
AM\799091BG.doc PE430.958v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по регионално развитие

2009/2166(INI)

11.12.2009

ИЗМЕНЕНИЯ
1 - 7

Проектостановище
Constanze Angela Krehl
(PE430.816v01-00)

относно годишния доклад на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за 
2008 г.
(2009/2166(INI))



PE430.958v01-00 2/7 AM\799091BG.doc

BG

AM_Com_NonLegOpinion



AM\799091BG.doc 3/7 PE430.958v01-00

BG

Изменение 1
Seán Kelly

Проектостановище
Параграф 1 а (нов)

Проектостановище Изменение

1а. приветства високата капиталова 
адекватност на ЕИБ и културата на 
разпределение на бонуси; в 
светлината на кризата в банковия 
сектор като цяло счита, че ЕИБ 
може да предложи образец на 
управление в този сектор;

Or. en

Изменение 2
Heide Rühle

Проектостановище
Параграф 4 а (нов)

Проектостановище Изменение

4а. призовава ЕИБ да гарантира 
привилегировано финансиране за 
проектите с висока социална и 
екологична стойност; освен това 
призовава ЕИБ да подобри своите 
процедури на надлежна проверка, за да 
гарантира, че инвестиционните 
заеми, които отпуска, подкрепят 
само проекти от общ интерес за 
няколко държави-членки, които не 
могат да бъдат изцяло финансирани 
при разумни условия от останалите
средства, посочени в член 309, букви б) 
и в) от Договора и член 18 от нейния 
устав; 

Or. en
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Изменение 3
Heide Rühle

Проектостановище
Параграф 6 а (нов)

Проектостановище Изменение

6а. призовава ЕИБ да увеличи 
заемите, отпускани за проекти, 
свързани с енергийна ефективност и 
възобновяеми енергийни източници в 
регионите по цел „Сближаване”; 
също така призовава ЕИБ да играе 
водеща роля в прехода към 
нисковъглеродна икономика и да 
приеме план за постепенно 
прекратяване на предоставянето на 
заеми за изкопаеми горива в 
съответствие с резолюцията на 
Парламента от 29 ноември 2007 г. 
относно търговията и изменението 
на климата1, параграф 29 от която 
призовава за преустановяване на 
подкрепата чрез публични финансови 
средства, посредством агенции за 
експортно кредитиране и публични 
инвестиционни банки, за проекти, 
свързани с изкопаеми горива, и за 
удвояване на усилията за ускоряване 
на преминаването към възобновяеми 
енергийни източници и ефективни в 
енергийно отношение технологии”;

Or. en

Изменение 4
Seán Kelly

Проектостановище
Параграф 7

                                               
1 ОВ С 297 Е, 20.11.2008 г., стр. 193.
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Проектостановище Изменение

7. признава важната роля, която играе 
ЕИБ в подкрепата за МСП по време на 
финансовата криза; в този контекст 
отбелязва, че по искане на акционерите 
на ЕИБ 30 милиарда евро бяха заделени 
за заеми за МСП за периода 2008-2011 г. 
и че достъп до половината от тази сума 
бе предоставен между 2008 и 2009 г.; 
признава вградения левъридж ефект, 
съгласно който за всяко евро, дадено на 
заем от ЕИБ на финансов партньор, този 
партньор трябва да покаже, че са 
предоставени 2 евро кредит на МСП;

7. признава важната роля, която играе 
ЕИБ в подкрепата за МСП по време на 
финансовата криза; в този контекст 
отбелязва, че по искане на акционерите 
на ЕИБ 30 милиарда евро бяха заделени 
за заеми за МСП за периода 2008-2011 г. 
и че достъп до половината от тази сума 
бе предоставен между 2008 и 2009 г.; 
признава вградения левъридж ефект, 
съгласно който за всяко евро, дадено на 
заем от ЕИБ на финансов партньор, този 
партньор трябва да покаже, че са 
предоставени 2 евро кредит на МСП; 
въпреки това подчертава важното 
значение на високите равнища на 
надзор с цел да се гарантира, че 
финансовите партньори няма да 
трупат кредити от ЕИБ, за да 
стабилизират собствените си 
баланси;

Or. en

Изменение 5
Heide Rühle

Проектостановище
Параграф 7 а (нов)

Проектостановище Изменение

7а. припомня препоръките, направени 
в неговата резолюция от 25 март 
2009 г. относно годишните доклади за 
2007 г. на ЕИБ и Европейската банка 
за възстановяване и развитие1, в 
параграф 8 от която Парламентът 
настойчиво призовава ЕИБ „да 
осигури по-добър контрол и 
прозрачност по отношение на 
естеството и крайните получатели 

                                               
1 Приети текстове, P6_TA(2009)0185.
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на неговите общи заеми в подкрепа на 
МСП”; призовава ЕИБ да подобри още 
повече прозрачността на заемите, 
отпускани чрез финансови 
посредници, както и критериите за 
ефективност на заемите; освен това 
призовава ЕИБ да представя ежегодни 
доклади относно заемите, отпускани 
от нея на МСП, които да съдържат и 
оценка на достъпността и 
ефективността на тези заеми;

Or. en

Изменение 6
Heide Rühle

Проектостановище
Параграф 7 б (нов)

Проектостановище Изменение

7б. призовава ЕИБ да хармонизира 
отпускането на заеми за МСП с 
разпределението на фондове за 
регионите по цел „Сближаване” и да 
гарантира балансирана подкрепа за 
различните видове МСП; 

Or. en

Изменение 7
Heide Rühle

Проектостановище
Параграф 7 в (нов)

Проектостановище Изменение

7в. призовава ЕИБ да представи 
доклад относно резултатите от 
отпуснатите от нея заеми по 
Европейския план за икономическо 
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възстановяване, по-специално по 
отношение на ефективността им в 
намаляването на емисиите на 
парникови газове;

Or. en


