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André Elissen, Marco Zanni 
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Betänkande A8-0013/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Årsrapporten om Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet 

2017/2071(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 9a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  9a. Europaparlamentet beklagar att 

Turkiet, som är den snabbast växande 

ekonomin bland G20-länderna, är den 

största mottagaren av icke EU-stöd från 

EIB, som i sin tur är den största externa 

finansieringsinstitutionen i detta land. 

Parlamentet betonar nödvändigheten av 

att förbinda EIB:s finansiering med 

villkor för att mottagarländerna ska 

respektera de mänskliga rättigheterna och 

de grundläggande friheterna, demokratin 

och rättsstaten. Parlamentet påpekar med 

oro att Turkiet för närvarande inte alls 

uppfyller dessa villkor, och därför inte bör 

vara berättigat till EIB-finansiering. 

Or. en 
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Betänkande A8-0013/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Årsrapporten om Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet 

2017/2071(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 16 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

16. Europaparlamentet välkomnar 

överenskommelsen om förlängning och 

anpassning av Efsi och förväntar sig att 

man med den reviderade fonden och 

Europeiska centrumet för 

investeringsrådgivning i sin förbättrade 

form kommer att övervinna de problem 

som konstaterats i det nuvarande 

systemet, nämligen när det gäller 

additionaliteten, hållbarheten, 

klimatåtgärderna, den geografiska 

balansen och verksamheten i 

rådgivningscentrumet. Parlamentet 

betonar vikten av att undvika geografiska 

obalanser i EIB:s utlåningsverksamhet, i 

syfte att säkerställa en bredare geografisk 

och sektoriell tilldelning utan att den 

höga kvaliteten i projekten äventyras. EIB 

uppmanas att ytterligare intensifiera sitt 

arbete med nationella utvecklingsbanker 

och utvecklingsinstitutioner för att nå ut 

till fler samt att ytterligare utveckla 

rådgivningen och det tekniska stödet i 

syfte att motverka geografisk obalans på 

lång sikt. Parlamentet konstaterar att 

väldigt skilda erfarenheter gjorts med 

Efsi-projekt. Parlamentet stöder och 

uppmuntrar ytterligare utbyte av bästa 

praxis mellan EIB och medlemsstaterna 

för att säkerställa ekonomisk effektivitet 

och tillräckliga hävstångseffekter i 

16. Europaparlamentet beklagar 

förlängningen av Efsi, som har 

misslyckats med att uppfylla utfästelserna 

om att garantera tillväxt och bekämpa 

arbetslösheten, vilket därmed har lett till 

ett onödigt slöseri med skattebetalarnas 

pengar. 
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Junckerplanen, vilka kommer att göra en 

skillnad i EU-medborgarnas liv. 

Or. en 


