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5.2.2018 A8-0013/6 

Amendement  6 

André Elissen, Marco Zanni 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0013/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Jaarverslag over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank 

2017/2071(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  9 bis. merkt met afkeuring op dat 

Turkije, met de snelst groeiende economie 

van de G 20-landen, de grootste 

begunstigde is van de financiering die de 

EIB aan derde landen verstrekt, waarmee 

de EIB de grootste buitenlandse 

investeerder in Turkije is; benadrukt dat 

eerbiediging van de mensenrechten en 

van de fundamentele vrijheden, de 

democratie en de rechtsstaat door de 

begunstigde landen voorwaarden moeten 

zijn voor EIB-financiering; wijst er 

bezorgd op dat Turkije momenteel 

volstrekt niet aan deze voorwaarden 

voldoet en derhalve niet in aanmerking 

zou moeten komen voor EIB-

financiering; 

Or. en 
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5.2.2018 A8-0013/7 

Amendement  7 

Stanisław Żółtek, André Elissen, Marco Zanni 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0013/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Jaarverslag over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank 

2017/2071(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

16. is ingenomen met de 

overeenstemming die is bereikt over de 

verlenging en aanpassing van het EFSI en 

verwacht dat het herziene fonds en de 

verbeterde Europese 

investeringsadvieshub het mogelijk zullen 

maken de in de huidige regeling 

vastgestelde problemen te verhelpen, met 

name wat betreft additionaliteit, 

duurzaamheid, klimaatactie, geografisch 

evenwicht en de activiteiten van de 

advieshub; benadrukt het belang van het 

vermijden van geografische 

onevenwichtigheden in de 

leningsactiviteiten van de EIB om zo een 

bredere geografische en sectorale 

toewijzing te verzekeren, zonder dat dit ten 

koste gaat van de uitstekende kwaliteit 

van de projecten; roept de EIB op haar 

samenwerking met nationale 

stimuleringsbanken en -instellingen 

(NPBI's) verder te versterken om het 

bereik te vergroten, en haar activiteiten op 

het gebied van advies en technische 

bijstand verder uit te breiden om de 

kwestie van geografische 

onevenwichtigheden op lange termijn aan 

te pakken; constateert dat er sprake is van 

een breed scala aan ervaringen met 

betrekking tot EFSI-projecten; 

ondersteunt en stimuleert een verdere 

16. betreurt de verlenging van het 

EFSI, dat er niet in is geslaagd de beloften 

waar te maken om groei te waarborgen en 

de werkloosheid aan te pakken, en 

bijgevolg alleen heeft geleid tot een 

zinloze verspilling van belastinggeld; 
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uitwisseling van optimale werkwijzen 

tussen de EIB en de lidstaten om de 

economische doeltreffendheid en 

toereikende hefboomwerking van het 

plan-Juncker te waarborgen, wat een 

verschil zal maken voor het leven van EU-

burgers; 

Or. en 


