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Emenda 1
Seán Kelly

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1a. Jilqa' l-proporzjon adegwat tal-kapital 
għoli tal-Bank Ewropew tal-Investiment u 
jfaħħar il-kultura tal-bonus tiegħu; fid-
dawl tal-kriżijiet riċenti fis-settur 
bankarju b'mod ġenerali, jikkunsidra li l-
Bank Ewropew tal-Investiment jista' joffri 
mudell għall-governanza f'dan is-settur;

Or. en

Emenda 2
Heide Rühle

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4a. Jistieden lill-Bank Ewropew tal-
Investiment biex jiggarantixxi l-
finanzjament privileġġat għall-proġetti 
b'valur soċjali u ambjentali għoli;  barra 
minn hekk jistieden lill-Bank Ewropew 
tal-Investiment biex itejjeb id-diliġenza 
dovuta sabiex jiżgura li l-investiment tas-
self tiegħu jappoġġja biss proġetti ta' 
interess komuni għal diversi Stati Membri 
li ma jistgħux jiġu ffinanzjati għal kollox 
f'termini raġonevoli permezz tad-diversi 
mezzi oħra li hemm referenza għalihom 
fl-Artikolu 309(b) u (c) tat-Trattat u l-
Artikolu 18 tal-Istatut tiegħu;

Or. en
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Emenda 3
Heide Rühle

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6a. Jistieden lill-Bank Ewropew tal-
Investiment biex iżid is-self tiegħu għall-
proġetti tal-effiċjenza tal-enerġija u l-
enerġija rinnovabbli fir-reġjuni ta' 
konverġenza;  jistieden lill-Bank 
Ewropew tal-Investiment ukoll sabiex 
ikollu rwol prinċipali fit-tranżizzjoni 
għall-ekonomija b’livell baxx ta’ 
karbonju u sabiex jadotta pjan għall-
waqfien gradwali tas-self ta' karburanti 
fossili konformi mar-riżoluzzjoni tal-
Parlament tad-29 ta' Novembru 2007 
dwar il-bidla fil-kummerċ u l-bidla fil-
klima1, li l-paragrafu 29 tagħha titlob 
"biex jitwaqqaf l-appoġġ pubbliku, 
permezz ta' aġenziji ta' kreditu ta' 
esportazzjoni u ta' banek ta' investiment 
pubbliku, għal proġetti ta' fjuwils fossili u 
li jiġu rduppjati l-isforzi biex jiżdied it-
trasferiment tal-enerġija li tiġġedded u 
tat-teknoloġiji ta' enerġija effiċjenti";

Or. en

Emenda 4
Seán Kelly

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7. Jirrikonoxxi l-importanza tal-irwol tal-
Bank Ewropew tal-Investiment fl-appoġġ li 
qed jagħti lill-Intrapriżi Żgħar u ta' Daqs 

7. Jirrikonoxxi l-importanza tal-irwol tal-
Bank Ewropew tal-Investiment fl-appoġġ li 
qed jagħti lill-Intrapriżi Żgħar u ta' Daqs 

                                               
1 ĠU C 297 E, 20.11.2008, p. 193.
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Medju matul il-kriżi finanzjarja; jinnota 
f'dan il-kuntest li fuq talba tal-azzjonisti 
tal-Bank Ewropew tal-Investiment, 
EUR 30 biljun ġew assenjati għal self biex 
jiddisponu minnu l-Intrapriżi Żgħar u ta' 
Daqs Medju għall-perjodu 2008-2011 u li 
nofs dan l-ammont se jkun disponibbli bejn 
l-2008 u l-2009; jirrikonoxxi l-effett 
intrinsiku tal-azzjoni ta' lieva li jistipula li 
għal kull euro li l-Bank Ewropew tal-
Investiment jislef lil wieħed mis-sħab 
finanzjarji, dan għandu juri li għadda żewġ 
euro ta' kreditu lill-Intrapriżi Żgħar u ta' 
Daqs Medju.

Medju matul il-kriżi finanzjarja; jinnota 
f'dan il-kuntest li fuq talba tal-azzjonisti 
tal-Bank Ewropew tal-Investiment, 
EUR 30 biljun ġew assenjati għal self biex 
jiddisponu minnu l-Intrapriżi Żgħar u ta' 
Daqs Medju għall-perjodu 2008-2011 u li 
nofs dan l-ammont se jkun disponibbli bejn 
l-2008 u l-2009; jirrikonoxxi l-effett 
intrinsiku tal-azzjoni ta' lieva li jistipula li 
għal kull euro li l-Bank Ewropew tal-
Investiment jislef lil wieħed mis-sħab 
finanzjarji, dan għandu juri li għadda żewġ 
euro ta' kreditu lill-Intrapriżi Żgħar u ta' 
Daqs Medju; jenfasizza, madankollu, l-
importanza ta' livelli għolja ta' 
sorveljanza biex jiġi żgurat li s-sieħba 
finanzjarji ma jaħżnux il-kreditu tal-Bank 
Ewropew tal-Investiment biex 
jistabbilizzaw il-karti tal-bilanċ tagħhom;

Or. en

Emenda 5
Heide Rühle

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7a. Ifakkar fir-rakkomandazzjonijiet li 
għamel fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' 
Marzu 2009 dwar ir-Rapporti Annwali 
2007 tal-Bank Ewropew tal-Investiment u 
tal-Bank Ewropew għar-Rikostruzzjoni u 
l-Iżvilupp, li fil-paragrafu 8 tagħha 
tħeġġeġ il-Bank Ewropew tal-Investiment 
"biex jimmoniterja aħjar is-self globali 
tiegħu għall-appoġġ tal-intrapriżi ta' daqs 
żgħir jew medju u jiżgura li n-natura u d-
destinazzjoni finali ta' dan is-self ikun 
trasparenti"; jistieden lill-Bank Ewropew 
tal-Investiment sabiex ikompli jtejjeb it-
trasparenza fis-self tiegħu permezz ta' 
intermedjarji finanzjarji u sabiex 
jistabbilixxi kondizzjonijiet ċari ta' 
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finanzjament għall-intermedjarji 
finanzjarji u l-kriterji tal-effikaċja tas-
sel;. jistieden lill-Bank Ewropew tal-
Investiment biex jirrapporta dwar is-self 
tiegħu b'mod annwali, u biex jinkludi l-
evalwazzjoni tal-aċċessibilità u tal-
effikaċja tiegħu;

Or. en

Emenda 6
Heide Rühle

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7 b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7b. Jistieden lill-Bank Ewropew tal-
Investiment biex jarmonizza s-self tiegħu 
lill-impriżi żgħar u ta' daqs medju 
permezz ta' allokazzjonijiet ta' fondi 
strutturali fir-reġjuni ta' konverġenza u 
biex jiżgura li jkun hemm appoġġ 
ibbilanċjat bejn it-tipi differenti ta' impriżi 
żgħar u ta' daqs medju; 

Or. en

Emenda 7
Heide Rühle

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7 c (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7c. Jistieden lill-Bank Ewropew tal-
Investiment biex jirrapporta fuq ir-
riżultati tas-self tiegħu skont il-Pjan 
Ewropew għall-Irkupru Ekonomiku, 
b'mod speċjali f'termini tal-effikaċja 
tiegħu fit-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-
gassijiet b’effett ta’ serra;
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Or. en


