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JAVASLATOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

1. érdeklődéssel fogadja az EBB-csoport 2008. évi éves jelentését, valamint a 
tevékenységéről és vállalati felelősségvállalásáról szóló jelentést, amelyek számot adnak a 
bank – az EU politikai célkitűzéseit kiegészítő és megerősítő – stratégiai célkitűzéseinek 
elérése érdekében tett lépésekről;

2. tudomásul veszi, hogy az EBB alapvető célkitűzése a gazdasági és társadalmi kohézió és 
konvergencia, és főként az EU kohéziós politikájának konvergenciapillére;

3. nagyra értékeli, hogy az EBB 21 milliárd eurót, a bank uniós kölcsönkihelyezésének 41%-
át fordította konvergenciaprojektekre, amivel hozzájárult a konvergencia-célkitűzés 
teljesítéséhez; 

4. hangsúlyozza a Bizottsággal együttműködésben tett lépések hozzáadott értékét, és hogy a 
bank további támogatást és hátteret biztosít a Strukturális Alap tevékenységéhez;

5. felhívja az EBB-t, hogy éves jelentésében készítsen részletesebb és módszertanilag 
harmonizáltabb elemzéseket a Strukturális Alapok tevékenységét kiegészítő pénzügyi 
eszközökről;  ennek kapcsán a bank elmagyarázhatná a Parlamentnek a Bizottsággal 
közösen létrehozott kockázatmegosztási finanszírozási mechanizmus működését; 
különösen fontos e mechanizmus – melyet a 7. kutatási keretprogram keretében 
finanszíroznak – és a strukturális alapok összehangolt működése;

6. kéri, hogy az EBB jelentése a jövőben tartalmazza az Európai Regionális Fejlesztési 
Alapból (ERFA) a régiók számára a technológiailag fejlett programok és a megújuló vagy 
tiszta energiaforrások alkalmazására nyújtott támogatásokat kiegészítő nagyobb hiteleket;

7. elismeri, hogy az EBB fontos szerepe játszik a kkv-k támogatásában a pénzügyi válság 
idején; tudomásul veszi, hogy az EBB részvényesei kérésére a 2008–2010-es időszakban 
30 milliárd eurót elkülönítettek kkv-knak nyújtandó hitelek számára, és hogy ezen összeg 
felét 2008-ban és 2009-ben rendelkezésre bocsátották; elismeri a beépített kiegyenlítő 
hatást, amely abból áll, hogy az EBB által pénzügyi partnereinek nyújtott minden egyes 
eurónyi hitelhez a partnernek bizonyítania kell, hogy két eurónyi hitelt helyezett ki kkv-
khoz. 


