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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по бюджетен контрол
да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. приветства с интерес Годишния доклад за 2008 г. и по-специално Доклада за 
дейността и корпоративната отговорност на Групата на ЕИБ, в който се представят 
действията, предприети с цел постигане на стратегическите цели на Банката, 
допълващи и укрепващи целите на политиките на ЕС;

2. отбелязва, че икономическото и социално сближаване и конвергенция и по-
специално стълбът на конвергенцията в политиката на сближаване на ЕС 
представляват ключова цел на ЕИБ;

3. оценява приноса, направен от ЕИБ за цел „Сближаване” чрез заема от 21 млрд. евро, 
представляващи 41% от общата сума на заемите, предоставени от ЕИБ на ЕС, за 
проекти за сближаване;

4. подчертава добавената стойност на действията, предприети в сътрудничество с 
Комисията, както и на подхода на Банката да предоставя допълнително 
подпомагане и левъридж за интервенциите на Структурните фондове;

5. призовава ЕИБ да разработи по-подробен и методологично хармонизиран анализ в 
своите годишни доклади за прилагането на финансовите инструменти, допълващи 
операциите на Структурните фондове; в този контекст Банката би могла да разясни 
на Парламента функционирането на Инструмента за финансиране с поделяне на 
риска, създаден от нея заедно с Комисията. От особено значение е 
взаимодействието между този инструмент, финансирането по Седма рамкова 
програма за изследвания и Структурните фондове;

6. изисква в бъдещите доклади на ЕИБ да бъдат представени подробно основните 
заеми, допълващи безвъзмездните средства по ЕФРР, предоставени на региони, 
които прилагат програми за напреднали технологии или програми, свързани с 
възобновяеми или чисти енергийни източници;

7. признава важната роля, която играе ЕИБ в подкрепата за МСП по време на 
финансовата криза; в този контекст отбелязва, че по искане на акционерите на ЕИБ 
30 милиарда евро бяха заделени за заеми за МСП за периода 2008-2011 г. и че 
достъп до половината от тази сума бе предоставен между 2008 и 2009 г.; признава 
вградения левъридж ефект, съгласно който за всяко евро, дадено на заем от ЕИБ на 
финансов партньор, този партньор трябва да покаже, че са предоставени 2 евро 
кредит на МСП.


