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7.6.2017 A8-0200/3 

Amendamentul  3 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0200/2017 

José Manuel Fernandes, Udo Bullmann 

Punerea în aplicare a Fondului european pentru investiții strategice 

2016/2064(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  1a. regretă faptul că FEIS nu a putut 

să combată decalajul în materie de 

investiții în Europa; subliniază că 

problemele legate de investiții provin 

dintr-o criză profundă a cererii agregate 

și din efectele politicilor de austeritate; 

consideră că este necesară punerea în 

aplicare a unui nou plan de investiții 

publice productiv care să poată fi utilizat, 

în special, pentru finanțarea proiectelor 

în domeniul cercetării și dezvoltării, al 

inovării, al educației și formării, al 

energiei din surse regenerabile și al 

serviciilor publice;  

Or. en 
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7.6.2017 A8-0200/4 

Amendamentul  4 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0200/2017 

José Manuel Fernandes, Udo Bullmann 

Punerea în aplicare a Fondului european pentru investiții strategice 

2016/2064(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 4 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  4a. remarcă faptul că sprijinul 

important al FEIS pentru proiectele din 

domeniul energiei, al eficienței energetice 

și al energiei din surse regenerabile a fost 

posibil doar prin reducerea investițiilor 

obișnuite ale BEI în respectivele sectoare 

într-o măsură egală, sugerând astfel că 

majoritatea împrumuturilor FEIS nu a 

respectat principiul adiționalității; 

consideră că împrumuturile finanțate din 

FEIS ar trebui să fie suplimentare față de 

investițiile obișnuite ale BEI; recomandă 

ca parametrul de adiționalitate să fie 

inclus în criteriile de aprobare a 

proiectelor pentru a asigura valoarea 

adăugată reală a operațiunilor finanțate 

și o utilizare eficientă a resurselor; 

recomandă, de asemenea, să se efectueze 

o monitorizare internă și externă 

constantă și să se comunice asupra 

adiționalității în portofoliul proiectului 

pentru a spori transparența; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0200/5 

Amendamentul  5 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0200/2017 

José Manuel Fernandes, Udo Bullmann 

Punerea în aplicare a Fondului european pentru investiții strategice 

2016/2064(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  17a. constată că 60 % dintre proiectele 

FEIS sunt concentrate în principal în 

sectoarele transporturilor și energiei, în 

detrimentul altor sectoare-cheie legate de 

cercetare, dezvoltare și inovare, capital 

uman, mediu și eficiență energetică; 

deplânge faptul că FEIS oferă sprijin 

important noilor proiecte de 

infrastructură bazate pe combustibili 

fosili; regretă faptul că, până în 2016, 1,8 

miliarde EUR din finanțarea FEIS au 

fost acordate pentru instalațiile de 

reclasificare și de depozitare a gazelor, 

reprezentând 26 % din totalul 

împrumuturilor acordate sectorului 

energetic; deplânge faptul că două treimi 

din sprijinul financiar acordat de BEI 

sectorului transporturilor în cadrul FEIS 

au fost concentrate în proiecte de 

infrastructură cu emisii ridicate de dioxid 

de carbon, în special autostrăzi și 

aeroporturi;  

Or. en 
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7.6.2017 A8-0200/6 

Amendamentul  6 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0200/2017 

José Manuel Fernandes, Udo Bullmann 

Punerea în aplicare a Fondului european pentru investiții strategice 

2016/2064(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  22a. deplânge lipsa accesului acordat 

de către BEI la informațiile privind FEIS; 

regretă faptul că FEIS se bazează pe o 

structură opacă de guvernanță căreia îi 

lipsește transparența și răspunderea; 

deplânge lipsa aproape totală de 

informații și de date statistice defalcate 

privind proiectele finanțate până în 

prezent, în special în ceea ce privește 

impactul preconizat, beneficiile și 

adiționalitatea fiecărui proiect individual; 

invită BEI să publice toate informațiile 

disponibile referitoare la evaluările 

impactului, precum și constatările 

acestora, pentru operațiunile desfășurate 

în cadrul FEIS; invită BEI să ofere o 

explicație detaliată a valorii adăugate și a 

adiționalității fiecărui proiect finanțat, 

precum și a modului în care fiecare 

proiect contribuie la atingerea 

obiectivelor FEIS și a strategiilor și 

obiectivelor fundamentale pe termen lung 

ale UE; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0200/7 

Amendamentul  7 

Marco Valli, Beatrix von Storch, Rosa D’Amato 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0200/2017 

José Manuel Fernandes, Udo Bullmann 

Punerea în aplicare a Fondului european pentru investiții strategice 

2016/2064(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 48 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  48a. consideră că este necesară 

efectuarea în detaliu a unei evaluări 

independente a impactului privind 

rezultatele obținute de FEIS pentru a 

aprecia adevăratul impact economic, 

social și de mediu și adiționalitatea 

proiectelor finanțate, precum și 

capacitatea efectivă a fondului de a 

realiza obiectivele menționate;  

Or. en 
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7.6.2017 A8-0200/8 

Amendamentul  8 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0200/2017 

José Manuel Fernandes, Udo Bullmann 

Punerea în aplicare a Fondului european pentru investiții strategice 

2016/2064(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 57 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  57a. recunoaște că FEIS nu este 

instrumentul adecvat prin care să se 

abordeze criza cererii agregate și că, prin 

urmare, nu va putea să acopere deficitul 

de investiții în Europa; subliniază 

îngrijorările exprimate de Curtea de 

Conturi Europeană în Avizul nr. 2/2016 

în ceea ce privește impactul limitat al 

FEIS; solicită, prin urmare, o schimbare 

radicală a modului în care sunt abordate 

investițiile în Europa, dar și stabilirea 

cauzelor reale ale crizei care urmează să 

fie abordate, prin prezentarea unor 

propuneri cu privire la revizuirile 

cadrului de guvernanță economică, 

necesare pentru a da un impuls 

permanent investițiilor productive 

capabile să genereze valoare adăugată 

pentru economia reală și pentru societate, 

în toate țările UE; subliniază, în acest 

sens, necesitatea urgentă de a elimina 

constrângerile legate de buget existente, 

care paralizează investițiile publice și 

permit statelor membre aflate în 

dificultate să utilizeze în mod autonom 

toate instrumentele de politică economică 

necesare pentru a contracara recesiunea 

și dezintegrarea socială, în scopul de a 

readuce Europa în mod ferm pe calea 

redresării economice și a bunăstării 

pentru toți cetățenii; 
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