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SUGGESTIES

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. neemt met belangstelling kennis van het Jaarverslag 2008, en in het bijzonder het 'Activity 
and Corporate Responsibility'-verslag, van de EIB-groep, waarin een overzicht wordt 
gegeven van hetgeen gedaan is voor het verwezenlijken van de strategische doelstellingen 
van de Bank, die de beleidsdoelstellingen van de EU aanvullen en versterken; 

2. neemt nota van het feit dat economische en sociale cohesie en convergentie, alsmede in 
het bijzonder de convergentiepijler van het cohesiebeleid van de EU, tot de prioritaire 
doelstellingen van de EIB behoren;

3. is ingenomen met de bijdrage van de EIB aan de convergentiedoelstelling in de vorm van 
de terbeschikkingstelling van een lening van 21 miljard EUR, d.w.z. 21% van de totale 
leningenportfolio van de EIB in de EU, voor convergentieprojecten;

4. benadrukt de toegevoegde waarde van het ondernemen van acties in samenwerking met de 
Commissie, en van de EIB-benadering van het bieden van aanvullende steun en 'leverage' 
aan Structuurfondsmaatregelen;

5. verzoekt de EIB in haar jaarverslagen een gedetailleerdere en kwa methode 
geharmoniseerde analyse te ontwikkelen van de uitvoering van de financiële instrumenten 
die de Structurfondsmaatregelen aanvullen; in dit verband zou de Bank het Parlement 
kunnen uitleggen hoe de door haar samen met de Commissie ontwikkelde Risk-sharing
Financing Facility werkt, met bijzondere aandacht voor de interactie tussen deze 
faciliteit, de financiering in het kader van het zevende kaderprogramma voor onderzoek en 
de Structuurfondsen; 

6. vraagt de EIB in de toekomst in haar verslagen specifiekere uitleg te geven bij de grotere 
leningen die ze toekent als aanvulling op de subsidies van het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling aan regio's die uitvoering geven aan technologisch hoogwaardige 
programma's of programma's voor hernieuwbare of schone energie;

7. erkent de belangrijke rol van de EIB bij het geven van steun aan kleine en middelgrote 
ondernemingen in de financiële crisis; wijst in dit verband op het feit dat, op verzoek van 
de aandeelhouders van de EIB, 30 miljard EUR gereserveerd is voor leningen aan kleine 
en middelgrote ondernemingen in de periode 2008-2011, en dat de helft van dat bedrag in 
2008 en 2009 ter beschikking is gesteld; erkent het ingebouwde 'leverage'-effect, dat 
inhoudt dat de financiële partners van de EIB moeten aantonen dat zij voor elke euro die 
de Bank hun leent een krediet van twee euro's aan kleine en middelgrote ondernemingen 
aanbieden.


