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SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru control bugetar, competentă 
în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. salută cu interes Raportul anual pentru 2008 al Grupului BEI, în special Raportul privind 
activitatea și responsabilitatea corporativă, care conține informații privind acțiunile 
întreprinse pentru a realiza obiectivele strategice ale băncii care completează și 
consolidează obiectivele politicilor UE;

2. constată că un obiectiv central al BEI îl reprezintă coeziunea economică și socială și 
convergența și în special pilonul convergență al politicii de coeziune a UE;

3. apreciază contribuția BEI la obiectivul de convergență prin credite în valoare de 
21 de miliarde EUR destinate unor proiecte de convergență, echivalentul a 41% din totalul 
creditelor acordate de BEI în UE; 

4. subliniază valoarea adăugată a acțiunilor întreprinse în cooperare cu Comisia, precum și a 
acordării de către bancă a unui sprijin și a unor resurse sporite intervențiilor din cadrul 
fondurilor structurale;

5. invită BEI să prezinte în rapoartele sale anuale o analiză mai detaliată și armonizată din 
punct de vedere metodologic a execuției instrumentelor financiare care completează 
operațiunile din cadrul fondurilor structurale; în acest context, banca ar putea explica 
Parlamentului funcționarea Mecanismului de finanțare cu partajarea riscurilor pe care 
l-a instituit cu Comisia; o relevanță deosebită o prezintă interacțiunea dintre acest 
mecanism, finanțarea din cadrul celui de al șaptelea Program-cadru pentru cercetare și 
fondurile structurale;

6. solicită BEI ca, în viitor, rapoartele sale să conțină informații detaliate referitoare la 
principalele credite care suplimentează subvențiile din cadrul FEDR acordate regiunilor în 
care se implementează programe bazate pe tehnologii avansate sau programe vizând surse 
de energie regenerabile sau ecologice;

7. recunoaște rolul important al BEI în sprijinirea IMM-urilor în timpul crizei financiare; ia 
act, în acest context, de faptul că, la cererea acționarilor BEI, 30 de miliarde EUR au fost 
alocate pentru credite destinate IMM-urilor în perioada 2008-2011 și că jumătate din 
această sumă a fost pusă la dispoziție între 2008 și 2009; recunoaște efectul de 
multiplicare implicit care prevede că pentru fiecare euro împrumutat de BEI unui partener 
financiar, acesta din urmă trebuie să demonstreze că a creditat IMM-urile cu doi euro.


