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Amendement 1
Seán Kelly

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. looft de hoge solvabiliteitsratio van 
de EIB en zijn bonuscultuur;  is in het 
licht van de recente crisis in de banksector 
van mening dat de EIB op bestuurlijk 
gebied een voorbeeldfunctie zou kunnen 
vervullen in deze sector;

Or. en

Amendement 2
Heide Rühle

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. verzoekt de EIB ervoor te zorgen dat 
de financiering van projecten met een 
hoge sociale en milieuwaarde bevoorrecht 
wordt; verzoekt de EIB tevens zich meer 
inspanning te getroosten om te verzekeren 
dat haar investeringsleningen alleen 
gebruikt worden ter ondersteuning van 
projecten welke voor verscheidene 
lidstaten van gemeenschappelijk belang 
zijn en die niet volledig tegen redelijke 
voorwaarden kunnen worden 
gefinancierd uit de diverse andere 
middelen die genoemd worden in artikel 
309, onder b) en c) van het Verdrag en 
artikel 18 van zijn statuten; 

Or. en
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Amendement 3
Heide Rühle

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. verzoekt de EIB meer leningen te 
verstrekken voor projecten op het gebied 
van energie-efficiëntie en hernieuwbare 
energie in convergentieregio’s; verzoekt 
de EIB ook een leidende rol te spelen bij 
de overgang naar een koolstofarme 
economie en een plan op te stellen voor 
het afbouwen van leningen voor fossiele 
brandstoffen, daarmee gevolg gevend aan 
paragraaf 29 van de resolutie van het 
Parlement van 29 november 2007 over 
handel en klimaatverandering1, waarin 
het aandringt “op stopzetting van 
overheidssteun, via 
exportkredietagentschappen en banken 
voor overheidsinvesteringen, aan 
projecten op het gebied van fossiele 
brandstoffen, alsmede op verdubbeling 
van de inspanningen om de overdracht 
van technologieën met betrekking tot 
hernieuwbare energie en energie-
efficiency te vergroten”;

Or. en

Amendement 4
Seán Kelly

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. erkent de belangrijke rol van de EIB bij 
het geven van steun aan kleine en 
middelgrote ondernemingen in de 
financiële crisis; wijst in dit verband op het 
feit dat, op verzoek van de aandeelhouders 

7. erkent de belangrijke rol van de EIB bij 
het geven van steun aan kleine en 
middelgrote ondernemingen in de 
financiële crisis; wijst in dit verband op het 
feit dat, op verzoek van de aandeelhouders 
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van de EIB, 30 miljard EUR gereserveerd 
is voor leningen aan kleine en middelgrote 
ondernemingen in de periode 2008-2011, 
en dat de helft van dat bedrag in 2008 en 
2009 ter beschikking is gesteld; erkent het 
ingebouwde 'leverage'-effect, dat inhoudt 
dat de financiële partners van de EIB 
moeten aantonen dat zij voor elke euro die 
de Bank hun leent een krediet van twee 
euro's aan kleine en middelgrote 
ondernemingen aanbieden;

van de EIB, 30 miljard EUR gereserveerd 
is voor leningen aan kleine en middelgrote 
ondernemingen in de periode 2008-2011, 
en dat de helft van dat bedrag in 2008 en 
2009 ter beschikking is gesteld; erkent het 
ingebouwde hefboomeffect, dat inhoudt dat 
de financiële partners van de EIB moeten 
aantonen dat zij voor elke euro die de Bank 
hun leent een krediet van twee euro's aan 
kleine en middelgrote ondernemingen 
aanbieden; wijst niettemin op het belang 
van een hoge mate van toezicht om te 
voorkomen dat de financiële partners 
EIB-kredieten opsparen om hun eigen 
balans te stabiliseren;

Or. en

Amendement 5
Heide Rühle

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. herinnert aan de aanbevelingen die 
het had geformuleerd in paragraaf 8 van 
zijn resolutie van 25 maart 2007 over de 
jaarverslagen van de Europese 
Investeringsbank en de Europese Bank 
voor Wederopbouw en Ontwikkeling over 
20071, waarin het de EIB opriep “de aard 
en eindbestemming van haar globale 
leningen ter ondersteuning van het MKB 
beter te controleren en doorzichtig te 
maken”; verzoekt de EIB de transparantie 
van haar leningen via bemiddelende 
financiële instellingen verder te vergroten 
en duidelijke financieringsvoorwaarden  
voor die instellingen en criteria voor de 
effectiviteit van de leningen vast te stellen; 
verzoekt de EIB tevens jaarlijks verslag 
uit te brengen over haar leningen aan het 

                                               
1 Aangenomen teksten, P6_TA(2009)0185.
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MKB en daarin een evaluatie op te nemen 
van de toegankelijkheid en de effectiviteit 
ervan;

Or. en

Amendement 6
Heide Rühle

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 ter. verzoekt de EIB haar leningen aan 
het MKB te harmoniseren met de 
subsidies uit hoofde van structuurfondsen 
in convergentieregio’s en te zorgen voor 
evenwicht tussen de diverse soorten MKB-
ondernemingen die zij ondersteunt; 

Or. en

Amendement 7
Heide Rühle

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 quater. verzoekt de EIB verslag uit te 
brengen over de resultaten van haar 
leningen in het kader van het Europese 
herstelplan, met name voor wat betreft de 
doeltreffendheid ervan bij het 
verminderen van de broeikasgasemissies;

Or. en


