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Ändringsförslag 1
Seán Kelly

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet lovordar EIB:s 
höga kapitaltäckningsgrad och berömmer 
dess bonuskultur. I ljuset av den senaste 
tidens kriser i banksektorn i allmänhet, 
anser parlamentet att EIB skulle kunna 
tjäna som förvaltningsmall i denna sektor.

Or. en

Ändringsförslag 2
Heide Rühle

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet uppmanar EIB att 
garantera privilegierad finansiering för 
projekt med högt socialt och miljömässigt 
värde. Parlamentet uppmanar vidare EIB 
att förbättra sin besiktning för att 
säkerställa att investeringsutlåning endast 
stödjer projekt av gemensamt intresse för 
flera medlemsstater, som inte på skäliga 
villkor kan finansieras helt och hållet 
genom de olika andra medel som det 
hänvisas till i artikel 309(b) och (c) i 
fördraget och artikel 18 i EIB:s stadga. 

Or. en
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Ändringsförslag 3
Heide Rühle

Förslag till yttrande
Punkt 6a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet uppmanar EIB att 
öka sin utlåning till projekt för 
energieffektivitet och förnybar energi i 
konvergensregioner. Parlamentet 
uppmanar EIB att även spela en ledande 
roll i övergången till en koldioxidsnål 
ekonomi och att anta en plan för 
utfasning av utlåning till fossila 
bränsleprojekt i linje med parlamentets 
resolution av den 29 november 2007 om 
handel och klimatförändringar1 där det i 
punkt 29 krävdes att ”offentligt stöd, via 
exportkreditinstitut och offentliga 
investeringsbanker, till fossila 
bränsleprojekt avbryts, och att insatserna 
för att påskynda övergången till förnybar 
energi och energieffektiva tekniker 
fördubblas”.

Or. en

Ändringsförslag 4
Seán Kelly

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet erkänner den viktiga 
roll som EIB spelar genom att stödja små 
och medelstora företag under finanskrisen. 
Parlamentet noterar i detta sammanhang att 
på begäran av EIB:s aktieägare har 30 
miljarder EUR öronmärkts för lån till små 

7. Europaparlamentet erkänner den viktiga 
roll som EIB spelar genom att stödja små 
och medelstora företag under finanskrisen. 
Parlamentet noterar i detta sammanhang att 
på begäran av EIB:s aktieägare har 30 
miljarder EUR öronmärkts för lån till små 

                                               
1 EUT C 297 E, 20.11.2008, s. 193.



AM\799091SV.doc 5/7 PE430.958v01-00

SV

och medelstora företag under perioden 
2008–2011 och att hälften av denna summa 
har tillgängliggjorts mellan 2008 och 2009. 
Parlamentet är medvetet om den inbyggda 
hävstångseffekt som fastställer att för varje 
euro som EIB lånar ut till en finansiell 
partner måste partnern visa att den har givit 
två euro i krediter till små och medelstora 
företag.

och medelstora företag under perioden 
2008-2011 och att hälften av denna summa 
har tillgängliggjorts mellan 2008 och 2009. 
Parlamentet är medvetet om den inbyggda 
hävstångseffekt som fastställer att för varje 
euro som EIB lånar ut till en finansiell 
partner måste partnern visa att den har givit 
två euro i krediter till små och medelstora 
företag. Parlamentet betonar likväl att det 
är viktigt med höga tillsynsnivåer för att 
se till att finansiella partner inte hamstrar 
EIB-krediter för att stabilisera sina egna 
balansräkningar.

Or. en

Ändringsförslag 5
Heide Rühle

Förslag till yttrande
Punkt 7a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7a. Europaparlamentet påminner om de 
rekommendationer som lämnades i dess 
resolution av den 25 mars 2009 om 
årsrapporterna för 2007 för EIB och 
Europeiska banken för återuppbyggnad 
och utveckling1, där parlamentet i punkt 8 
uppmanade EIB ”att i samband med 
bankens globala lån för stöd till små och 
medelstora företag förbättra 
övervakningen och säkerställa insyn när 
det gäller typen av lån och slutlig 
mottagare av dessa”. Parlamentet 
uppmanar EIB att ytterligare förbättra 
insynen i sin utlåning via finansiella 
mellanhänder och att fastställa klara 
finansieringsvillkor för finansiella 
mellanhänder samt kriterier för 
utlåningseffektivitet. Parlamentet 
uppmanar vidare EIB att avge en årlig 
rapport om sin utlåning till små och 

                                               
1 Antagna texter, P6_TA(2009)0185.
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medelstora företag, inbegripande en 
utvärdering av denna utlånings 
tillgänglighet och effektivitet.

Or. en

Ändringsförslag 6
Heide Rühle

Förslag till yttrande
Punkt 7b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7b. Europaparlamentet uppmanar EIB att 
harmonisera sin utlåning till små och 
medelstora företag med 
strukturfondsbidrag till 
konvergensregioner samt att se till att stöd 
är jämt fördelat mellan olika typer av små 
och medelstora företag. 

Or. en

Ändringsförslag 7
Heide Rühle

Förslag till yttrande
Punkt 7c (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7c. Europaparlamentet uppmanar EIB att 
avge rapport om resultaten av sin 
utlåning inom ramen för den ekonomiska 
återhämtningsplanen för Europa, särskilt 
om utlåningens effektivitet när det gäller 
att minska utsläpp av växthusgaser.

Or. en
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