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Muudatusettepanek 1
Seán Kelly

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. tunnustab EIP kapitali adekvaatsuse 
kõrget määra ja kiidab tema lisatasude 
süsteemi; arvestades hiljutist kriisi kogu 
pangandussektoris, on arvamusel, et EIP 
võiks olla selles sektoris haldustava osas 
eeskujuks; 

Or. en

Muudatusettepanek 2
Heide Rühle

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. palub EIP-l tagada kõrge sotsiaalse ja 
keskkonnaalase väärtusega projektide 
rahastamine eelistingimustel; palub EIP-l 
ühtlasi parandada eelkontrolli, et tagada 
investeerimislaenude näol toetus ainult 
sellistele projektidele, mis pakuvad ühist 
huvi mitmele liimesriigile ning mida ei 
saa mõistlikel tingimustel täielikult 
rahastada muudest vahenditest, millele 
viidatakse asutamislepingu artikli 309 
lõigetes b ja c ning EIP põhikirja artiklis 
18;

Or. en
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Muudatusettepanek 3
Heide Rühle

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. palub EIP-l anda rohkem laenu 
energiatõhususe ja taastuva energia 
projektidele lähenemiseesmärgi 
piirkondades; palub EIP-l võtta endale ka 
keskne roll üleminekus vähem CO2-
heiteid tekitavale majandusele ning võtta 
vastu kava fossiilkütustega seotud 
laenude andmise järk-järguliseks 
lõpetamiseks vastavalt Euroopa 
Parlamendi 29. novembri 2007. aasta 
resolutsiooni (kaubanduse ja 
kliimamuutuste kohta)1 lõikele 29, milles 
nõutakse "ekspordikrediidiasutuste ja 
riiklike investeerimispankade kaudu 
antava riikliku toetuse katkestamist 
fossiilkütustega seotud projektidele ning 
pingutuste kahekordistamist 
taastuvenergia- ja energiatõhusate 
tehnoloogiate siirdeks”;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Seán Kelly

Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. tunnustab EIP olulist rolli väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate toetamisel 
finantskriisi ajal; märgib sellega seoses, et 
EIP aktsionäride taotlusel on VKEdele 
antavate laenude jaoks ajavahemikul 2008–

7. tunnustab EIP olulist rolli väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate toetamisel 
finantskriisi ajal; märgib sellega seoses, et 
EIP aktsionäride taotlusel on VKEdele 
antavate laenude jaoks ajavahemikul 2008–

                                               
1 ELT C 297 E 20.11.2008, lk 193.
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2011 eraldatud ligi 30 mld eurot ja pool 
sellest summast anti välja 2008.−2009. 
aastal; tunnistab süsteemi sissekodeeritud 
võimendusefekti, mis tuleneb asjaolust, et 
iga euro kohta, mis EIP oma 
finantspartnerile laenab, peab 
finantspartner tõendama, et ta on andnud 
VKEdele laenu kaks eurot;

2011 eraldatud ligi 30 mld eurot ja pool 
sellest summast anti välja 2008.−2009. 
aastal; tunnistab süsteemi sissekodeeritud 
võimendusefekti, mis tuleneb asjaolust, et 
iga euro kohta, mis EIP oma 
finantspartnerile laenab, peab 
finantspartner tõendama, et ta on andnud 
VKEdele laenu kaks eurot; rõhutab siiski 
tõhustatud järelevalve tähtsust tagamaks 
seda, et rahastajad ei jätaks EIP antud 
krediiti endale oma bilansi 
stabiliseerimise eesmärgil;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Heide Rühle

Arvamuse projekt
Lõige 7 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. tuletab meelde Euroopa Parlamendi 
25. märtsi 2009. aasta resolutsiooni 
(Euroopa Investeerimispanga ning 
Euroopa Rekonstruktsiooni- ja 
Arengupanga 2007. aasta aastaaruannete 
kohta)1 lõiget 8, milles nõutakse tungivalt, 
et „EIP teostaks tõhusamat järelevalvet 
VKEde toetamiseks mõeldud üldiste 
laenude olemuse ja lõppsihtkoha üle ning 
muudaks need läbipaistvamaks”; palub 
EIP-l teha laenude andmine 
finantsvahendajate kaudu veelgi 
läbipaistvamaks ning kehtestada selged 
rahastamistingimused 
finantsvahendajatele ja laenamise 
tõhususe kriteeriumid; palub EIP-l lisaks 
esitada igal aastal aruanne laenude 
andmise kohta VKEdele, mis sisaldaks 
hinnangut nimetatud laenude 
kättesaadavusele ja tõhususele;

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2009)0185.
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Or. en

Muudatusettepanek 6
Heide Rühle

Arvamuse projekt
Lõige 7 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 b. palub EIP-l ühtlustada laenu 
andmine VKEdele struktuurifondide 
eraldistega lähenemiseesmärgi 
piirkondades ning tagada eri liiki 
VKEdele tasakaalustatud toetus;

Or. en

Muudatusettepanek 7
Heide Rühle

Arvamuse projekt
Lõige 7 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 c. palub EIP-l esitada aruanne laenude 
andmise tulemuste kohta Euroopa 
majanduse elavdamise kava raames, 
pöörates erilist tähelepanu tõhususele 
kasvuhoonegaaside heite vähendamisel;

Or. en


