
PA\797379DA.doc PE430.816v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Regionaludviklingsudvalget

2009/2166(INI)

24.11.2009

UDKAST TIL UDTALELSE
fra Regionaludviklingsudvalget

til Budgetkontroludvalget

om Den Europæiske Investeringsbank (EIB) – årsberetning 2008
(2009/2166(INI))

Rådgivende ordfører: Constanze Angela Krehl



PE430.816v01-00 2/3 PA\797379DA.doc

DA

PA_NonLeg



PA\797379DA.doc 3/3 PE430.816v01-00

DA

FORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende 
udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. ser med interesse på årsberetningen for 2008, og navnlig EIB-gruppens aktivitetsberetning 
og beretningen om virksomhedsansvar, som præsenterer de foranstaltninger, der er truffet 
med henblik på at nå bankens strategiske målsætninger, som supplerer og styrker EU'S 
politiske målsætninger;

2. bemærker, at økonomisk og social samhørighed og økonomisk konvergens, og navnlig 
konvergenssøjlen i EU's samhørighedspolitik, er et centralt mål for EIB;

3. påskønner det bidrag, som EIB har ydet til konvergensmålsætningen ved at yde lån for 21 
mio. EUR, svarende til 41 % de samlede EIB-udlån i EU, til konvergensprojekter; 

4. fremhæver merværdien af at gennemføre foranstaltninger i samarbejde med 
Kommissionen og af bankens tilgang med at yde ekstra støtte og gearing til 
strukturfondsinterventioner;

5. opfordrer EIB til i sine årsberetninger at udarbejde en mere detaljeret og metodologisk 
ensartet analyse af gennemførelsen af de finansielle instrumenter, der supplerer 
strukturfondsinterventionerne; i denne forbindelse kunne banken forklare Parlamentet, 
hvordan finansieringsfaciliteten for risikodeling, som den har oprettet sammen med 
Kommissionen, fungerer. Særlig relevant er samspillet mellem denne facilitet og 
finansieringen under det syvende rammeprogram for forskning og strukturfondene;

6. anmoder om, at EIB i fremtiden oplyser om detaljerne vedrørende større lån, der supplerer 
EFRU-bistand til regioner, som gennemfører teknologisk avancerede programmer eller 
programmer for vedvarende eller miljøvenlig energiforsyning;

7. anerkender den vigtige rolle, EIB spiller med hensyn til at støtte SMV'er under 
finanskrisen; bemærker i denne forbindelse, at 30 mio. EUR på anmodning fra EIB's 
aktionærer er blevet øremærket til lån til SMV'er i perioden 2008-2011, og at halvdelen 
af dette beløb er stillet til rådighed i 2008-2009; anerkender den indbyggede 
gearingseffekt, som understreger, at for hver euro, EIB låner ud til en finansiel partner, 
må sidstnævnte kunne bevise at have givet to euro i kredit til SMV'er.


