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Jelentés A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Éves jelentés az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységeiről 

2016/2099(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

35 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

35. különösen azt emeli ki, hogy a 

jelentés készítése idején (még egyre 

növekedő számértékek mellett) az ESBA-

hoz köthető összes beruházás értéke 168,8 

milliárd eurónak felel meg, ami az eredeti 

célérték (315 milliárd euró) 54 %-a; 

felhívja a figyelmet arra, hogy eddig 28 

tagállamban 450 ügyletet hagytak jóvá; 
felkéri az EBB-t, hogy kövessen el többet 

az ESBA keretében kiválasztott projektek 

addicionalitásának biztosításáért, és tegyen 

meg minden erőfeszítést a projektek 

földrajzi hatályának és a fenntartható és 

intelligens növekedéshez való 

hozzájárulásának javításáért; 

35. különösen azt emeli ki, hogy az 

ESBA-hoz köthető összes beruházás értéke 

168,8 milliárd eurónak felel meg annak 

ellenére, hogy jelentős hatással van az 

uniós költségvetés számára rendelkezésre 

álló forrásokra és egyértelműen 

megkétszerezte hitelnyújtási tevékenységét 

az EBB hagyományos hiteleivel, mégsem 

biztosított semmiféle további 

addicionalitást; felkéri az EBB-t, hogy 

kövessen el többet az ESBA keretében 

kiválasztott projektek addicionalitásának 

biztosításáért, és tegyen meg minden 

erőfeszítést a projektek földrajzi 

hatályának és a fenntartható és intelligens 

növekedéshez való hozzájárulásának 

javításáért; 

Or. en 
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44 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  44. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy 

az ESBA hatására visszaesett a megújuló 

energiára irányuló projektek 

finanszírozása; kiemeli, hogy az EBB 

által nyújtott finanszírozás fontos szerepet 

tölt be a megújulóenergia-kapacitás 

fejlesztésében és az energiahatékonyság 

javításában az olyan ágazatokban, mint az 

ipar és a közlekedés; 

Or. en 

 

 


