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Predlog spremembe 1
Seán Kelly

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. izraža pohvalo EIB glede visokega 
količnika kapitalske ustreznosti in njene 
kulture dodeljevanja nagrad; meni, ob 
upoštevanju nedavnih kriz na splošno v 
bančnem sektorju, da bi EIB lahko bila 
zgled za upravljanje v tem sektorju;

Or. en

Predlog spremembe 2
Heide Rühle

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poziva EIB, da zagotovi prednostno 
financiranje za projekte z visoko socialno 
in okoljsko vrednostjo; poleg tega poziva 
EIB, naj izboljša svojo potrebno skrbnost 
in tako zagotovi, da njena investicijska 
posojila podpirajo le projekte v skupnem 
interesu več držav članic, ki jih ni mogoče 
v celoti financirati pod razumnimi pogoji 
z raznimi drugimi sredstvi iz člena 309(b) 
in (c) Pogodbe ter člena 18 njenega 
statuta;

Or. en

Predlog spremembe 3
Heide Rühle

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poziva EIB, da poveča svoja posojila 
za projekte energetske učinkovitosti in 
obnovljive energije v konvergenčnih 
regijah; poziva EIB, da ima vodilno vlogo 
pri prehodu v gospodarstvo z nizkimi 
emisijami ogljika in sprejme načrt za 
opuščanje posojil v zvezi s fosilnimi gorivi 
v skladu z resolucijo Parlamenta z 29. 
novembra 2007 o trgovini in podnebnih 
spremembah1, v odstavku 29 katere se 
"poziva k odpravi javne podpore 
projektom v zvezi s fosilnimi gorivi, ki se 
izvaja prek izvoznih agencij in javnih 
investicijskih bank, ter h krepitvi 
prizadevanj za večji prenos tehnologij 
obnovljive energije in energetsko 
učinkovitih tehnologij ";

Or. en

Predlog spremembe 4
Seán Kelly

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. priznava pomembno vlogo, ki jo ima 
EIB pri podpiranju MSP med finančno 
krizo; s tem v zvezi ugotavlja, da je bilo na 
zahtevo delničarjev EIB 30 milijard EUR 
namenjenih za posojila MSP v obdobju 
2008–2011 in da je bila polovica tega 
zneska dana na voljo v letih 2008–2009; 
priznava vgrajeni učinek finančnega 
vzvoda, v skladu s katerim mora finančni 
partner dokazati, da za vsak euro, ki ga je 
prejel od EIB, dodeli dva eura posojil 
MSP;

7. priznava pomembno vlogo, ki jo ima 
EIB pri podpiranju MSP med finančno 
krizo; s tem v zvezi ugotavlja, da je bilo na 
zahtevo delničarjev EIB 30 milijard EUR 
namenjenih za posojila MSP v obdobju 
2008–2011 in da je bila polovica tega 
zneska dana na voljo v letih 2008–2009; 
priznava vgrajeni učinek finančnega 
vzvoda, v skladu s katerim mora finančni 
partner dokazati, da za vsak euro, ki ga je 
prejel od EIB, dodeli dva eura posojil 
MSP; vendar poudarja pomen visoke 

                                               
1 UL C 297 E, 20.11.2008, str. 193. 
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stopnje nadzora, katerega namen je 
zagotoviti, da finančni partnerji ne bi 
kopičili posojil EIB za stabilizacijo svojih 
bilanc stanja;

Or. en

Predlog spremembe 5
Heide Rühle

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. opozarja na priporočila iz resolucije s 
25. marca 2009 o letnih poročilih EIB in 
Evropske banke za obnovo in razvoj za 
leto 20071, v odstavku 8 katere poziva 
EIB, naj "bolje spremlja ter omogoči 
preglednost narave in končne uporabe 
svojih globalnih posojil v podporo malim 
in srednje velikim podjetjem"; poziva 
EIB, da še okrepi preglednost 
dodeljevanja svojih posojil prek finančnih 
posrednikov ter da oblikuje jasne 
finančne pogoje za finančne posrednike 
in merila za učinkovitost posojil; poziva 
EIB, da tudi letno poroča o svojih 
posojilih MSP, vključno z oceno 
dostopnosti in učinkovitosti teh posojil;

Or. en

Predlog spremembe 6
Heide Rühle

Osnutek mnenja
Odstavek 7 b (novo)

                                               
1 Sprejeta besedila, P6_TA(2009)0185.
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

7b. poziva EIB, da uskladi svoja posojila 
MSP s sredstvi, dodeljenimi iz strukturnih 
skladov, v konvergenčnih regijah in 
zagotovi uravnoteženo podporo med 
različnimi vrstami MSP;

Or. en

Predlog spremembe 7
Heide Rühle

Osnutek mnenja
Odstavek 7 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7c. poziva EIB, da poroča o rezultatih 
svoje posojilne dejavnosti v okviru 
evropskega načrta za oživitev 
gospodarstva, zlasti o njeni učinkovitosti 
glede zmanjšanja emisij toplogrednih 
plinov;

Or. en


