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NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor 
zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. so záujmom víta výročnú správu za rok 2008, a najmä správu skupiny EIB o činnosti 
a podnikovej zodpovednosti, v ktorej sa uvádzajú činnosti zamerané na dosiahnutie 
strategických cieľov banky, ktoré dopĺňajú a posilňujú politické ciele EU;

2. poukazuje na to, že hospodárska a sociálna súdržnosť a konvergencia a najmä 
konvergenčný pilier  kohéznej politiky EÚ je jedným z hlavných cieľov EIB;

3. oceňuje, že EIB prispela ku konvergenčnému cieľu tým, že úverovala konvergenčné 
projekty sumou 21 miliárd EUR, čo je 41 % celkového objemu úverov EIB v EÚ;

4. zdôrazňuje pridanú hodnotu krokov prijímaných v spolupráci s Komisiou a význam 
poskytovania dodatočnej podpory a finančnej sily na intervenciám štrukturálneho fondu 
zo strany EIB;

5. vyzýva EIB, aby do svojich výročných správ začlenila podrobnejšiu a metodicky jednotnú 
analýzu implementácie finančných nástrojov doplňujúcich projekty štrukturálnych 
fondov; v tejto súvislosti by mohla banka Parlamentu ozrejmiť fungovanie finančného 
nástroja s rozdelením rizika (Risk-sharing Financing Facility), ktorý vytvorila spoločne 
s Komisiou. osobitný význam má vzťah medzi týmto nástrojom, financovaným v rámci 7. 
rámcového programu pre výskum, a štrukturálnymi fondmi;

6. požaduje, aby sa EIB vo svojich budúcich správach podrobne zaoberala hlavnými úvermi 
doplňujúcimi granty EFRR regiónom, ktoré zavádzajú technologicky pokrokové 
programy alebo programy súvisiace s obnoviteľnými alebo čistými zdrojmi energie;

7. uznáva významnú úlohu EIB pri podpore MSP počas finančnej krízy; konštatuje v tejto 
súvislosti, že na žiadosť akcionárov EIB bolo na obdobie 2008-2011 vyčlenených 30 
miliárd EUR na úvery pre MSP a že polovica tejto sumy bola uvoľnená v období 2008-
2009; uznáva inherentný pákový efekt, podľa ktorého musí finančný partner za každé 
euro požičané od EIB preukázať, že poskytol dve eurá ako úver pre MSP.


