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7.6.2017 A8-0200/3 

Ändringsförslag  3 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0200/2017 

José Manuel Fernandes, Udo Bullmann 

Genomförandet av Europeiska fonden för strategiska investeringar 

2016/2064(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 1a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  1a. Europaparlamentet beklagar att 

Efsi inte har lyckats åtgärda 

investeringsgapet i Europa. Parlamentet 

betonar att investeringsproblemet har att 

göra med en djup kris i den samlade 

efterfrågan och de åtstramningspolitiska 

effekterna. Parlamentet anser att en ny 

plan för produktiva offentliga 

investeringar måste upprättas för att 

finansiera projekt framför allt inom 

forskning och utveckling, innovation, 

utbildning, hållbar energi och 

allmännyttiga tjänster.  

Or. en 
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7.6.2017 A8-0200/4 

Ändringsförslag  4 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0200/2017 

José Manuel Fernandes, Udo Bullmann 

Genomförandet av Europeiska fonden för strategiska investeringar 

2016/2064(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 4a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  4a. Europaparlamentet konstaterar att 

det omfattande Efsi-stödet till projekt 

inom områdena energi, energieffektivitet 

och förnybar energi har erhållits 

samtidigt som EIB:s ordinarie 

investeringar på dessa områden har 

minskat i samma omfattning, vilket alltså 

tyder på att den största delen av Efsi-

lånen inte överensstämmer med 

additionalitetsprincipen. Parlamentet 

anser att de lån som finansieras inom 

ramen för Efsi bör beviljas utöver EIB:s 

ordinarie investeringsverksamhet. 

Parlamentet rekommenderar att 

parametern additionalitet införlivas fullt 

ut i godkännandekriterierna för projekten 

för att säkerställa ett riktigt mervärde i de 

finansierade åtgärderna och en 

ändamålsenlig resurstilldelning. 

Parlamentet rekommenderar dessutom att 

en ständig övervakning säkerställs och att 

information om projektportföljens 

additionalitet garanteras såväl internt som 

externt för att öka transparensen. 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0200/5 

Ändringsförslag  5 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0200/2017 

José Manuel Fernandes, Udo Bullmann 

Genomförandet av Europeiska fonden för strategiska investeringar 

2016/2064(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 17a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  17a. Europaparlamentet noterar att 

60 % av Efsi-projekten främst fokuserar 

på områdena transport och energi, vilket 

får negativa konsekvenser för andra 

nyckelområden som forskning, utveckling 

och innovation, humankapital och miljö 

samt energieffektivitet. Parlamentet 

beklagar att Efsi ger ett betydande stöd till 

nya infrastrukturprojekt till förmån för 

fossila bränslen. Parlamentet beklagar att 

Efsi fram till 2016 har beviljat 

1,8 miljarder euro till 

förångningsanläggningar och 

gaslagringsanläggningar, vilket utgör 

26 % av dess totala utlåning på 

energiområdet. Parlamentet beklagar att 

två tredjedelar av det finansiella stöd som 

EIB beviljat på transportområdet inom 

ramen för Efsi främst har gått till 

infrastrukturprojekt som medför stora 

koldioxidutsläpp, särskilt motorvägar och 

flygplatser.  

Or. en 
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7.6.2017 A8-0200/6 

Ändringsförslag  6 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0200/2017 

José Manuel Fernandes, Udo Bullmann 

Genomförandet av Europeiska fonden för strategiska investeringar 

2016/2064(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 22a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  22a. Europaparlamentet beklagar att 

EIB inte har lämnat uppgifter om Efsi. 

Parlamentet beklagar att Efsi bygger på 

en otydlig ledningsstruktur som saknar 

transparens och ansvarighet. Parlamentet 

beklagar att det nästan inte finns någon 

som helst information och samlad statistik 

om de projekt som hittills finansierats, 

särskilt när det gäller de förväntade 

effekterna, fördelarna och 

additionaliteten med varje enskilt projekt. 

Parlamentet uppmanar EIB att 

offentliggöra all information och 

resultaten av konsekvensutvärderingen av 

bankens verksamhet inom ramen för Efsi. 

Parlamentet uppmanar EIB att utförligt 

redogöra för mervärdet och 

additionaliteten av varje finansierat 

projekt, och för hur detta bidrar till Efsis 

mål samt EU:s grundläggande och 

långsiktiga strategier och mål. 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0200/7 

Ändringsförslag  7 

Marco Valli, Beatrix von Storch, Rosa D’Amato 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0200/2017 

José Manuel Fernandes, Udo Bullmann 

Genomförandet av Europeiska fonden för strategiska investeringar 

2016/2064(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 48a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  48a. Europaparlamentet anser att det 

är nödvändigt att göra en omfattande 

oberoende konsekvensbedömning av de 

resultat som Efsi uppnått, för att mäta de 

verkliga ekonomiska, sociala och 

miljömässiga effekterna, det verkliga 

mervärdet och additionaliteten i de 

finansierade projekten samt fondens 

faktiska förmåga att förverkliga de 

fastställda målen.  

Or. en 
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7.6.2017 A8-0200/8 

Ändringsförslag  8 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0200/2017 

José Manuel Fernandes, Udo Bullmann 

Genomförandet av Europeiska fonden för strategiska investeringar 

2016/2064(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 57a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  57a. Europaparlamentet medger att 

Efsi inte är det rätta instrumentet för att 

hantera krisen avseende den totala 

efterfrågan, och att fonden därför inte 

kommer att kunna överbrygga 

investeringsklyftan i Europa. Parlamentet 

betonar de farhågor som Europeiska 

revisionsrätten uttryckte i yttrande nr 

2/2016 när det gäller Efsis begränsade 

effekt. Parlamentet kräver därför att 

förhållningssättet gentemot investeringar 

i Europa förändras radikalt och att 

krisens verkliga orsaker åtgärdas genom 

att man lägger fram förslag till ändringar 

av ramen för den ekonomiska styrningen, 

vilka behövs för att man permanent ska 

kunna stimulera produktiva investeringar 

som kan generera mervärde för den reala 

ekonomin och för samhället i samtliga 

EU-länder. Parlamentet betonar i detta 

sammanhang det akuta behovet av att 

avlägsna de befintliga 

budgetbegränsningar som paralyserar 

offentliga investeringar och göra det 

möjligt för medlemsstater med svårigheter 

att på egen hand använda alla 

nödvändiga instrument för den 

ekonomiska politiken för att åtgärda 

recessionen och den sociala splittringen, 

för att med säkerhet se till att Europa åter 

slår in på vägen mot ekonomisk 
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återhämtning och välfärd för alla 

medborgare. 

Or. en 

 


