
 

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

RO Unită în diversitate RO 

5.2.2018 A8-0013/6 

Amendamentul  6 

André Elissen, Marco Zanni 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0013/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Raportul anual referitor la activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții 

2017/2071(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 9 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  9a. subliniază cu dezaprobare că 

Turcia, care are economia cu cea mai 

rapidă creștere din țările G20, este 

principalul beneficiar al finanțării 

acordate țărilor din afara UE de către 

BEI, care, la rândul său, reprezintă 

principala sursă de finanțare externă 

pentru Turcia; subliniază necesitatea de a 

condiționa finanțarea BEI de respectarea 

drepturilor omului și a libertăților 

fundamentale, a democrației și a statului 

de drept de către țările beneficiare; 

subliniază cu îngrijorare că în prezent, 

Turcia nu îndeplinește în niciun caz 

aceste condiții și, prin urmare, nu ar 

trebui să fie eligibilă pentru finanțare din 

partea BEI; 

Or. en 
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Amendamentul  7 

Stanisław Żółtek, André Elissen, Marco Zanni 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0013/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Raportul anual referitor la activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții 

2017/2071(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

16. salută acordul la care s-a ajuns cu 

privire la prelungirea și ajustarea FEIS și 

se așteaptă ca fondul revizuit și Platforma 

europeană de consiliere în materie de 

investiții îmbunătățită să permită 

rezolvarea problemelor identificate în 

sistemul actual, și anume în ceea ce 

privește adiționalitatea, sustenabilitatea, 

acțiunile în domeniul climei, echilibrul 

geografic și activitățile platformei de 

consiliere; subliniază importanța evitării 

dezechilibrelor geografice în activitatea de 

creditare a BEI, astfel încât să se asigure 

o distribuție geografică și sectorială mai 

largă, fără a compromite nivelul ridicat al 

calității proiectelor; invită BEI să își 

consolideze în continuare colaborarea cu 

băncile și instituțiile naționale de 

promovare pentru a-și amplifica raza de 

acțiune, a dezvolta în continuare 

activitățile de consiliere și asistența 

tehnică, cu scopul de a aborda chestiunea 

echilibrului geografic pe termen lung; 

remarcă paleta largă de experiențe 

asociată proiectelor FEIS; sprijină și 

încurajează continuarea schimbului de 

bune practici între BEI și statele membre 

pentru a asigura eficiența economică și 

un efect de pârghie adecvat al planului 

Juncker, care vor avea un impact în viața 

cetățenilor UE; 

16. deplânge prelungirea FEIS, care nu 

a reușit să respecte promisiunea de a 

garanta creșterea și de a combate șomajul, 

conducând astfel la risipirea inutilă a 

banilor contribuabililor; 
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