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Pakeitimas 1
Seán Kelly

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. teigiamai vertina aukštą EIB kapitalo 
pakankamumo koeficientą ir premijų 
skyrimo tvarką; mano, kad atsižvelgiant į 
naujausias krizes šiame sektoriuje 
apskritai EIB galėtų būti valdymo bankų 
sektoriuje modelis;

Or. en

Pakeitimas 2
Heide Rühle

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. ragina EIB užtikrinti prioritetinį 
projektų, turinčių didelę vertę socialiniu ir 
aplinkos požiūriu, finansavimą; taip pat 
ragina EIB didinti reikiamas pastangas 
siekiant užtikrinti, kad teikiant paskolas 
investicijoms finansuoti būtų remiami tik 
bendros svarbos projektai keletoje 
valstybių narių, kurie negali būti visiškai 
finansuojami priimtinomis sąlygomis 
panaudojant įvairias kitas priemones, 
nurodytas Sutarties 309 straipsnio b ir c 
dalyse ir jo statuto 18 straipsnyje;  

Or. en
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Pakeitimas 3
Heide Rühle

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. ragina EIB didinti paskolų teikimą 
projektams veiksmingo energijos 
naudojimo ir atsinaujinančių energijos 
šaltinių srityje konvergencijos tikslui 
priskiriamuose regionuose; taip pat 
ragina EIB atlikti vadovaujamą vaidmenį 
pereinant prie tokios ekonomikos, kai 
išmetami nedideli anglies dioksido kiekiai,
ir priimti planą dėl laipsniško paskolų 
teikimo iškastinio kuro projektams 
nutraukimo vadovaujantis 2007 m. 
lapkričio 29 d. Parlamento rezoliucijos dėl 
prekybos ir klimato kaitos1 29 dalimi, 
kurioje raginama „nutraukti valstybės 
paramos teikimą iškastinio kuro 
projektams per eksporto kreditų agentūras 
ir valstybinius investicinius bankus ir dėti 
dvigubai daugiau pastangų siekiant 
didinti atsinaujinančios energijos 
technologijų ir energijos požiūriu 
veiksmingų technologijų perdavimo 
mastą“; 

Or. en

Pakeitimas 4
Seán Kelly

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. pripažįsta, kad EIB atlieka svarbų 
vaidmenį remdamas MVĮ finansinės krizės 

7. pripažįsta, kad EIB atlieka svarbų 
vaidmenį remdamas MVĮ finansinės krizės 

                                               
1 OL C 297 E, 2008 11 20, p. 193. 
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metu; taigi atkreipia dėmesį į tai, kad EIB 
akcininkų reikalavimu 30 milijardų eurų 
buvo paskirta paskoloms MVĮ 2008–2011 
m. teikti ir kad pusė šios sumos buvo 
prieinama 2008–2009 m.; pripažįsta 
neatsiejamą sverto efektą, pagal kurį 
finansinis partneris, kuriam EIB suteikia 
paskolą, privalo įrodyti, kad už kiekvieną 
EIB jam paskolintą eurą jis suteikia dviejų 
eurų kreditą mažoms ir vidutinėms 
įmonėms.

metu; taigi atkreipia dėmesį į tai, kad EIB 
akcininkų reikalavimu 30 milijardų eurų 
buvo paskirta paskoloms MVĮ 2008–2011 
m. teikti ir kad pusė šios sumos buvo 
prieinama 2008–2009 m.; pripažįsta 
neatsiejamą sverto efektą, pagal kurį 
finansinis partneris, kuriam EIB suteikia 
paskolą, privalo įrodyti, kad už kiekvieną 
EIB jam paskolintą eurą jis suteikia dviejų 
eurų kreditą mažoms ir vidutinėms 
įmonėms; vis dėlto pabrėžia atidžios 
priežiūros svarbą siekiant užtikrinti, kad 
finansiniai partneriai nekauptų EIB 
kreditų savo balansų stabilizavimui;

Or. en

Pakeitimas 5
Heide Rühle

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. primena 2009 m. kovo 25 d. 
rezoliucijoje dėl 2007 m. Europos 
investicijų banko ir Europos 
rekonstrukcijos ir plėtros banko metinių 
ataskaitų1 pateiktas 8 dalies, kurioje 
Parlamentas ragino EIB „geriau stebėti 
savo suteikiamų pasaulinių paskolų MVĮ 
remti pobūdį ir paskirtį bei užtikrinti, kad 
jų suteikimo procesas būtų skaidrus“ 
rekomendacijas; ragina EIB toliau didinti 
skolinimo per finansinius tarpininkus 
skaidrumą ir nustatyti aiškias finansines 
sąlygas finansiniams tarpininkams ir 
skolinimo veiksmingumo kriterijus;  be to, 
ragina EIB kasmet pateikti paskolų 
teikimo MVĮ ataskaitą, įskaitant jo 
prieinamumo ir veiksmingumo vertinimą;

                                               
1 Priimti tekstai, P7_TA(2009)0185.
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Or. en

Pakeitimas 6
Heide Rühle

Nuomonės projektas
7 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7b. ragina EIB suderinti jo skolinimą 
MVĮ su iš struktūrinių fondų skiriamomis 
lėšomis konvergencijos tikslui 
priskiriamuose regionuose ir užtikrinti 
lygiavertę paramą įvairiems MVĮ tipams; 

Or. en

Pakeitimas 7
Heide Rühle

Nuomonės projektas
7 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7c. ragina EIB pateikti paskolų teikimo 
pagal Europos ekonomikos atkūrimo 
planą rezultatų ataskaitą, ypač paskolų 
teikimo veiksmingumo mažinant šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų išmetimą 
požiūriu;

Or. en


