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5.2.2018 A8-0013/6 

Alteração  6 

André Elissen, Marco Zanni 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0013/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Relatório anual sobre as atividades financeiras do Banco Europeu de Investimento 

2017/2071(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 9-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  9-A. Sublinha com desaprovação que a 

Turquia, com a economia que mais cresce 

dos países do G20, é o principal 

beneficiário do financiamento do BEI no 

exterior da UE, e que o BEI é ele próprio 

a principal instituição de financiamento 

externo na Turquia; sublinha a 

necessidade de condicionar os 

financiamentos do BEI ao respeito dos 

direitos humanos e das liberdades 

fundamentais, da democracia e do Estado 

de direito por parte dos países 

beneficiários; sublinha com preocupação 

que a Turquia atualmente não respeita de 

todo estas condições e, por conseguinte, 

não deveria ser elegível para beneficiar de 

financiamento do BEI; 

Or. en 
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5.2.2018 A8-0013/7 

Alteração  7 

Stanisław Żółtek, André Elissen, Marco Zanni 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0013/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Relatório anual sobre as atividades financeiras do Banco Europeu de Investimento 

2017/2071(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 16 

 

Proposta de resolução Alteração 

16. Congratula-se com o acordo 

alcançado sobre o prolongamento e o 

ajustamento do FEIE e espera que o fundo 

revisto e a Plataforma Europeia de 

Aconselhamento ao Investimento 

reforçada permitam superar os problemas 

identificados no regime atual, 

nomeadamente no que respeita à 

adicionalidade, à sustentabilidade, à ação 

climática, ao equilíbrio geográfico e às 

atividades da plataforma de 

aconselhamento; salienta a importância 

de evitar desequilíbrios geográficos na 

atividade de financiamento do BEI, a fim 

de garantir uma afetação geográfica e 

setorial mais alargada, sem comprometer 

a qualidade elevada dos projetos; insta o 

BEI a reforçar ainda mais o seu trabalho 

com os bancos de fomento nacionais, a 

fim de melhorar o alcance e desenvolver 

ainda mais as atividades de 

aconselhamento e a assistência técnica, 

para atender à questão do equilíbrio 

geográfico a longo prazo; observa uma 

grande diversidade de experiências em 

termos de projetos do FEIE; apoia e 

incentiva uma maior troca de boas 

práticas entre o BEI e os Estados-

Membros, a fim de assegurar a eficácia 

económica e uma alavancagem adequada 

do plano Juncker, que beneficiará a vida 

16. Lamenta o prolongamento do 

FEIE, que não cumpriu as suas promessas 

de garantir crescimento e combater o 

desemprego, levando assim a um 

desperdício inútil de dinheiro dos 

contribuintes; 
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dos cidadãos da UE; 

Or. en 


