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7.6.2017 A8-0200/3 

Poprawka  3 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0200/2017 

José Manuel Fernandes, Udo Bullmann 

Wdrażanie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych 

2016/2064(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  1a. ubolewa, że EFIS nie zdołał 

zlikwidować luki inwestycyjnej w Europie; 

podkreśla, że problemy związane z 

inwestycjami wynikają z głębokiego 

kryzysu zagregowanego popytu i ze 

skutków polityki oszczędnościowej; 

uważa, że konieczne jest wdrożenie 

nowego planu produktywnych inwestycji 

publicznych, który pozwoli na 

finansowanie przede wszystkim projektów 

w dziedzinie badań i rozwoju, innowacji, 

kształcenia i szkolenia, zrównoważonej 

energii i usług publicznych;  

Or. en 
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7.6.2017 A8-0200/4 

Poprawka  4 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0200/2017 

José Manuel Fernandes, Udo Bullmann 

Wdrażanie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych 

2016/2064(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  4a. zauważa, że szerokie wsparcie 

EFIS na rzecz projektów w dziedzinie 

energii, efektywności energetycznej i 

odnawialnych źródeł energii osiągnięto 

tylko dzięki proporcjonalnemu 

zmniejszeniu zwykłych inwestycji EBI w 

tych sektorach, co sugeruje, że większość 

pożyczek z EFIS nie była zgodna z zasadą 

dodatkowości; uważa, że pożyczki 

finansowane z EFIS powinny mieć 

charakter dodatkowy w stosunku do 

zwykłych inwestycji EBI; zaleca, aby w 

pełni włączyć parametr dodatkowości do 

kryteriów zatwierdzania projektów w celu 

zapewnienia rzeczywistej wartości dodanej 

finansowanych operacji i efektywnego 

wykorzystania zasobów; zaleca również, 

aby zapewnić stałe monitorowanie 

wewnętrzne i zewnętrzne oraz działania 

informacyjne na temat dodatkowości 

portfela projektów w celu zwiększenia 

przejrzystości; 

Or. en 



 

AM\1127598PL.docx  PE605.502v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

7.6.2017 A8-0200/5 

Poprawka  5 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0200/2017 

José Manuel Fernandes, Udo Bullmann 

Wdrażanie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych 

2016/2064(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  17a. zauważa, że 60 % projektów w 

ramach EFIS skupia się przede wszystkim 

na sektorach transportu i energii kosztem 

innych kluczowych sektorów związanych z 

badaniami naukowymi, rozwojem i 

innowacjami, kapitałem ludzkim oraz 

środowiskiem i efektywnością 

energetyczną; ubolewa, że EFIS oferuje 

znaczące wsparcie dla nowych projektów 

infrastrukturalnych dotyczących paliw 

kopalnych; ubolewa, że do 2016 r. EFIS 

przeznaczył 1,8 mld EUR na zakłady 

regazyfikacji i składowania gazu, co 

stanowi 26 % wszystkich pożyczek z EFIS 

w sektorze energii; ubolewa, że dwie 

trzecie wsparcia finansowego udzielonego 

przez EBI w ramach EFIS w sektorze 

transportu dotyczy projektów 

infrastrukturalnych – w szczególności 

autostrad i lotnisk –powodujących wysoką 

emisję dwutlenku węgla;  

Or. en 
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7.6.2017 A8-0200/6 

Poprawka  6 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0200/2017 

José Manuel Fernandes, Udo Bullmann 

Wdrażanie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych 

2016/2064(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  22a. krytykuje fakt, że EBI nie 

zapewnia dostępu do informacji 

dotyczących EFIS; ubolewa, że EFIS 

opiera się na strukturze zarządzania, w 

której brakuje przejrzystości i 

odpowiedzialności; ubolewa nad niemal 

całkowitym brakiem informacji i 

zdezagregowanych danych statystycznych 

dotyczących sfinansowanych do tej pory 

projektów, w szczególności jeśli chodzi o 

oczekiwany wpływ, korzyści i dodatkowość 

poszczególnych projektów; wzywa EBI do 

opublikowania wszystkich informacji i 

wyników oceny skutków dotyczących 

działań prowadzonych w ramach EFIS; 

ponadto zwraca się do EBI o szczegółowe 

przedstawienie wartości dodanej i 

dodatkowości każdego finansowanego 

projektu oraz sposobu jego przyczyniania 

się do osiągnięcia celów EFIS oraz 

długoterminowych kluczowych strategii i 

celów UE; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0200/7 

Poprawka  7 

Marco Valli, Beatrix von Storch, Rosa D’Amato 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0200/2017 

José Manuel Fernandes, Udo Bullmann 

Wdrażanie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych 

2016/2064(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 48 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  48a. uważa, że należy przeprowadzić 

gruntowną niezależną ocenę wyników 

osiągniętych przez EFIS, tak aby zmierzyć 

rzeczywiste skutki gospodarcze, społeczne 

i środowiskowe oraz rzeczywistą wartość 

dodaną i dodatkowość finansowanych 

projektów, jak i faktyczną zdolność 

funduszu do osiągania zamierzonych 

celów;  

Or. en 



 

AM\1127598PL.docx  PE605.502v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

7.6.2017 A8-0200/8 

Poprawka  8 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0200/2017 

José Manuel Fernandes, Udo Bullmann 

Wdrażanie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych 

2016/2064(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 57 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  57a. uznaje, że EFIS nie jest właściwym 

instrumentem, by rozwiązać kryzys popytu 

zagregowanego, oraz że w związku z tym 

nie zdoła on zlikwidować luki 

inwestycyjnej w Europie; zwraca uwagę 

na wątpliwości wyrażone przez Trybunał 

Obrachunkowy w opinii nr 2/2016 w 

sprawie ograniczonego wpływu EFIS; w 

związku z tym apeluje, by radykalnie 

zmienić podejście do inwestycji w Europie 

i stawić czoła rzeczywistym przyczynom 

kryzysu, przedstawiając wnioski dotyczące 

zmian ram zarządzania gospodarczego, 

które okażą się niezbędne do stałego 

pobudzania inwestycji produkcyjnych 

mogących zapewnić wartość dodaną dla 

gospodarki realnej i społeczeństw we 

wszystkich państwach UE; w tym 

kontekście podkreśla pilną potrzebę, by 

znieść istniejące ograniczenia budżetowe, 

które paraliżują inwestycje publiczne, oraz 

umożliwić państwom członkowskim 

znajdującym się w trudnej sytuacji 

korzystanie w sposób niezależny z 

wszelkich niezbędnych instrumentów 

polityki gospodarczej w celu 

przeciwdziałania recesji i dezintegracji 

społecznej, tak aby ponownie wprowadzić 

Europę na stabilną drogę ożywienia 

gospodarczego i dobrobytu wszystkich 

obywateli; 
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