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Poprawka

35.
szczególnie podkreśla fakt, że w
momencie sporządzania niniejszego
sprawozdania całkowita wartość
inwestycji związanych z zatwierdzeniami
EFIS wynosi 168,8 mld EUR, co stanowi
54 % pierwotnej wartości docelowej (315
mld EUR), a liczby te nadal rosną; zwraca
uwagę na fakt, że dotychczas
zatwierdzono 450 transakcji w 28
państwach członkowskich; zachęca EBI,
by podejmował dalsze działania w celu
zapewnienia dodatkowości w wyborze
projektów w ramach EFIS oraz dołożył
starań w celu poprawy zasięgu
geograficznego projektów i ich wkładu w
zrównoważony i inteligentny wzrost;

35.
szczególnie podkreśla fakt, że
całkowita wartość inwestycji związanych z
zatwierdzeniami EFIS wynosi 168,8 mld
EUR mimo znacznego wpływu funduszu
na zasoby dostępne w budżecie UE i
ewidentne dublowanie się tej działalności
kredytowej z tradycyjną działalnością
pożyczkową EBI, bez zapewnienia żadnej
dalszej dodatkowości; zachęca EBI, by
podejmował dalsze działania w celu
zapewnienia dodatkowości w wyborze
projektów w ramach EFIS oraz dołożył
starań w celu poprawy zasięgu
geograficznego projektów i ich wkładu w
zrównoważony i inteligentny wzrost;
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Projekt rezolucji

Poprawka
44.
wyraża zaniepokojenie faktem, że z
powodu oddziaływania EFIS spada
finansowanie projektów dotyczących
energii ze źródeł odnawialnych; podkreśla
znaczenie, jakie finansowanie przez EBI
ma dla rozwoju zdolności wytwarzania
energii ze źródeł odnawialnych i dla
poprawy efektywności energetycznej w
takich sektorach jak przemysł i transport;
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