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19.4.2017 A8-0121/1 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Raportul anual privind activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții 

2016/2099(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 35 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

35. subliniază, în special, faptul că, în 

momentul elaborării prezentului raport și 

în condițiile în care cifrele continuă să 

crească, totalul investițiilor aprobate în 

temeiul FEIS se ridică la 168,8 miliarde 

EUR, ceea ce reprezintă 54 % din 

valoarea-țintă inițială (315 miliarde 

EUR); atrage atenția asupra faptului că, 

până în prezent, au fost aprobate 450 de 

tranzacții în 28 de state membre; invită 

BEI să facă mai mult pentru a asigura 

adiționalitatea în selectarea proiectelor în 

cadrul FEIS și să depună toate eforturile 

pentru a îmbunătăți acoperirea geografică a 

proiectelor și contribuția lor la creșterea 

durabilă și inteligentă; 

35. subliniază, în special, faptul că 

totalul investițiilor aprobate în temeiul 

FEIS se ridică la 168,8 miliarde EUR, în 

pofida impactului său puternic asupra 

resurselor disponibile pentru bugetul UE 

și a dublării evidente a activității sale de 

creditare cu împrumuturile tradiționale 

ale BEI, fără a asigura nicio 

adiționalitate suplimentară; invită BEI să 

facă mai mult pentru a asigura 

adiționalitatea în selectarea proiectelor în 

cadrul FEIS și să depună toate eforturile 

pentru a îmbunătăți acoperirea geografică a 

proiectelor și contribuția lor la creșterea 

durabilă și inteligentă; 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/2 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Raportul anual privind activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții 

2016/2099(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 44 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  44. își exprimă îngrijorarea cu privire 

la scăderea finanțării proiectelor 

referitoare la energia din surse 

regenerabile din cauza impactului FEIS; 

subliniază importanța finanțării acordate 

de BEI pentru dezvoltarea capacității de 

producție a energiei din surse 

regenerabile și pentru îmbunătățirea 

eficienței energetice în sectoare precum 

industria și transporturile; 

Or. en 

 

 


