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Poprawka 1
Seán Kelly

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. pochwala odpowiednio wysoki 
współczynnik kapitałowy EBI i wyraża 
uznanie za przyjętą przez niego strategię 
udzielania premii; w ogóle w świetle 
niedawnego kryzysu w sektorze 
bankowym uważa, że EBI mógłby 
stanowić wzór zarządzania w tym 
sektorze;

Or. en

Poprawka 2
Heide Rühle

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa EBI do zagwarantowania 
uprzywilejowanego finansowania 
projektom o istotnym znaczeniu 
społecznym i środowiskowym; ponadto 
wzywa EBI do poprawy należytej 
staranności celem zapewnienia, że 
udzielane przez niego pożyczki 
inwestycyjne wspierają wyłącznie projekty 
stanowiące przedmiot zainteresowania 
kilku państw członkowskich, a które to 
projekty nie mogą być całkowicie 
sfinansowane na rozsądnych warunkach z 
innych środków wymienionych w art. 309 
lit. b) i c) traktatu i w art. 18 jego statutu;

Or. en
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Poprawka 3
Heide Rühle

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa EBI do zwiększenia pożyczek 
udzielanych na projekty w obszarze 
podnoszenia energooszczędności i energii 
odnawialnych w regionach konwergencji; 
wzywa EBI także do objęcia przewodniej 
roli w przechodzeniu na gospodarkę 
niskoemisyjną oraz do przyjęcia planu na 
rzecz pożyczek wspierających stopniowe 
odchodzenia od paliw kopalnych zgodnie z 
rezolucją Parlamentu z dnia 29 listopada 
2009 r. w sprawie handlu i zmian 
klimatu1, której ust. 29 wzywa do: 
„wstrzymania pomocy publicznej, 
udzielanej przez agencje kredytów 
eksportowych oraz publiczne banki 
inwestycyjne, na rzecz projektów z zakresu 
paliw kopalnych, a także do zdwojenia 
wysiłków mających na celu zwiększenie 
poziomu transferu energii odnawialnej 
oraz technologii energooszczędnych”;

Or. en

Poprawka 4
Seán Kelly

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. uznaje ważną rolę, jaką podczas kryzysu 
finansowego odgrywa EBI we wspieraniu 
małych i średnich przedsiębiorstw; 
zauważa w tym kontekście, że – na 

7. uznaje ważną rolę, jaką podczas kryzysu 
finansowego odgrywa EBI we wspieraniu 
małych i średnich przedsiębiorstw; 
zauważa w tym kontekście, że – na 

                                               
1 Dz.U. C 297 E z 20.11.2008, s. 193.
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wniosek akcjonariuszy EBI – na pożyczki 
dla MŚP w latach 2008-2011 przeznaczono 
30 mld EUR i że połowę tej kwoty 
udostępniono w latach 2008 i 2009; uznaje 
wbudowany efekt dźwigni, który zakłada, 
że za każde euro pożyczone przez EBI 
partnerowi finansowemu partner ten musi 
wykazać, iż przekazał dwa euro w postaci 
kredytu dla MŚP.

wniosek akcjonariuszy EBI – na pożyczki 
dla MŚP w latach 2008-2011 przeznaczono 
30 mld EUR i że połowę tej kwoty 
udostępniono w latach 2008 i 2009; uznaje 
wbudowany efekt dźwigni, który zakłada, 
że za każde euro pożyczone przez EBI 
partnerowi finansowemu partner ten musi 
wykazać, iż przekazał dwa euro w postaci 
kredytu dla MŚP; podkreśla jednakże 
znaczenie utrzymanie wysokiego poziomu 
nadzoru, aby zapewnić, iż jego partnerzy 
finansowi nie gromadzą kredytów EBI w 
celu ustabilizowania własnych bilansów;

Or. en

Poprawka 5
Heide Rühle

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. przypomina zalecenia zawarte w swej 
rezolucji z dnia 25 marca 2009 r. w 
sprawie rocznych sprawozdań 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego i 
Europejskiej Banku Odbudowy i Rozwoju 
za 2007 r.1, której ust. 8 wezwał EBI do: 
„lepszego monitorowania oraz 
wyjaśniania charakteru i docelowego 
przeznaczenia globalnych pożyczek 
udzielanych przezeń na wsparcie MŚP”; 
wzywa EBI do kontynuowania poprawy 
przejrzystości w zakresie kredytowania 
przez pośredników finansowych i do 
ustanowienia jasnych warunków 
finansowych dla pośredników 
finansowych oraz kryteriów skuteczności 
kredytowej; wzywa EBI ponadto do 
corocznego składania sprawozdań w 
sprawie kredytowania MŚP, w tym ocenę 
jego dostępności i skuteczności;

                                               
1 Teksty przyjęte, P6_TA(2009)0185.
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Poprawka 6
Heide Rühle

Projekt opinii
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7b. wzywa EBI do zharmonizowania 
swego kredytowania MŚP z przydziałami 
środków z funduszy strukturalnych w 
regionach konwergencji oraz do 
zapewnienia równowagi w udzielaniu 
wsparcia różnym typom MŚP; 

Or. en

Poprawka 7
Heide Rühle

Projekt opinii
Ustęp 7 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7c. wzywa EBI do składania sprawozdań 
w sprawie wyników swego kredytowania w 
ramach Europejskiego planu naprawy 
gospodarczej, zwłaszcza jeśli chodzi o jego 
skuteczność w ograniczeniu emisji gazów 
cieplarnianych;

Or. en


