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Amendamentul 1
Seán Kelly

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. salută rata ridicată de adecvare a 
capitalului BEI, precum și „cultura 
bonusului” practicată de aceasta; în 
contextul crizelor recente din sectorul 
bancar, consideră că BEI ar putea să 
reprezinte un model de gestiune în acest 
sector;

Or. en

Amendamentul 2
Heide Rühle

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. invită BEI să asigure o finanțare 
prioritară a proiectelor care au o valoare 
socială și ecologică ridicată; invită, în 
plus, BEI să-și sporească eforturile 
pentru a asigura că împrumuturile sale 
pentru investiții sprijină doar proiecte de 
interes comun pentru mai multe state 
membre, care nu pot fi finanțate în 
întregime în condiții rezonabile prin 
diferitele mijloace menționate la articolul 
309 literele (a) și (c) din tratat și la 
articolul 18 din statutul său;

Or. en
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Amendamentul 3
Heide Rühle

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. invită BEI să acorde mai multe 
împrumuturi proiectelor privind eficiența 
energetică și energia regenerabilă, care se 
desfășoară în regiunile de convergență;
invită, de asemenea, BEI să joace un rol 
de frunte în tranziția spre o economie cu 
emisii scăzute de carbon și să adopte un 
plan de încetare progresivă a finanțării de 
proiecte ce implică utilizarea de 
carburanți fosili, în conformitate cu 
Rezoluția Parlamentului din 29 noiembrie 
2007 privind comerțul și schimbările 
climatice1, în care se solicită, la punctul 
29, „ întreruperea sprijinului public 
acordat, prin intermediul agențiilor de 
credit pentru export și al băncilor publice 
de investiții, unor proiecte axate pe 
combustibili fosili, precum și depunerea 
de eforturi sporite în vederea intensificării 
transferului de tehnologii pentru 
utilizarea energiei regenerabile și 
utilizarea eficientă a energiei”;

Or. en

Amendamentul 4
Seán Kelly

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. recunoaște rolul important al BEI în 
sprijinirea IMM-urilor în timpul crizei 

7. recunoaște rolul important al BEI în 
sprijinirea IMM-urilor în timpul crizei 

                                               
1 JO C 297 E, 20.11.2008, p. 193.
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financiare; ia act, în acest context, de faptul 
că, la cererea acționarilor BEI, 
30 de miliarde EUR au fost alocate pentru 
credite destinate IMM-urilor în perioada 
2008-2011 și că jumătate din această sumă 
a fost pusă la dispoziție între 2008 și 2009; 
recunoaște efectul de multiplicare implicit
care prevede că pentru fiecare euro 
împrumutat de BEI unui partener financiar, 
acesta din urmă trebuie să demonstreze că 
a creditat IMM-urile cu doi euro.

financiare; ia act, în acest context, de faptul 
că, la cererea acționarilor BEI, 
30 de miliarde EUR au fost alocate pentru 
credite destinate IMM-urilor în perioada 
2008-2011 și că jumătate din această sumă 
a fost pusă la dispoziție între 2008 și 2009; 
recunoaște efectul de multiplicare implicit 
care prevede că pentru fiecare euro 
împrumutat de BEI unui partener financiar, 
acesta din urmă trebuie să demonstreze că 
a creditat IMM-urile cu doi euro; 
subliniază, totuși, importanța unui nivel 
ridicat de supraveghere pentru a se 
garanta că partenerii financiari nu 
acumulează credite oferite de BEI pentru 
a-și stabiliza propriile bilanțuri;

Or. en

Amendamentul 5
Heide Rühle

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. reamintește recomandările făcute în 
Rezoluția sa din 25 martie 2009 
referitoare la rapoartele anuale pe 2007 
ale Băncii Europene de Investiții și Băncii 
Europene pentru Reconstrucție și 
Dezvoltare1, în care, la punctul 8, solicită 
BEI „să monitorizeze mai bine și să 
garanteze că natura și destinația finală a 
creditelor sale globale în sprijinul IMM-
urilor devin mai transparente”; invită 
BEI să sporească nivelul de transparență 
al împrumuturilor pe care le acordă prin 
intermediari financiari și să stabilească 
condiții de finanțare clare pentru aceștia, 
precum și criterii de eficiență a 
împrumuturilor; invită, în plus, BEI să 
prezinte rapoarte anuale privind 

                                               
1 Texte adoptate, P6_TA(2009)0185.
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împrumuturile acordate IMM-urilor, care 
să includă o evaluare a accesibilității și 
eficienței respectivelor împrumuturi;

Or. en

Amendamentul 6
Heide Rühle

Proiect de aviz
Punctul 7b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7b. invită BEI să armonizeze 
împrumuturile pe care le acordă IMM-
urilor cu fondurile structurale care sunt 
atribuite regiunilor de convergență și să 
asigure un sprijin echilibrat diferitelor 
tipuri de IMM-uri;

Or. en

Amendamentul 7
Heide Rühle

Proiect de aviz
Punctul 7c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7c. invită BEI să prezinte rapoarte cu 
privire la rezultatele împrumuturilor 
acordate în cadrul Planului european de 
redresare economică, subliniind, în 
special, eficiența acestora în ceea ce 
privește reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră;

Or. en
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