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POBUDE

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za proračunski nadzor, kot pristojni odbor, da v svoj 
predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. z zanimanjem pozdravlja letno poročilo 2008, zlasti poročilo o dejavnosti in družbeni 
odgovornosti skupine EIB, v katerem so navedeni sprejeti ukrepi za doseganje strateških 
ciljev banke, ki dopolnjujejo in izboljšujejo cilje politike EU;  

2. ugotavlja, da so osrednji cilji EIB gospodarska in socialna kohezija, konvergenca in zlasti  
steber "konvergenca" kohezijske politike EU;  

3. ceni prispevek EIB k cilju konvergence z dodelitvijo posojila v višini 21 milijard eurov za 
projekte v zvezi s konvergenco, kar znaša 41 % vseh posojil EIB v EU;  

4. poudarja, da sprejemanje ukrepov v sodelovanju s Komisijo in pristop banke, ki 
zagotavlja dodatno podporo in učinek finančnega vzvoda ukrepom strukturnega sklada, 
ustvarjata dodano vrednost;

5. poziva EIB, da razvije natančnejšo in metodološko usklajeno analizo v svojih letnih 
poročilih o izvajanju finančnih instrumentov, ki dopolnjujejo delovanje strukturnih 
skladov; s tem v zvezi bi banka lahko Parlamentu pojasnila delovanje mehanizma 
financiranja z delitvijo tveganja, ki ga je oblikovala skupaj s Komisijo; posebej je 
pomemben medsebojni vpliv tega mehanizma, financiranja iz sedmega okvirnega 
programa za raziskovanje in strukturnih skladov; 

6. zahteva, da se v naslednjih poročilih EIB natančno navedejo glavna posojila, ki 
dopolnjujejo nepovratna sredstva ESRR za regije, ki izvajajo tehnološko napredne 
programe ali programe v zvezi z oskrbo z obnovljivo ali čisto energijo;

7. priznava pomembno vlogo, ki jo ima EIB pri podpiranju MSP med finančno krizo; s tem 
v zvezi ugotavlja, da je bilo na zahtevo delničarjev EIB  30 milijard EUR namenjenih za 
posojila MSP v obdobju 2008–2011 in da je bila polovica tega zneska dana na voljo v 
letih 2008–2009; priznava vgrajeni učinek finančnega vzvoda, v skladu s katerim mora 
finančni partner dokazati, da za vsak euro, ki ga je prejel od EIB, dodeli dva eura posojil 
MSP.


