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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, właściwej dla 
tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

1. z zainteresowaniem przyjmuje sprawozdanie za rok 2008, w szczególności sprawozdanie 
grupy EBI w sprawie swojej działalności i społecznej odpowiedzialności, które 
przedstawia działania podjęte w celu realizacji strategicznych celów banku 
uzupełniających i wzmacniających polityczne cele UE;

2. zaznacza, że główny cel EBI stanowią spójność gospodarcza i społeczna oraz 
konwergencja, a w szczególności filar konwergencji w ramach polityki spójności UE;

3. docenia wkład EBI w docelową konwergencję, polegający na udzieleniu na projekty 
z zakresu konwergencji pożyczek w wysokości 21 mld EUR, co stanowi 41% wszystkich 
pożyczek udzielonych przez EBI w UE; 

4. podkreśla wartość dodaną płynącą z podejmowania działań we współpracy z Komisją oraz 
podejście banku polegające na zapewnieniu dodatkowego wsparcia i dźwigni finansowej 
dla interwencji w ramach funduszy strukturalnych;

5. wzywa EBI do opracowania w swoich rocznych sprawozdaniach bardziej szczegółowej 
i metodologicznie zharmonizowanej analizy dotyczącej realizacji instrumentów 
finansowych uzupełniających operacje funduszy strukturalnych; w związku z tym bank 
mógłby wyjaśnić Parlamentowi funkcjonowanie wprowadzonego wraz z Komisją 
Finansowego Instrumentu Podziału Ryzyka (RSFF); szczególnie istotna jest zależność 
pomiędzy tym instrumentem, finansowaniem w ramach siódmego programu ramowego na 
rzecz badań i rozwoju oraz funduszami strukturalnymi;

6. domaga się, aby w przyszłości EBI podawał w swoim sprawozdaniu dane dotyczące 
największych pożyczek uzupełniających dotacje z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego dla regionów realizujących programy zaawansowane technologicznie lub 
programy dotyczące energii z odnawialnych lub czystych źródeł;

7. uznaje ważną rolę, jaką podczas kryzysu finansowego odgrywa EBI we wspieraniu 
małych i średnich przedsiębiorstw; zauważa w tym kontekście, że – na wniosek 
akcjonariuszy EBI – na pożyczki dla MŚP w latach 2008-2011 przeznaczono 30 mld 
EUR i że połowę tej kwoty udostępniono w latach 2008 i 2009; uznaje wbudowany efekt 
dźwigni, który zakłada, że za każde euro pożyczone przez EBI partnerowi finansowemu 
partner ten musi wykazać, iż przekazał dwa euro w postaci kredytu dla MŚP.


