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7.6.2017 A8-0200/3 

Изменение  3 

Марко Вали, Роза Д'Амато 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0200/2017 

Жузе Мануел Фернандеш, Удо Булман 

Прилагането на Европейския фонд за стратегически инвестиции 

2016/2064(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  1a. изтъква, че ЕФСИ не е успял да 

се справи с недостига на инвестиции в 

Европа; подчертава, че проблемът с 

инвестициите се дължи на дълбока 

криза в съвкупното търсене и на 

ефектите от политиките на строги 

икономии; счита за необходимо 

изготвянето на нов план за 

продуктивни публични инвестиции, 

който да може да финансира проекти 

най-вече в областта на 

научноизследователската и 

развойната дейност, иновациите, 

образованието, устойчивата енергия 

и обществените услуги; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0200/4 

Изменение  4 

Марко Вали, Роза Д'Амато 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0200/2017 

Жузе Мануел Фернандеш, Удо Булман 

Прилагането на Европейския фонд за стратегически инвестиции 

2016/2064(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 4 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  4a. отбелязва, че значителната 

подкрепа по линия на ЕФСИ за 

проекти в областта на енергетиката, 

енергийната ефективност и 

енергията от възобновяеми 

източници е постигната единствено 

чрез намаляване в същия размер на 

обичайните инвестиции на ЕИБ в 

тези области, което показва, че при 

по-голямата част от кредитите на 

ЕФСИ не е спазен принципът на 

допълняемост; счита, че 

финансираните по линия на ЕФСИ 

кредити следва да имат допълващ 

характер спрямо обичайните 

инвестиции на ЕИБ; препоръчва 

пълното интегриране на показателя 

за допълняемост в критериите за 

одобряване на проектите с цел 

гарантиране на реална добавена 

стойност за финансираните 

операции и ефективно разпределение 

на ресурсите; препоръчва също така 

да се извършва непрестанно 

вътрешно и външно наблюдение и да 

се осъществява комуникация относно 

допълняемостта в портфейла на 

проектите, за да бъде повишена 

прозрачността; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0200/5 

Изменение  5 

Марко Вали, Роза Д'Амато 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0200/2017 

Жузе Мануел Фернандеш, Удо Булман 

Прилагането на Европейския фонд за стратегически инвестиции 

2016/2064(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 17 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  17a. отбелязва, че 60 % от 

проектите на ЕФСИ са 

съсредоточени предимно в секторите 

на транспорта и енергетиката за 

сметка на други ключови сектори, 

свързани с научни изследвания, 

развойна дейност и иновации, 

човешки капитал, околна среда и 

енергийна ефективност; изразява 

съжаление, че ЕФСИ предоставя 

значителна подкрепа за нови 

инфраструктурни проекти за 

изкопаеми горива; изразява 

съжаление, че до 2016 г. ЕФСИ е 

предоставил 1,8 милиарда евро за 

прекласификация и съхранение на газ, 

което представлява 26 % от общата 

стойност на кредитирането в 

енергийния сектор; изразява 

съжаление поради факта, че две 

трети от предоставяната от ЕИБ в 

рамките на ЕФСИ финансова помощ 

за сектора на транспорта е 

съсредоточена в инфраструктурни 

проекти с високи емисии на въглерод, 

по-специално магистрали и летища; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0200/6 

Изменение  6 

Марко Вали, Роза Д'Амато 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0200/2017 

Жузе Мануел Фернандеш, Удо Булман 

Прилагането на Европейския фонд за стратегически инвестиции 

2016/2064(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 22 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  22a. изтъква липсата на 

достъпност на информация относно 

ЕФСИ от страна на ЕИБ; изразява 

съжаление, че ЕФСИ се основава 

върху непрозрачна управленска 

структура, в която липсва 

прозрачност и отчетност; изразява 

съжаление по повод на почти 

пълната липса на информация и 

дезагрегирани статистически данни 

във връзка с финансираните досега 

проекти, особено по отношение на 

очакваните въздействия, ползи и 

допълняемост на всеки отделен 

проект; призовава ЕИБ да публикува 

цялата налична информация относно 

оценките на въздействието на 

проведените в рамките на ЕФСИ 

операции, както и резултатите от 

тези оценки; също така изисква от 

ЕИБ да представи подробно обяснение 

на добавената стойност и 

допълняемостта на всеки отделен 

финансиран проект и как всеки един 

проект допринася за постигането на 

целите на ЕФСИ и основните 

дългосрочни стратегии и цели на ЕС; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0200/7 

Изменение  7 

Марко Вали, Беатрикс фон Щорх, Роза Д'Амато 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0200/2017 

Жузе Мануел Фернандеш, Удо Булман 

Прилагането на Европейския фонд за стратегически инвестиции 

2016/2064(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 48 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  48a. счита за необходимо 

извършването на задълбочена 

независима оценка на въздействието 

по отношение на постигнатите от 

ЕФСИ резултати с цел преценка на 

реалното икономическо, социално и 

екологично въздействие, 

действителната добавена стойност 

и допълняемост на финансираните 

проекти, както и ефективния 

капацитет на фонда за постигане на 

поставените цели; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0200/8 

Изменение  8 

Марко Вали, Роза Д'Амато 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0200/2017 

Жузе Мануел Фернандеш, Удо Булман 

Прилагането на Европейския фонд за стратегически инвестиции 

2016/2064(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 57 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  57a. признава, че ЕФСИ не е 

подходящият инструмент за 

справяне с кризата на съвкупното 

търсене и че поради това той няма да 

спомогне за преодоляването на 

недостига на инвестиции в Европа; 

поставя акцент върху опасенията, 

изразени от Европейската сметна 

палата в Становище № 2/2016, 

относно ограниченото въздействие на 

ЕФСИ; ето защо призовава за коренна 

промяна на подхода към 

инвестициите в Европа чрез справяне 

с истинските причини за кризата 

посредством представяне на 

предложения за преразглеждане на 

рамката за икономическо управление, 

които са необходими за постоянното 

стимулиране на производствени 

инвестиции, които да бъдат в 

състояние да създават добавена 

стойност за реалната икономика и за 

обществото във всички държави — 

членки на ЕС; в този контекст 

подчертава спешната необходимост 

от премахване на съществуващите 

бюджетни ограничения, които 

парализират публичните инвестиции, 

и от предоставяне на възможност за 

държавите членки, които изпитват 

затруднения, да използват 
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самостоятелно всички необходими 

инструменти на икономическата 

политика за борба с рецесията и 

социалната дезинтеграция, така че 

ЕС да поеме отново устойчив курс за 

икономическо възстановяване и 

благополучие за всички граждани; 

Or. en 

 


