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7.6.2017 A8-0200/3 

Ændringsforslag  3 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0200/2017 

José Manuel Fernandes, Udo Bullmann 

Gennemførelsen af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer 

2016/2064(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  1a. beklager, at EFSI har været ude af 

stand til at afhjælpe 

investeringsunderskuddet i Europa; 

understreger, at problemerne omkring 

investeringer hidrører fra en dybtgående 

krise i den samlede efterspørgsel og fra 

konsekvenserne af sparepolitikkerne; 

mener, at det er nødvendigt at iværksætte 

en ny produktiv offentlig investeringsplan, 

der navnlig kan anvendes til finansiering 

af projekter inden for forskning og 

udvikling, innovation og uddannelse, 

vedvarende energi og offentlige tjenester;  

Or. en 
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7.6.2017 A8-0200/4 

Ændringsforslag  4 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0200/2017 

José Manuel Fernandes, Udo Bullmann 

Gennemførelsen af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer 

2016/2064(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 4 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  4a. bemærker, at den betydelige EFSI-

støtte, der ydes til projekter vedrørende 

energi, energieffektivitet og vedvarende 

energi, kun har kunnet ydes ved at 

nedskære EIB's normale investeringer i 

de pågældende sektorer med et tilsvarende 

beløb, hvilket tyder på, at størstedelen af 

EFSI-lånene ikke har overholdt 

princippet om additionalitet; er af den 

opfattelse, at EFSI-finansierede lån bør 

være et supplement til EIB's normale 

investeringer; anbefaler, at 

additionalitetsparameteret indarbejdes i 

projektgodkendelseskriterierne for at sikre 

en reel merværdi af de operationer, der 

finansieres, og en effektiv udnyttelse af 

ressourcerne; anbefaler ligeledes en 

løbende intern og ekstern overvågning af 

og kommunikation om additionalitet i 

projektporteføljen for at øge 

gennemsigtigheden; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0200/5 

Ændringsforslag  5 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0200/2017 

José Manuel Fernandes, Udo Bullmann 

Gennemførelsen af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer 

2016/2064(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 17 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  17a. bemærker, at 60 % af EFSI-

projekterne er koncentreret primært i 

transport- og energisektoren på 

bekostning af andre vigtige sektorer inden 

for forskning, udvikling og innovation, 

menneskelig kapital samt miljø og 

energieffektivitet; beklager, at EFSI yder 

betydelig støtte til nye 

infrastrukturprojekter baseret på fossile 

brændstoffer; beklager, at 1,8 mia. EUR i 

EFSI-finansiering frem til 2016 var blevet 

tildelt til omklassificering af og 

lagerfaciliteter til gas, hvilket svarer til 

26 % af de samlede lån til energisektoren; 

beklager, at to tredjedele af den 

finansielle støtte, som EIB har ydet til 

transportsektoren under EFSI, har været 

koncentreret i infrastrukturprojekter med 

høj CO2-udledning, navnlig motorveje og 

lufthavne;  

Or. en 
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7.6.2017 A8-0200/6 

Ændringsforslag  6 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0200/2017 

José Manuel Fernandes, Udo Bullmann 

Gennemførelsen af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer 

2016/2064(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 22 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  22a. beklager, at EIB ikke giver adgang 

til oplysninger om EFSI; beklager, at 

EFSI er baseret på en uklar 

forvaltningsstruktur, der mangler 

gennemsigtighed og ansvarlighed; 

beklager den næsten totale mangel på 

oplysninger og opdelte statistiske data 

vedrørende de hidtil finansierede 

projekter, navnlig med hensyn til hvert 

enkelt projekts forventede virkninger, 

fordele og additionalitet; opfordrer EIB til 

at offentliggøre alle tilgængelige 

oplysninger om og resultater af 

konsekvensanalyser vedrørende 

operationer udført inden for rammerne af 

EFSI; opfordrer EIB til at give en 

detaljeret redegørelse for hvert enkelt 

finansieret projekts merværdi og 

additionalitet og for den måde, hvorpå det 

bidrager til opnåelsen af EFSI's mål og 

EU's grundlæggende langsigtede 

strategier og mål; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0200/7 

Ændringsforslag  7 

Marco Valli, Beatrix von Storch, Rosa D’Amato 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0200/2017 

José Manuel Fernandes, Udo Bullmann 

Gennemførelsen af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer 

2016/2064(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 48 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  48a. mener, at det er nødvendigt at 

foretage en grundig uafhængig 

konsekvensvurdering af de resultater, der 

er opnået gennem EFSI, for at vurdere 

den reelle økonomiske, sociale og 

miljømæssige virkning og additionalitet af 

de finansierede projekter samt fondens 

faktiske evne til at opfylde de opstillede 

mål;  

Or. en 
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7.6.2017 A8-0200/8 

Ændringsforslag  8 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0200/2017 

José Manuel Fernandes, Udo Bullmann 

Gennemførelsen af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer 

2016/2064(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 57 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  57a. anerkender, at EFSI ikke er det 

rigtige instrument til at imødegå krisen 

for den samlede efterspørgsel, og at den 

derfor ikke vil være i stand til at slå bro 

over investeringskløften i Europa; 

fremhæver de betænkeligheder, som Den 

Europæiske Revisionsret har fremsat i 

udtalelse nr. 2/2016 med hensyn til den 

begrænsede virkning af EFSI; opfordrer 

derfor til en radikal ændring af tilgangen 

til investeringer i Europa og til, at de 

virkelige årsager til krisen afhjælpes ved 

at fremsætte forslag om en revision af 

rammerne for økonomisk styring, som er 

nødvendig for permanent at styrke 

produktive investeringer, der kan skabe 

merværdi for realøkonomien og for 

samfundet i alle EU's medlemsstater; 

understreger i denne forbindelse det 

presserende behov for at fjerne de 

eksisterende budgetmæssige 

begrænsninger, som lammer de offentlige 

investeringer, og sætte medlemsstater, der 

er i vanskeligheder, i stand til at gøre 

selvstændig brug af alle de nødvendige 

politiske instrumenter til at modvirke den 

økonomiske recession og sociale 

opløsning for at bringe Europa solidt 

tilbage på sporet mod økonomisk 

genopretning og velfærd for alle borgere; 
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