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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Seán Kelly

Návrh stanoviska
Odsek 1a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. vyjadruje spokojnosť s vysokým 
pomerom kapitálovej primeranosti EIB 
a chváli jej kultúru prémií; vzhľadom na 
nedávne krízy v bankovom odvetví vo 
všeobecnosti sa domnieva, že EIB by 
mohla ponúknuť vzor riadenia v tomto 
sektore;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Heide Rühle

Návrh stanoviska
Odsek 4a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4a. vyzýva EIB, aby zabezpečila 
prednostné financovanie projektov 
s vysokou sociálnou a environmentálnou 
hodnotou; ďalej vyzýva EIB, aby zlepšila 
svoju dôkladnú analýzu v záujme 
zabezpečiť, aby jej investičné pôžičky 
podporovali iba projekty, ktoré 
predstavujú predmet spoločného záujmu 
niekoľkých členských štátov a ktoré 
nemôžu byť za primeraných podmienok
plne financované rôznymi inými 
prostriedkami uvedenými v článku 309 
písm. b) a c) zmluvy a v článku 18 jej 
štatútu;

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Heide Rühle

Návrh stanoviska
Odsek 6a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6a. žiada EIB, aby zvýšila pôžičky na 
projekty v oblasti energetickej účinnosti 
a obnoviteľných zdrojov energie 
v konvergenčných regiónoch; ďalej žiada 
EIB, aby zohrávala vedúcu úlohu pri 
prechode na nízkouhlíkové hospodárstvo 
a aby prijala plán na ukončenie 
poskytovania pôžičiek pre projekty 
v oblasti fosílnych palív v súlade 
s odsekom 29 uznesenia Parlamentu 
o obchode a klimatických zmenách z 
29. novembra 20071, v ktorom sa 
požaduje, aby „sa zastavila verejná 
podpora projektov v oblasti fosílnych palív 
prostredníctvom agentúr pre vývozné 
úvery a verejných investičných bánk a aby 
sa zdvojnásobilo úsilie o zintenzívnenie 
odovzdávania technológií obnoviteľnej 
energie a energeticky účinných 
technológií“;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Seán Kelly

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. uznáva významnú úlohu EIB pri 
podpore MSP počas finančnej krízy; 
konštatuje v tejto súvislosti, že na žiadosť 
akcionárov EIB bolo na obdobie 2008 –

7. uznáva významnú úlohu EIB pri 
podpore MSP počas finančnej krízy; 
konštatuje v tejto súvislosti, že na žiadosť 
akcionárov EIB bolo na obdobie 2008 –

                                               
1 Ú. v. EÚ C 297 E, 20.11.2008, s. 193.



AM\799091SK.doc 5/6 PE430.958v01-00

SK

2011 vyčlenených 30 miliárd EUR na 
úvery pre MSP a že polovica tejto sumy 
bola uvoľnená v období 2008 – 2009; 
uznáva inherentný pákový efekt, podľa 
ktorého musí finančný partner za každé 
euro požičané od EIB preukázať, že 
poskytol dve eurá ako úver pre MSP;

2011 vyčlenených 30 miliárd EUR na 
úvery pre MSP a že polovica tejto sumy 
bola uvoľnená v období 2008 – 2009; 
uznáva inherentný pákový efekt, podľa 
ktorého musí finančný partner za každé 
euro požičané od EIB preukázať, že 
poskytol dve eurá ako úver pre MSP; 
zdôrazňuje však dôležitosť vysokej úrovne 
kontroly, aby sa zabezpečilo, že finanční 
partneri nevyužívajú úvery od EIB na 
stabilizáciu vlastných súvah;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Heide Rühle

Návrh stanoviska
Odsek 7a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7a. pripomína svoje odporúčania, ktoré 
predložil v uznesení z 25. marca 2009 
o výročných správach Európskej 
investičnej banky a Európskej banky pre 
obnovu a rozvoj za rok 20071, pričom 
v odseku 8 tohto uznesenia naliehavo 
vyzýval EIB, aby „lepšie sledovala 
charakter a konečné použitie svojich 
globálnych úverov pri podpore MSP a aby 
zvýšila ich transparentnosť“; vyzýva EIB, 
aby naďalej posilňovala transparentnosť 
svojich pôžičiek prostredníctvom 
finančných sprostredkovateľov a aby 
stanovila jasné podmienky financovania 
pre finančných sprostredkovateľov, ako aj 
kritériá účinnosti pôžičiek; ďalej žiada 
EIB, aby podávala ročné správy 
o pôžičkách pre MSP a aby zároveň 
vyhodnocovala ich dostupnosť 
a účinnosť;

                                               
1 Prijaté texty, P6_TA(2009)0185.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Heide Rühle

Návrh stanoviska
Odsek 7b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7b. vyzýva EIB, aby zosúladila 
poskytovanie pôžičiek MSP 
s prideľovaním štrukturálnych fondov 
v konvergenčných regiónoch a aby 
zabezpečila vyváženú podporu rôznych 
typov MSP;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Heide Rühle

Návrh stanoviska
Odsek 7c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7c. žiada EIB, aby podala správu 
o výsledkoch poskytovania pôžičiek 
v rámci Plánu hospodárskej obnovy 
Európy, najmä pokiaľ ide o účinnosť pri 
znižovaní emisií skleníkových plynov;

Or. en


