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Изменение  1 

Палома Лопес Бермехо, Меря Кюльонен, София Сакорафа, Барбара Спинели, 

Мигел Урбан Креспо, Таня Гонсалес Пеняс, Шабиер Бенито Силуага, Лола 

Санчес Калдентей, Естефания Торес Мартинес, Марина Албиол Гусман 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0121/2017 

Георгиос Кирцос 

Годишен доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка 

2016/2099(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 35 

 

Предложение за резолюция Изменение 

35. особено подчертава факта, че 

към момента на съставяне на 

настоящия доклад и при 

продължаващо нарастване на 

цифрите, общите инвестиции в 

одобрени проекти по ЕФСИ възлизат на 

168,8 милиарда евро, което се равнява 

на 54 % от първоначалната целева 

стойност (315 милиарда евро); 

насочва вниманието към факта, че до 

момента са одобрени 450 операции в 

28-те държави членки; приканва ЕИБ 

да направи повече за гарантиране на 

допълняемост в подбора на проекти в 

рамките на ЕФСИ и да направи усилия 

да подобри географското покритие на 

проектите и техния принос за устойчив 

и интелигентен растеж; 

35. особено подчертава факта, че 

общите инвестиции в одобрени проекти 

по ЕФСИ възлизат на 168,8 милиарда 

евро, въпреки значителното му 

отражение върху наличните ресурси 

за бюджета на ЕС и очевидното 

дублиране на кредитната му дейност 

с обичайното кредитиране от ЕИБ, 

без да се осигурява по-нататъшна 

допълняемост; приканва ЕИБ да 

направи повече за гарантиране на 

допълняемост в подбора на проекти в 

рамките на ЕФСИ и да направи усилия 

да подобри географското покритие на 

проектите и техния принос за устойчив 

и интелигентен растеж; 

Or. en 
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Изменение  2 

Палома Лопес Бермехо, Меря Кюльонен, София Сакорафа, Барбара Спинели, 

Мигел Урбан Креспо, Таня Гонсалес Пеняс, Шабиер Бенито Силуага, Лола 

Санчес Калдентей, Естефания Торес Мартинес, Марина Албиол Гусман 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0121/2017 

Георгиос Кирцос 

Годишен доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка 

2016/2099(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 44 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  44. изразява загриженост във 

връзка със спада във финансирането 

на проекти за възобновяеми енергийни 

източници, дължащ се на 

въздействието на ЕФСИ; подчертава 

значението на финансирането от 

ЕИБ за развитието на капацитет за 

възобновяеми енергийни източници и 

за подобряването на енергийната 

ефективност в сектори като 

промишлеността и транспорта; 

Or. en 

 

 


