
 

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

SL Združena v raznolikosti SL 

7.6.2017 A8-0200/3 

Predlog spremembe  3 

Marco Valli, Rosa D'Amato 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0200/2017 

José Manuel Fernandes, Udo Bullmann 

Izvajanje Evropskega sklada za strateške naložbe 

2016/2064(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 1a. obžaluje, da s skladom EFSI ni 

bilo mogoče zapolniti vrzeli na področju 

naložb v Evropi; poudarja, da so za težave 

z naložbami krivi globoka kriza v 

skupnem povpraševanju in učinki 

varčevalnih politik; meni, da je treba 

uresničiti nov načrt produktivnih javnih 

naložb, s katerimi bi bilo mogoče 

financirati zlasti projekte na področju 

raziskav in razvoja, inovacij, 

izobraževanja, trajnostnih virov energije 

in javnih storitev; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0200/4 

Predlog spremembe  4 

Marco Valli, Rosa D'Amato 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0200/2017 

José Manuel Fernandes, Udo Bullmann 

Izvajanje Evropskega sklada za strateške naložbe 

2016/2064(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 4a. ugotavlja, da je bila široka 

podpora za projekte EFSI na področju 

energetike, energetske učinkovitosti in 

obnovljivih virov energije dosežena tako, 

da so se v enaki meri zmanjšale običajne 

naložbe EIB v te sektorje, kar nakazuje, 

da pri večini posojil EFSI ni bilo 

upoštevano načelo dodatnosti; meni, da bi 

morala posojila, financirana v okviru 

EFSI, dopolnjevati običajne naložbene 

operacije EIB; priporoča, da se dodatnost 

v celoti vključi med merila za odobritev 

projektov, s čimer bi zagotovili dejansko 

dodano vrednost za financirane operacije 

in učinkovito dodeljevanje sredstev; 

priporoča tudi, da se zagotovi stalno 

spremljanje ter zunanje in notranje 

obveščanje o dodatnosti v portfelju 

projektov, da bi povečali preglednost; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0200/5 

Predlog spremembe  5 

Marco Valli, Rosa D'Amato 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0200/2017 

José Manuel Fernandes, Udo Bullmann 

Izvajanje Evropskega sklada za strateške naložbe 

2016/2064(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 17 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 17a. ugotavlja, da je 60 % projektov 

EFSI usmerjenih predvsem v prevozni in 

energetski sektor, kar škodi drugim 

ključnim sektorjem, povezanim z 

raziskavami, razvojem in inovacijami, 

človeškim kapitalom, okoljem in 

energetsko učinkovitostjo; obžaluje, da 

EFSI zagotavlja znatno pomoč novim 

infrastrukturnim projektom, povezanim s 

fosilnimi gorivi; prav tako obžaluje, da je 

bilo do leta 2016 iz EFSI dodeljenih 1,8 

milijarde EUR za obrate za ponovno 

uplinjanje in skladiščenje plina, ki so 

zastopani v 26 % vseh posojil v 

energetskem sektorju; obžaluje, da sta bili 

dve tretjini finančne pomoči za prometni 

sektor, ki jo je EIB odobrila v okviru 

EFSI, namenjeni infrastrukturnim 

projektom, povezanim z visokimi 

emisijami CO2, zlasti avtocestam in 

letališčem; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0200/6 

Predlog spremembe  6 

Marco Valli, Rosa D'Amato 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0200/2017 

José Manuel Fernandes, Udo Bullmann 

Izvajanje Evropskega sklada za strateške naložbe 

2016/2064(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 22 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 22a. obžaluje, da Evropska investicijska 

banka (EIB) ne omogoča dostopa do 

informacij o EFSI; je razočaran, da EFSI 

temelji na nejasni strukturi upravljanja, 

ki ji primanjkuje preglednosti in 

odgovornosti; obžaluje skoraj popolno 

odsotnost informacij in razčlenjenih 

statističnih podatkov o doslej financiranih 

projektih, zlasti glede pričakovanih 

učinkov, koristi in dodatnosti posameznih 

projektov; poziva EIB, naj objavi vse 

informacije in rezultate ocen učinka 

operacij, izvedenih v okviru EFSI; poleg 

tega poziva EIB, naj natančno razloži 

dodano vrednost in dodatnost vsakega 

posameznega financiranega projekta ter 

pojasni, kako bo prispeval k izpolnitvi 

ciljev EFSI ter temeljnih dolgoročnih 

strategij in ciljev EU; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0200/7 

Predlog spremembe  7 

Marco Valli, Beatrix von Storch, Rosa D'Amato 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0200/2017 

José Manuel Fernandes, Udo Bullmann 

Izvajanje Evropskega sklada za strateške naložbe 

2016/2064(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 48 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 48a. meni, da je treba izvesti 

poglobljeno neodvisno oceno rezultatov, 

doseženih z EFSI, da bi izmerili dejanski 

gospodarski, socialni in okoljski učinek, 

dejansko dodano vrednost in dodatnost 

financiranih projektov ter dejansko 

zmožnost sklada glede doseganja 

zastavljenih ciljev; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0200/8 

Predlog spremembe  8 

Marco Valli, Rosa D'Amato 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0200/2017 

José Manuel Fernandes, Udo Bullmann 

Izvajanje Evropskega sklada za strateške naložbe 

2016/2064(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 57 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 57a. priznava, da EFSI ni pravi 

instrument za reševanje krize skupnega 

povpraševanja, zato ne bo mogel odpraviti 

naložbene vrzeli v Evropi; opozarja na 

dvome, ki jih je Evropsko računsko 

sodišče izrazilo v mnenju št. 2/2016 v zvezi 

z omejenim učinkom EFSI; zato poziva k 

radikalni spremembi pristopa k naložbam 

v Evropi, da bi se soočili z resničnimi 

vzroki za krizo in predstavili predloge o 

reviziji okvira za gospodarsko upravljanje, 

ki je potrebna za trajno spodbujanje 

produktivnih naložb, s katerimi bi lahko 

ustvarjali dodano vrednost za realno 

ekonomijo in za družbo v vseh evropskih 

državah; glede tega poudarja, da je 

bistvenega pomena odpraviti obstoječe 

proračunske omejitve, ki hromijo javne 

naložbe, ter državam članicam, ki so v 

težavah, omogočiti, da samostojno 

uporabljajo vse potrebne instrumente 

politične ekonomije za boj proti recesiji in 

družbenemu razkroju, da bi Evropo 

ponovno popeljali na trajnostno pot 

gospodarske oživitve in blagostanja za vse 

državljane; 

Or. en 

 


