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NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako příslušný výbor, 
aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. se zájmem vítá výroční zprávu za rok 2008, zejména zprávu skupiny EIB o činnosti
a podnikové odpovědnosti; tato zpráva se týká činnosti prováděné za účelem dosažení 
strategických cílů banky, které doplňují a posilují politické cíle EU;

2. poukazuje na to, že jedním z ústředních cílů EIB je hospodářská a sociální soudržnost
a zejména konvergenční pilíř politiky soudržnosti Evropské unie;

3. oceňuje, že EIB ke konvergenčnímu cíli přispěla tím, že na konvergenční projekty 
poskytla 21 miliard EUR, tj. 41 % celkových prostředků EIB určených na úvěry
v rámci EU; 

4. vyzdvihuje zvláštní přínos akcí, které se uskutečňují ve spolupráci s Komisí, a přínos 
přístupu EIB spočívajícího v poskytování dodatečné podpory ke strukturálním fondům, 
která pomáhá prostředky z fondů lépe využít;

5. vyzývá EIB, aby do své výroční zprávy začlenila podrobnější analýzu uplatňování 
finančních nástrojů, které doplňují činnosti strukturálních fondů, vypracovanou na základě 
harmonizované metodologie; v této souvislosti by měla banka Parlamentu objasnit, jak 
funguje tzv. finanční nástroj pro sdílení rizik, který zřídila spolu s Komisí; zvláště důležitá 
je souhra mezi tímto nástrojem, financovaným ze 7. rámcového programu pro výzkumu,
a strukturálními fondy;

6. požaduje, aby EIB ve své zprávě napříště uváděla podrobné informace o velkých 
půjčkách, kterými se doplňují granty EFRR poskytované oblastem realizujícím programy
s pokročilými technologiemi nebo programy týkající se obnovitelných nebo čistých zdrojů 
energie;

7. uvědomuje si, že EIB hraje významnou úlohu v podpoře MSP v době finanční krize;
v této souvislosti poukazuje na to, že na žádost akcionářů EIB bylo na období 2008–2011 
vyčleněno 30 miliard EUR na půjčky pro MSP, přičemž polovina z této částky byla 
uvolněna v letech 2008 a 2009; uznává význam zabudovaného pákového efektu, podle 
něhož musí finanční partner pro každé euro zapůjčené od EIB prokázat, že poskytl dvě 
eura na úvěr pro MSP.


