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IEROSINĀJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzinīgi un ar interesi vērtē 2008. gada pārskatu un it īpaši EIB grupas Darbības un 
korporatīvās atbildības pārskatu, kurā sniegta informācija par pasākumiem, kas veikti, lai 
sasniegtu bankas stratēģiskos mērķus, kuri papildina un stiprina ES politikas mērķus;

2. norāda, ka EIB galvenie mērķi ir saistīti ar ekonomikas un sociālo kohēziju un 
konverģenci un it īpaši ES kohēzijas politikas konverģences pīlāru;

3. atzinīgi vērtē EIB ieguldījumu konverģences mērķī, konverģences projektiem izsniedzot 
aizdevumos EUR 21 miljardu jeb 41 % no kopējiem EIB aizdevumiem ES;

4. uzsver pievienoto vērtību, ko rada sadarbībā ar Komisiju veiktie pasākumi, kā arī bankas 
pieeja, nodrošinot papildu atbalstu un sviras efektu no struktūrfondiem veiktajiem 
intervences pasākumiem;

5. aicina EIB savos gada pārskatos veikt sīkāku un metodoloģiski saskaņotāku analīzi par to 
finanšu instrumentu piemērošanu, kuri papildina struktūrfondu darbības; šajā sakarībā 
banka varētu izskaidrot Parlamentam, kā darbojas kopīgi ar Komisiju izveidotais riska 
dalīšanas finanšu mehānisms; īpaši svarīga ir šī mehānisma, no 7. Pētniecības 
pamatprogrammas sniegtā finansējuma un struktūrfondu mijiedarbība;

6. prasa, lai turpmāk EIB informē par lielākajiem aizdevumiem, kas papildina ERDF 
dotācijas reģioniem, kuros īsteno tehnoloģiski sarežģītas programmas vai programmas, 
kas saistītas ar atjaunojamiem vai videi saudzīgiem energoresursiem;

7. atzīst EIB svarīgo nozīmi MVU atbalstīšanā finanšu krīzes laikā; šajā sakarībā norāda, ka 
pēc EIB akcionāru pieprasījuma EUR 30 miljardi ir paredzēti aizdevumiem MVU 2008.–
2011. gadā un ka puse šīs summas ir darīta pieejama 2008.–2009. gadā; atzīst 
[mehānismā] iestrādāto sviras efektu, kas paredz, ka par katru eiro, ko EIB aizdod finanšu 
partnerim, šim partnerim ir jāpierāda, ka tas novirza divus eiro aizdevumu izsniegšanai 
MVU.


