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19.4.2017 A8-0121/1 

Amendement  1 

Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa, Barbara Spinelli, Miguel 

Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Marina Albiol Guzmán 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Jaarverslag over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank 

2016/2099(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 35 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

35. is met name verheugd dat de totale 

in het kader van het EFSI goedgekeurde 

investeringen 168,8 miljard EUR bedragen, 

d.w.z. 54 % van het aanvankelijke 

streefcijfer (315 miljard EUR); vestigt de 

aandacht op het feit dat tot dusver 450 

verrichtingen in 28 lidstaten zijn 

goedgekeurd; verzoekt de EIB meer te 

doen om te zorgen voor additionaliteit bij 

de selectie van projecten in het kader van 

het EFSI en alle nodige inspanningen te 

leveren om de geografische dekking van de 

projecten en de bijdrage daarvan aan 

duurzame en slimme groei te vergroten; 

35. benadrukt met name het feit dat de 

totale in het kader van het EFSI 

goedgekeurde investeringen 168,8 miljard 

EUR bedragen, ondanks de sterke impact 

ervan op de middelen die ter beschikking 

staan van de EU-begroting en de 

duidelijke verdubbeling van de 

kredietactiviteit met traditionele leningen 

van de EIB, zonder te zorgen voor enige 

verdere additionaliteit; verzoekt de EIB 

meer te doen om te zorgen voor 

additionaliteit bij de selectie van projecten 

in het kader van het EFSI en alle nodige 

inspanningen te leveren om de 

geografische dekking van de projecten en 

de bijdrage daarvan aan duurzame en 

slimme groei te vergroten; 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/2 

Amendement  2 

Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa, Barbara Spinelli, Miguel 

Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Marina Albiol Guzmán 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Jaarverslag over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank 

2016/2099(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 44 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  44 bis. uit zijn bezorgdheid over de 

dalende financiering van projecten inzake 

hernieuwbare energie ten gevolge van de 

impact van het EFSI; benadrukt het 

belang van financiering door de EIB bij 

de ontwikkeling van hernieuwbare-

energiecapaciteit en de verbetering van 

energie-efficiëntie in sectoren zoals 

industrie en vervoer; 

Or. en 

 

 


