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Pozměňovací návrh 1
Seán Kelly

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. oceňuje vysokou míru kapitálové 
přiměřenosti EIB a chválí její systém 
udělování odměn; s ohledem na nedávné 
krize v bankovním sektoru všeobecně se 
domnívá, že EIB by mohla sloužit jako 
vzor řízení v tomto odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Heide Rühle

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vyzývá EIB, aby zajistila přednostní 
financování projektů s vysokou 
společenskou hodnotu a významem pro 
životní prostředí; dále EIB vyzývá, aby 
zlepšila svou skutečnou snahu o zajištění 
toho, aby investiční půjčky, které 
poskytuje, sloužily výhradně k podpoře 
projektů společného zájmu několika 
členských států, které nemohou být v plné 
míře financovány za přijatelných
podmínek jinými způsoby, jak uvádí 
čl. 309 písm. b) a c) Smlouvy a článek 18
statutu banky. 

Or. en



PE430.958v01-00 4/6 AM\799091CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 3
Heide Rühle

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. vyzývá EIB, aby zvýšila počet půjček 
určených na projekty v oblasti energetické 
účinnosti a energie z obnovitelných zdrojů
v konvergenčních regionech; vyzývá také 
EIB, aby se ujala vůdčí úlohy v rámci 
přechodu na nízkouhlíkové hospodářství
a aby přijala plán poskytování půjček 
určených na postupné ukončování 
využívání fosilních paliv v souladu
s usnesením Parlamentu ze dne 
29. listopadu 2007 o obchodu a změně 
klimatu1, v jehož bodě 29 Parlament 
vyzval k tomu, aby „se zastavila veřejná 
podpora projektů v oblasti fosilních paliv 
prostřednictvím vývozních úvěrových 
agentur a veřejných investičních bank
a aby se více usilovalo o zintenzivnění 
převodu technologií v oblasti 
obnovitelných zdrojů energie
a energeticky účinných technologií“;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Heide Rühle

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. uvědomuje si, že EIB hraje významnou 
úlohu v podpoře MSP v době finanční 
krize; v této souvislosti poukazuje na to, že 
na žádost akcionářů EIB bylo na období 

7. uvědomuje si, že EIB hraje významnou 
úlohu v podpoře MSP v době finanční 
krize; v této souvislosti poukazuje na to, že 
na žádost akcionářů EIB bylo na období 

                                               
1 Úř. věst. C 297 E, 20.11.2008, s. 193. 
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2008–2011 vyčleněno 30 miliard EUR na 
půjčky pro MSP, přičemž polovina z této 
částky byla uvolněna v letech 2008 a 2009; 
uznává význam zabudovaného pákového 
efektu, podle něhož musí finanční partner 
pro každé euro zapůjčené od EIB prokázat, 
že poskytl dvě eura na úvěr pro MSP;

2008–2011 vyčleněno 30 miliard EUR na 
půjčky pro MSP, přičemž polovina z této 
částky byla uvolněna v letech 2008 a 2009; 
uznává význam zabudovaného pákového 
efektu, podle něhož musí finanční partner 
pro každé euro zapůjčené od EIB prokázat, 
že poskytl dvě eura na úvěr pro MSP. 
zdůrazňuje nicméně význam vysoce 
přísného dozoru s cílem zajistit, aby 
finanční partneři nehromadili úvěry EIB 
za účelem stabilizace svých účetních 
rozvah;  

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Heide Rühle

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. připomíná doporučení, která učinil ve 
svém usnesení ze dne 25. března 2009
o výročních zprávách Evropské investiční 
banky a Evropské banky pro obnovu
a rozvoj za rok 20071, v jehož bodě 8 
naléhavě vyzýval EIB, „aby lépe sledovala
a zprůhlednila povahu a konečné určení 
svých globálních půjček na podporu 
malých a středních podniků“; vyzývá EIB, 
aby dále posilovala transparentnost při 
poskytování půjček pomocí finančních 
prostředníků a aby vytvořila jasné 
podmínky financování pro finanční 
prostředníky a kritéria účinnosti 
poskytování půjček; vyzývá EIB, aby dále 
každoročně podávala zprávu
o poskytování půjček malým a středním 
podnikům, včetně hodnocení dostupnosti
a účinnosti těchto půjček;

                                               
1 Přijaté texty, P6_TA(2009)0185.
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Pozměňovací návrh 6
Heide Rühle

Návrh stanoviska
Bod 7 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7b. vyzývá EIB, aby harmonizovala 
poskytování půjček malým a středním 
podnikům s přidělováním prostředků ze 
strukturálních fondů a zajistila vyváženost 
podpory poskytované různým typům 
malých a středních podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Heide Rühle

Návrh stanoviska
Bod 7 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7c. vyzývá EIB, aby podala zprávu
o výsledcích, kterých bylo dosaženo díky 
poskytnutým půjčkám v rámci plánu 
evropské hospodářské obnovy, zejména 
pokud jde o jejich účinnost při snižování 
emisí skleníkových plynů;

Or. en


