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Predlog resolucije Predlog spremembe 

35. zlasti poudarja, da je v času 

priprave tega poročila skupni znesek 

odobrenih naložb v okviru sklada EFSI 

znašal 168,8 milijarde EUR, kar je 54 % 

prvotne ciljne vrednosti (315 milijard 

EUR), da pa ta znesek še raste; želi 

izpostaviti, da je bilo do sedaj odobrenih 

450 transakcij v 28 državah članicah; 
poziva EIB, naj si bolj prizadeva za 

zagotovitev dodatnosti pri izbiri projektov 

v okviru sklada EFSI in stori vse, kar je v 

njeni moči, da bi povečala geografsko 

pokritost projektov ter njihov prispevek k 

trajnostni in pametni rasti; 

35. zlasti poudarja, da je skupni znesek 

odobrenih naložb v okviru sklada EFSI 

znašal 168,8 milijarde EUR, kljub 

močnemu vplivu sklada na sredstva, ki so 

na voljo za proračun EU, in očitni 

podvojitvi njegove kreditne dejavnosti s 

tradicionalnimi posojili EIB, pri čemer ne 

zagotavlja nobene druge dodatnosti; 

poziva EIB, naj si bolj prizadeva za 

zagotovitev dodatnosti pri izbiri projektov 

v okviru sklada EFSI in stori vse, kar je v 

njeni moči, da bi povečala geografsko 

pokritost projektov ter njihov prispevek k 

trajnostni in pametni rasti; 

Or. en 
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 44. izraža zaskrbljenost, ker zaradi 

vpliva sklada EFSI upada financiranje 

projektov na področju energije iz 

obnovljivih virov; poudarja, da mora EIB 

financirati razvoj zmogljivosti za 

proizvodnjo energije iz obnovljivih virov 

energije in izboljšanje energetske 

učinkovitosti v sektorjih, kot sta industrija 

in promet; 

Or. en 

 

 


