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Betænkning A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Årsberetning om Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter 

2016/2099(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 35 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

35. glæder sig navnlig over, at på 

tidspunktet for udarbejdelse af denne 

beretning - og med stadigt stigende tal - 

beløber de samlede investeringer i 

projekter, som EFSI har godkendt, sig til 
168,8 mia. EUR, hvilket svarer til 54 % af 

den oprindelige målværdi (315 mia. 

EUR);  henleder opmærksomheden på, at 

450 transaktioner indtil nu er blevet 

godkendt i 28 medlemsstater;  opfordrer 

EIB til at gøre mere for at sikre 

additionalitet ved udvælgelsen af projekter 

under EFSI og på enhver måde at bestræbe 

sig på at forbedre projekternes geografiske 

dækning og deres bidrag til bæredygtig og 

intelligent vækst; 

35. understreger navnlig, at de samlede 

investeringer i EFSI-godkendelser udgør 

168,8 mia. EUR på trods af den kraftige 

indvirkning på de ressourcer, der er til 

rådighed for EU's budget og den 

åbenbare fordobling af kreditaktiviteten 

med traditionelle EIB-lån, uden at der 

sikres nogen yderligere additionalitet; 
opfordrer EIB til at gøre mere for at sikre 

additionalitet ved udvælgelsen af projekter 

under EFSI og på enhver måde at bestræbe 

sig på at forbedre projekternes geografiske 

dækning og deres bidrag til bæredygtig og 

intelligent vækst; 

Or. en 
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Betænkning A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Årsberetning om Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter 

2016/2099(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 44 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  44. udtrykker bekymring over den 

faldende finansiering af projekter for 

vedvarende energi på grund af 

virkningerne af EFSI; understreger 

betydningen af EIB-finansiering af 

udviklingen af vedvarende energikapacitet 

og forbedring af energieffektivitet inden 

for sektorer som industri og transport; 

Or. en 

 

 


