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Grozījums Nr. 1
Seán Kelly

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a atzinīgi vērtē EIB augsto kapitāla 
pietiekamības līmeni un izceļ tās prēmiju 
izmaksas kultūru; ņemot vērā neseno krīzi 
banku sektorā kopumā, uzskata, ka EIB 
varētu kalpot kā šī sektora pārvaldības 
paraugs;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Heide Rühle

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a aicina EIB nodrošināt priviliģētu 
finansējuma piešķiršanu projektiem ar 
augstu vērtību sociālajā un vides jomā; 
aicina EIB arī uzlabot uzticamības 
pārbaudes, lai nodrošinātu, ka 
investīcijām paredzētie aizdevumi atbalsta 
tikai vairākām dalībvalstīm svarīgus 
vispārējas nozīmes projektus, kurus ar 
pieņemamiem noteikumiem nav iespējams 
pilnībā finansēt dažādos citos veidos, kas 
minēti Līguma 309. panta b) un 
c) apakšpunktā un EIB statūtu 18. pantā;

Or. en
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Grozījums Nr. 3
Heide Rühle

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a aicina EIB palielināt aizdevumus 
energoefektivitātes un atjaunojamās 
enerģijas projektiem konverģences 
reģionos; aicina EIB arī uzņemties 
vadošo lomu pārejā uz zemas oglekļa 
emisijas ekonomiku un sagatavot plānu 
fosilā kurināmā izmantošanas 
pakāpeniskai pārtraukšanai saskaņā ar 
Parlamenta 2007. gada 29. novembra 
rezolūcijas par tirdzniecību un klimata 
pārmaiņām1 29. punktu, kurā tiek aicināts 
„pārtraukt atbalstu, ko valsts ar eksporta 
kredītaģentūru un investīciju banku 
starpniecību sniedz fosilās degvielas 
projektiem, un divkāršot centienus, lai 
paātrinātu pāreju uz atjaunīgajiem 
enerģijas resursiem un energoefektīvām 
tehnoloģijām”;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Seán Kelly

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. atzīst EIB svarīgo nozīmi MVU 
atbalstīšanā finanšu krīzes laikā; šajā 
sakarībā norāda, ka pēc EIB akcionāru 
pieprasījuma EUR 30 miljardi ir paredzēti 
aizdevumiem MVU 2008.–2011. gadā un 
ka puse šīs summas ir darīta pieejama 

7. atzīst EIB svarīgo nozīmi MVU 
atbalstīšanā finanšu krīzes laikā; šajā 
sakarībā norāda, ka pēc EIB akcionāru 
pieprasījuma EUR 30 miljardi ir paredzēti 
aizdevumiem MVU 2008.–2011. gadā un 
ka puse šīs summas ir darīta pieejama 

                                               
1 OV C 297 E, 20.11.2008., 193. lpp.
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2008.–2009. gadā; atzīst [mehānismā] 
iestrādāto sviras efektu, kas paredz, ka par 
katru eiro, ko EIB aizdod finanšu 
partnerim, šim partnerim ir jāpierāda, ka 
tas novirza divus eiro aizdevumu 
izsniegšanai MVU.

2008.–2009. gadā; atzīst [mehānismā] 
iestrādāto sviras efektu, kas paredz, ka par 
katru eiro, ko EIB aizdod finanšu 
partnerim, šim partnerim ir jāpierāda, ka 
tas novirza divus eiro aizdevumu 
izsniegšanai MVU; tomēr uzsver, cik 
svarīgi ir saglabāt augstu pārraudzības 
līmeni, lai nodrošinātu, ka finanšu 
partneri neuzkrāj EIB aizdevumus savu 
bilanču stabilizēšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Heide Rühle

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a atgādina savus ieteikumus, kas 
iekļauti Parlamenta 2009. gada 25. marta 
rezolūcijā par Eiropas Investīciju bankas 
un Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības 
bankas 2007. gada pārskatiem1, kuras 
8. punktā tas mudināja EIB „labāk 
uzraudzīt savus vispārējos aizdevumus, ko 
tā sniedz MVU atbalstam, un nodrošināt 
šo aizdevumu veida un galasaņēmēju 
pārredzamību”; aicina EIB vēl vairāk 
palielināt to aizdevumu pārredzamību, 
kurus tā sniedz ar finanšu starpnieku 
palīdzību, kā arī noteikt skaidrus 
finansēšanas nosacījumus finanšu 
starpniekiem un aizdevumu efektivitātes 
kritērijus; turklāt aicina EIB katru gadu 
sniegt ziņojumu par aizdevumiem MVU, 
tostarp arī šo aizdevumu efektivitātes un 
pieejamības izvērtējumu;

Or. en

                                               
1 Pieņemtie teksti, P6_TA(2009)0185.
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Grozījums Nr. 6
Heide Rühle

Atzinuma projekts
7.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.b aicina EIB aizdevumus MVU 
saskaņot ar struktūrfondu līdzekļu 
piešķiršanu konverģences reģionos un 
nodrošināt samērīgu atbalstu dažāda 
veida MVU;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Heide Rühle

Atzinuma projekts
7.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.c aicina EIB ziņot par to aizdevumu 
rezultātiem, kuri sniegti saskaņā ar 
Eiropas ekonomikas atveseļošanas plānu, 
it īpaši par to efektivitāti siltumnīcefektu 
izraisošu emisiju mazināšanā;

Or. en


