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5.2.2018 A8-0013/6 

Predlog spremembe  6 

André Elissen, Marco Zanni 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0013/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Letno poročilo o finančnih dejavnostih Evropske investicijske banke 

2017/2071(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 9 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  9a. z neodobravanjem poudarja, da je 

Turčija, ki ima v okviru skupine G20 

najhitreje rastoče gospodarstvo, glavna 

upravičenka financiranja EIB za tretje 

države, EIB pa je tudi zunanja institucija, 

od katere Turčija dobi največ sredstev; 

izpostavlja, da mora biti spoštovanje 

človekovih pravic in temeljnih svoboščin, 

demokracije in pravne države s strani 

držav upravičenk pogoj za pridobitev 

finančnih sredstev EIB; z zaskrbljenostjo 

poudarja, da Turčija trenutno teh pogojev 

sploh ne izpolnjuje in zato ne bi smela biti 

upravičena do sredstev EIB; 

Or. en 
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5.2.2018 A8-0013/7 

Predlog spremembe  7 

Stanisław Żółtek, André Elissen, Marco Zanni 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0013/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Letno poročilo o finančnih dejavnostih Evropske investicijske banke 

2017/2071(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 16 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

16. pozdravlja dogovor o podaljšanju 

in prilagoditvi Evropskega sklada za 

strateške naložbe in pričakuje, da bosta 

revidiran sklad ter okrepljeno Evropsko 

svetovalno vozlišče za naložbe omogočila 

rešitev težav, ki so se pokazale v sedanji 

ureditvi, in sicer kar zadeva dodatnost, 

trajnost, podnebne ukrepe, geografsko 

uravnoteženost in dejavnosti svetovalnega 

vozlišča; poudarja, da se je treba pri 

dejavnosti posojanja EIB izogniti 

geografskemu neravnovesju, da se 

zagotovi širše geografsko in sektorsko 

dodeljevanje finančnih sredstev, ne da bi 

bila ogrožena kakovost projektov; poziva 

EIB, naj še okrepi sodelovanje z 

nacionalnimi spodbujevalnimi bankami in 

institucijami, da se poveča doseg in se 

nadalje razvijejo svetovalne dejavnosti in 

tehnična pomoč za dolgoročno reševanje 

vprašanja geografskega ravnovesja; je 

seznanjen z bogatimi izkušnjami s projekti 

sklada EFSI; podpira in spodbuja 

nadaljnjo izmenjavo primerov najboljše 

prakse med EIB in državami članicami, 

da bi se zagotovila gospodarska 

učinkovitost Junckerjevega načrta in 

ustrezni finančni vzvod zanj, kar bo 

vplivalo na življenja državljanov EU; 

16. obžaluje podaljšanje Evropskega 

sklada za strateške naložbe, ki ni izpolnil 

obljub o zagotovitvi rasti in boju proti 

brezposelnosti in je povzročil nepotrebno 

trošenje davkoplačevalskega denarja; 

Or. en 



 

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

SL Združena v raznolikosti SL 

 


