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PASIŪLYMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą 
dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. susidomėjęs palankiai vertina 2008 m. metinę ataskaitą, visų pirma EIB grupės veiklos ir 
kolektyvinės atsakomybės ataskaitą, kurioje pateikiama informacija apie veiksmus, kurių 
buvo imtasi siekiant įgyvendinti banko strateginius tikslus, kuriais papildomi ir įtvirtinami 
ES politikos tikslai;

2. atkreipia dėmesį į tai, kad ekonominė ir socialinė sanglauda ir konvergencija, o ypač ES 
sanglaudos politikos dalis, susijusi su konvergencija, yra svarbiausia EIB užduotis;

3. vertina įnašą, kuriuo EIB prisidėjo prie konvergencijos tikslo siekimo paskolindamas 
konvergencijos projektams vykdyti 21 mlrd. eurų, t. y. 41 proc. visų Europos Sąjungoje 
EIB suteiktų paskolų; 

4. pabrėžia veiksmų, kurių EIB ėmėsi bendradarbiaudamas su Europos Komisija, ir banko 
sprendimo suteikti papildomų lėšų struktūrinių fondų intervencijoms paremti ir padidinti 
jų poveikio galimybes, pridėtinę vertę;

5. ragina EIB savo metinėse ataskaitose pateikti išsamesnę ir metodiškai darnesnę finansinių 
priemonių, papildančių struktūrinių fondų operacijas, įgyvendinimo analizę;  
atsižvelgdamas į tai, bankas galėtų paaiškinti Parlamentui, kaip veikia rizikos 
pasidalijimo finansinė priemonė, kuri buvo parengta kartu su Komisija; ypatingai 
aktualus šios priemonės, finansavimo pagal 7-ąją mokslinių tyrimų bendrąją programą ir 
struktūrinių fondų sąveikos klausimas;

6. reikalauja, kad ateityje EIB ataskaitose būtų pateikiama išsami informacija apie 
pagrindines paskolas, kuriomis papildomos Europos regioninės plėtros fondo dotacijos 
regionams, įgyvendinantiems pažangių technologijų programas arba programas, susijusias 
su atsinaujinančios arba švarios energijos tiekimu;

7. pripažįsta, kad EIB atlieka svarbų vaidmenį remdamas MVĮ finansinės krizės metu; taigi 
atkreipia dėmesį į tai, kad EIB akcininkų reikalavimu 30 milijardų eurų buvo paskirta 
paskoloms MVĮ 2008–2011 m. teikti ir kad pusė šios sumos buvo prieinama 2008–
2009 m.; pripažįsta neatsiejamą sverto efektą, pagal kurį finansinis partneris, kuriam EIB 
suteikia paskolą, privalo įrodyti, kad už kiekvieną EIB jam paskolintą eurą jis suteikia 
dviejų eurų kreditą mažoms ir vidutinėms įmonėms.


