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Módosítás 1
Seán Kelly

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. elítéli az EBB magas tőkemegfelelési 
mutatóját és dicséri bónuszkultúráját; a 
banki ágazatot általában érintő jelenlegi 
válság fényében úgy véli, hogy az EBB 
példát mutathatna a szektor számára a 
vezetői magatartás terén;

Or. en

Módosítás 2
Heide Rühle

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. felhívja az EBB-t, hogy biztosítson 
privilegizált finanszírozást a nagy 
társadalmi és környezeti értékekkel bíró 
projektek számára; felhívja továbbá az 
EBB-t, hogy gondosabban járjon el annak 
biztosítása érdekében, hogy 
hitelkihelyezéseivel csak olyan projekteket
támogasson, amelyek több tagállam közös 
érdekei, és amelyeket nem lehet teljes 
egészében a Szerződés 309. cikkének b) és 
c) pontjában, illetve a statútuma 18. 
cikkében szereplő különféle más 
eszközökkel ésszerűen finanszírozni; 

Or. en
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Módosítás 3
Heide Rühle

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. felhívja az EBB-t, hogy növelje az 
energiahatékonysággal és megújuló 
energiákkal kapcsolatos projekteknek 
nyújtott hitelezését a 
konvergenciarégiókban; felhívja az EBB-
t, hogy vállaljon vezető szerepet az 
alacsony széndioxid-kibocsátású 
gazdaságra való áttérésben is, és fogadjon 
el egy fosszilis energiahordozók 
kiváltására irányuló hitelezési tervet, 
összhangban a kereskedelemről és az 
éghajlatváltozásról szóló 2007. november 
29-i parlamenti állásfoglalás1 (29) 
bekezdésével, amely „a fosszilis 
üzemanyagokkal kapcsolatos projektek 
exporthitel-ügynökségeken és állami 
beruházási bankokon keresztül 
megvalósuló állami támogatásának 
megszüntetésére, valamint a megújuló 
energiákkal kapcsolatos és 
energiahatékony technológiák átadásának 
fokozását szolgáló erőfeszítések 
megkétszerezésére” szólít fel;

Or. en

Módosítás 4
Seán Kelly

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. elismeri, hogy az EBB fontos szerepe 7. elismeri, hogy az EBB fontos szerepe 

                                               
1 HL C 297. E, 2008.11.20., 193. o.
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játszik a kkv-k támogatásában a pénzügyi 
válság idején; tudomásul veszi, hogy az 
EBB részvényesei kérésére a 2008–2010-
es időszakban 30 milliárd eurót 
elkülönítettek kkv-knak nyújtandó hitelek 
számára, és hogy ezen összeg felét 2008-
ban és 2009-ben rendelkezésre bocsátották; 
elismeri a beépített kiegyenlítő hatást, 
amely abból áll, hogy az EBB által 
pénzügyi partnereinek nyújtott minden 
egyes eurónyi hitelhez a partnernek 
bizonyítania kell, hogy két eurónyi hitelt 
helyezett ki kkv-khoz.

játszik a kkv-k támogatásában a pénzügyi 
válság idején; tudomásul veszi, hogy az 
EBB részvényesei kérésére a 2008–2010-
es időszakban 30 milliárd eurót 
elkülönítettek kkv-knak nyújtandó hitelek 
számára, és hogy ezen összeg felét 2008-
ban és 2009-ben rendelkezésre bocsátották; 
elismeri a beépített multiplikátorhatást, 
amely abból áll, hogy az EBB által 
pénzügyi partnereinek nyújtott minden 
egyes eurónyi hitelhez a partnernek 
bizonyítania kell, hogy két eurónyi hitelt 
helyezett ki kkv-khoz. hangsúlyozza 
azonban a körültekintő felügyelet 
jelentőségét annak érdekében, hogy a 
pénzügyi partnerek az EBB-hitelt ne saját 
mérlegük kiegyensúlyozására használják;

Or. en

Módosítás 5
Heide Rühle

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. emlékeztet az EBB és az Európai 
Újjáépítési és Fejlesztési Bank 2007-es 
éves jelentéséről szóló 2009. március 25-i 
állásfoglalásában1 megfogalmazott 
javaslataira: a (8) bekezdésben sürgeti az 
EBB-t, hogy „jobban kövesse nyomon és 
tegye átláthatóvá a kkv-kat támogató 
globális hitelei jellegét és végső 
rendeltetési helyét”; felhívja az EBB-t, 
hogy növelje a pénzügyi közvetítőkön 
keresztül kihelyezett hitelei átláthatóságát, 
és hogy állapítson meg egyértelmű 
finanszírozási feltételeket a pénzügyi 
közvetítő számára és hitelezési 
hatékonysági kritériumokat; felhívja 
továbbá az EBB-t, hogy évente készítsen 

                                               
1 Elfogadott szövegek, P6_TA(2009)0185
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jelentést a kkv-knak nyújtott hiteleiről, 
amely tartalmazza azok 
hozzáférhetőségének és hatékonyságának 
értékelését is;

Or. en

Módosítás 6
Heide Rühle

Véleménytervezet
7 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7b. felhívja az EBB-t, hogy harmonizálja 
a kkv-knak nyújtott hitelezését a 
strukturális alapokból nyújtott 
támogatásokkal a konvergenciarégiókban, 
és hogy biztosítson kiegyensúlyozott 
támogatást a különböző fajta kkv-k 
számára; 

Or. en

Módosítás 7
Heide Rühle

Véleménytervezet
7 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7c. felhívja az EBB-t, hogy készítsen 
jelentést az európai gazdaságélénkítési 
terv keretében nyújtott hiteleinek 
eredményességéről, különös tekintettel az 
üvegházhatású gázok kibocsátásnak 
csökkentésével kapcsolatos 
hatékonyságra;

Or. en


