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Ændringsforslag 1
Seán Kelly

Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. roser EIB for dens høje kapitalprocent 
og dens bonusorienterede 
forretningskultur; finder i lyset af de 
kriser, der på det seneste har ramt 
banksektoren generelt, at EIB bør stille en 
model for styring af sektoren til rådighed; 

Or. en

Ændringsforslag 2
Heide Rühle

Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4a. opfordrer EIB til at garantere 
privilegeret finansiering af projekter med 
høj social og miljømæssig værdi; 
opfordrer endvidere EIB til at forbedre 
sin kompetence til at sikre, at dens 
investeringslån kun støtter projekter af 
fælles interesse for flere medlemsstater, 
som ikke på rimelige vilkår kan 
finansieres alene via de midler, der er 
nævnt i artikel 309, litra b) og c), i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (konsolideret) og artikel 
18 i statutten for EIB; 

Or. en
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Ændringsforslag 3
Heide Rühle

Udkast til udtalelse
Punkt 6 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6a. opfordrer EIB til at øge sine udlån til 
projekter til energieffektivitet og 
vedvarende energi i konvergensregioner; 
opfordrer endvidere EIB til at spille en 
førende rolle i overgangen til en lav-CO2-
økonomi og til at vedtage en plan for 
udfasning af lån vedrørende fossile 
brændstoffer i tråd med Parlamentets 
beslutning af 29. november 2007 om 
handel og klimaændringer1, der i punkt 
29 opfordrer til, "at den offentlige støtte 
gennem eksportkreditagenturer og 
offentlige investeringsbanker til projekter 
med fossile brændstoffer indstilles, og at 
indsatsen for øget overførsel af 
vedvarende energi og energieffektive 
teknologier intensiveres";

Or. en

Ændringsforslag 4
Seán Kelly

Udkast til udtalelse
Punkt 7

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. anerkender den vigtige rolle, EIB spiller 
med hensyn til at støtte SMV'er under 
finanskrisen; bemærker i denne 
forbindelse, at 30 mio. EUR på anmodning 
fra EIB's aktionærer er blevet øremærket til 
lån til SMV'er i perioden 2008-2011, og at 
halvdelen af dette beløb er stillet til 
rådighed i 2008-2009; anerkender den 

7. anerkender den vigtige rolle, EIB spiller 
med hensyn til at støtte SMV'er under 
finanskrisen; bemærker i denne 
forbindelse, at 30 mio. EUR på anmodning 
fra EIB's aktionærer er blevet øremærket til 
lån til SMV'er i perioden 2008-2011, og at 
halvdelen af dette beløb er stillet til 
rådighed i 2008-2009; anerkender den 

                                               
1 EUT C 297 E af 20.11.2008, s. 193.
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indbyggede gearingseffekt, som 
understreger, at for hver euro, EIB låner ud 
til en finansiel partner, må sidstnævnte 
kunne bevise at have givet to euro i kredit 
til SMV'er.

indbyggede gearingseffekt, som 
understreger, at for hver euro, EIB låner ud 
til en finansiel partner, må sidstnævnte 
kunne bevise at have givet to euro i kredit 
til SMV'er. understreger ikke desto 
mindre betydningen af en høj grad af 
tilsyn for at sikre, at de finansielle 
partnere ikke akkumulerer EIB-
kreditterne for at stabilisere deres egne 
balancer;

Or. en

Ændringsforslag 5
Heide Rühle

Udkast til udtalelse
Punkt 7 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7a. minder om de henstillinger, det 
fremsatte i sin beslutning af 25. marts 
2009 om EIB's og Den Europæiske 
Udviklingsbanks årsberetninger for 2007, 
der i punkt 8 opfordrede EIB til "at 
forbedre tilsynet og gennemskueligheden 
vedrørende formen og slutmodtagerne af 
dens globallån til støtte for små og 
mellemstore virksomheder"; opfordrer 
EIB til yderligere at forbedre 
gennemskueligheden af sine lån via 
finansielle mellemled og til at etablere 
entydige finansieringsbetingelser for 
finansielle mellemled og kriterier for 
låneeffektivitet; opfordrer endvidere EIB 
til årligt at aflægge rapport om sine lån til 
SMV'er, inklusive en evaluering af 
tilgængeligheden og effekten heraf;

Or. en
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Ændringsforslag 6
Heide Rühle

Udkast til udtalelse
Punkt 7 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7b. opfordrer EIB til at harmonisere sine 
lån til SMV'er med 
strukturfondsbevillinger til 
konvergensregioner og til at sikre ligelig 
støtte til forskellige typer SMV'er;  

Or. en

Ændringsforslag 7
Heide Rühle

Udkast til udtalelse
Punkt 7 c (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7c. opfordrer EIB til at aflægge rapport 
om resultaterne af sin långivning inden 
for rammerne af den europæiske 
økonomiske genopretningsplan, især hvad 
angår dens virkning for reduktionen af 
drivhusgasudslip;

Or. en


