres alokacji środków bez 

szkody dla wysokiej jakości projektów; 

wzywa EBI, by dalej zacieśniał 

współpracę z krajowymi bankami i 

instytucjami prorozwojowymi, tak aby 

poszerzyć zasięg działań i jeszcze bardziej 

rozwinąć działalność w zakresie 

doradztwa i pomocy technicznej w celu 

rozwiązania problemów związanych z 

równowagą geograficzną w perspektywie 

długoterminowej; zauważa różnorodność 

doświadczeń związanych z projektami 

EFIS; popiera dalszą wymianę 

najlepszych praktyk między EBI a 

16. ubolewa z powodu przedłużenia 

działalności EFIS, gdyż fundusz ten nie 

zdołał spełnić obietnic dotyczących 

zagwarantowania wzrostu gospodarczego 
i rozwiązania problemu bezrobocia, co w 

konsekwencji oznacza, że przeznaczone 

nań pieniądze podatników zmarnowano; 
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państwami członkowskimi w celu 

zapewnienia wydajności gospodarczej i 

odpowiedniego wykorzystania dźwigni 

finansowej planu inwestycyjnego dla 

Europy, co będzie miało wpływ na życie 

obywateli UE, oraz zachęca do tych 

działań; 

Or. en 


