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Tarkistus 1
Seán Kelly

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. ilmaisee tyytyväisyytensä EIP:n 
korkeaan vakavaraisuussuhteeseen ja 
kannattaa erityisen lämpimästi sen 
bonusjärjestelmää; katsoo, että EIP voisi 
tarjota mallin tämän alan hallintotavalle, 
kun otetaan huomioon koko pankkialalla 
esiintyneet viimeaikaiset kriisit;

Or. en

Tarkistus 2
Heide Rühle

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. kehottaa EIP:tä takaamaan 
ensisijaisen rahoituksen hankkeille, joilla 
on suurta sosiaalista ja ympäristöllistä 
arvoa; kehottaa EIP:tä myös toimimaan 
entistä huolellisemmin varmistaakseen, 
että sen investointilainoin tuetaan 
ainoastaan useiden jäsenvaltioiden 
yhteistä etua koskevia hankkeita, joita ei 
ole mahdollista täysin rahoittaa 
kohtuullisin ehdoin 
perustamissopimuksen 309 artiklan b ja 
c kohdassa ja EIP:n perussäännön 
18 artiklassa tarkoitetuin erilaisin muin 
varoin; 

Or. en
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Tarkistus 3
Heide Rühle

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. kehottaa EIP:tä lisäämään 
lainanantoaan energiatehokkuuteen ja 
uusiutuvaa energiaa koskeviin 
hankkeisiin lähentymisalueilla; kehottaa 
EIP:tä myös omaksumaan johtavan 
roolin siirryttäessä vähän hiilipäästöjä 
aiheuttavaan talouteen ja laatimaan 
suunnitelman fossiilisiin polttoaineisiin 
liittyvien hankkeiden lainanannon 
lopettamiseksi asteittain kaupasta ja 
ilmastonmuutoksesta 29. marraskuuta 
2007 antamansa päätöslauselman1

29 kohdan mukaisesti, jossa kehotetaan 
"keskeyttämään fossiilisiin polttoaineisiin 
liittyvien hankkeiden tukeminen julkisista 
varoista vientiluottolaitosten ja julkisten 
investointipankkien välityksellä ja 
tehostamaan toimia uusiutuvan energian 
ja energiatehokkaiden teknologioiden 
siirtämiseksi";

Or. en

Tarkistus 4
Seán Kelly

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. myöntää, että EIP:llä on tärkeä tehtävä 
pk-yritysten tukemisessa talouskriisin 
aikana; panee tässä yhteydessä merkille, 
että EIP:n osakkaiden pyynnöstä vuosina 

7. myöntää, että EIP:llä on tärkeä tehtävä 
pk-yritysten tukemisessa talouskriisin 
aikana; panee tässä yhteydessä merkille, 
että EIP:n osakkaiden pyynnöstä vuosina 

                                               
1 EUVL C 297 E, 20.11.2008, s. 193.
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2008–2011 pk-yritysten lainoihin on 
varattu 30 miljardia euroa ja että puolet 
tästä summasta on ollut käytettävissä 
vuosina 2008 ja 2009; pitää tärkeänä 
järjestelmään luonnostaan kuuluvaa 
vipuvaikutusta, jonka mukaisesti jokaista 
EIP:n rahoituskumppanille lainaamaa 
euroa kohden kumppanin on osoitettava 
myöntäneensä pk-yrityksille lainaa kaksi 
euroa.

2008–2011 pk-yritysten lainoihin on 
varattu 30 miljardia euroa ja että puolet 
tästä summasta on ollut käytettävissä 
vuosina 2008 ja 2009; pitää tärkeänä 
järjestelmään luonnostaan kuuluvaa 
vipuvaikutusta, jonka mukaisesti jokaista 
EIP:n rahoituskumppanille lainaamaa 
euroa kohden kumppanin on osoitettava 
myöntäneensä pk-yrityksille lainaa kaksi 
euroa; korostaa kuitenkin, että on 
harjoitettava erittäin tiukkaa valvontaa 
sen varmistamiseksi, että 
rahoituskumppanit eivät kahmi EIP:n 
luottoja tasapainottaakseen omaa 
tasettaan;

Or. en

Tarkistus 5
Heide Rühle

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. muistuttaa suosituksista, jotka 
sisältyvät Euroopan investointipankin ja 
Euroopan jälleenrakennus- ja 
kehityspankin vuosikertomuksista 2007 
25. maaliskuuta 2009 antamaansa 
päätöslauselmaan 1 ja päätöslauselman 
8 kohdasta, jossa se vaatii "EIP:tä 
parantamaan pk-yrityksille tarjottavien 
globaalilainojen luonteen ja lopullisen 
kohteen valvontaa ja avoimuutta"; 
kehottaa EIP:tä lisäämään edelleen 
rahoitusvälittäjien kautta myönnettyjä 
lainoja koskevaa avoimuutta ja 
asettamaan rahoitusvälittäjiä koskevat 
selkeät rahoitusehdot ja lainanannon 
tehokkuutta koskevat ehdot; kehottaa 
EIP:tä lisäksi raportoimaan vuosittain 
pk-yrityksille myöntämistään lainoista ja 

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2009)0185.
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laatimaan arvioinnin lainojen 
saatavuudesta ja tehokkuudesta;

Or. en

Tarkistus 6
Heide Rühle

Lausuntoluonnos
7 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 b. kehottaa EIP:tä yhdenmukaistamaan 
lainanantoaan pk-yrityksille myöntämällä 
varoja rakennerahastoihin 
lähentymisalueilla ja varmistamaan 
tasapuolisen tuen eri tyyppisille 
pk-yrityksille; 

Or. en

Tarkistus 7
Heide Rühle

Lausuntoluonnos
7 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 c. kehottaa EIP:tä raportoimaan 
Euroopan talouden elvytyssuunnitelman 
yhteydessä myöntämiensä lainojen 
tuloksista, erityisesti kun on kyse niiden 
tehokkuudesta kasvihuonekaasujen 
vähentämisen kannalta;

Or. en


