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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank – jaarlijks verslag 2019
(2019/2126(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de artikelen 15, 126, 175, 177, 208, 209, 271, 308 en 309 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) en Protocol nr. 5 betreffende de 
statuten van de Europese Investeringsbank (EIB),

– gezien het activiteitenplan 2019 van de EIB, zoals gepubliceerd op de website van de 
EIB,

– gezien het activiteitenverslag 2018 van de EIB, getiteld “Aangeboord potentieel” 
(“Potentiel libéré”),

– gezien het financieel verslag en het statistisch verslag van de EIB voor 2018,

– gezien het verslag van de EIB getiteld “EIB operations inside the European Union – 
Annual report 2018”, gepubliceerd in 2019,

– gezien het verslag van de EIB getiteld “The EIB outside the European Union – 
Financing with global impact – Annual report 2018”, gepubliceerd in 2019,

– gezien het verslag van de EIB getiteld “European Investment Advisory Hub”, 
gepubliceerd in 2019,

– gezien de nieuwe klimaatstrategie en het nieuwe leningenbeleid in de energiesector, 
door de EIB vastgesteld in november 2019,

– gezien Verordening (EU) 2017/2396 van het Europees Parlement en de Raad van 
13 december 2017 tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1316/2013 en (EU) 
2015/1017 wat betreft de verlenging van de looptijd van het Europees Fonds voor 
strategische investeringen en wat betreft de invoering van technische versterkingen voor 
dat fonds en de Europese investeringsadvieshub1,

– gezien het EIB-initiatief voor economische veerkracht,

– gezien de goedkeuring door de EIB van de ratificatie van de Overeenkomst van Parijs 
door de Europese Unie op 7 oktober 2016,

– gezien de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling en de doelstellingen inzake 
duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties,

– gezien de openingstoespraak van de kandidaat voor het voorzitterschap van de 
Commissie, Ursula von der Leyen, op 16 juli 2019 tijdens de voltallige vergadering van 
het Parlement in Straatsburg,

– gezien de toespraak van de voorzitter van de Commissie, Ursula von der Leyen, op 

1 PB L 345 van 27.12.2017, blz. 34.
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11 december 2019 tijdens de voltallige vergadering van het Parlement in Brussel, 

– gezien artikel 3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie,

– gezien artikel 54 van zijn Reglement,

– gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité,

– gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A9-0000/2019),

A. overwegende dat in artikel 309 VWEU en in de jurisprudentie van het Hof van Justitie 
van de Europese Unie staat dat de EIB een bijdrage moet leveren aan de 
verwezenlijking van de doelstellingen van de Unie, en dat in artikel 18 van de statuten 
van de EIB staat dat zij haar middelen op rationele wijze moet gebruiken ten behoeve 
van de Unie; overwegende dat dit mede betrekking heeft op de klimaatovereenkomst 
van Parijs en op de verplichtingen van de Unie op het gebied van milieubescherming 
zoals bedoeld in de artikelen 11 en 191 VWEU;

B. overwegende dat de belangrijkste creditratingsbureaus de obligaties van de EIB de 
AAA-rating geven vanwege - onder andere - het feit dat de bank de lidstaten toebehoort 
en vanwege haar prudentiële beheer van risico’s;

C. overwegende dat de EIB verplicht is een hoog niveau van solvabiliteit te handhaven, en 
een robuuste en kwalitatief hoogwaardige activaportefeuille moet aanhouden;

D. overwegende dat de EIB, als grootste leningverstrekker en geldschieter ter wereld, de 
natuurlijke partner van de Unie is voor de implementatie van financiële instrumenten;

E. overwegende dat de Commissie denkt jaarlijks 1 115 miljard EUR aan investeringen 
nodig te hebben voor het verwezenlijken van de doelstellingen van de Unie voor 20302;

Algemene adviezen

1. neemt er nota van dat de EIB in 2018 64 miljard EUR heeft geïnvesteerd in 854 
projecten;

2. onderstreept eens te meer dat iets moet worden gedaan aan de ongelijkmatige 
geografische verdeling van de door de EIB verstrekte financiering, wetend dat in 2018 
57 % daarvan naar zes lidstaten is gegaan; dringt aan op een billijke en transparante 
geografische verdeling van de projecten en de investeringen, met speciale nadruk op 
de minder ontwikkelde regio’s;

3. verzoekt de EIB de regelingen voor de verlening van technische bijstand en financiële 
deskundigheid aan lokale en regionale overheden in de fase voorafgaand aan de 
goedkeuring van projecten sterk uit te breiden, met het oog op betere toegankelijkheid 
voor en betrokkenheid van alle lidstaten;

4. beschouwt de tien normen zoals bedoeld in het sociaal en milieuhandvest van de EIB 
van cruciaal belang, en de inachtneming ervan een conditio sine qua non om voor de 
verstrekking van een lening in aanmerking te komen;

Naar een klimaat-EIB

2 Europese Commissie, SWD(2016) 405 final/2 van 6.12.2016, tabel 22 (scenario EUCO30, bron: Primes 
model).
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5. juicht het toe dat de raad van bestuur van de EIB op 14 november 2019 heeft besloten 
het beleid van de bank af te stemmen op een maximale stijging van de temperatuur 
met 1,5°C ten opzichte van de pre-industriële niveaus;

6. dringt erop aan het Europees Investeringsfonds (EIF) volledig te integreren in alle 
klimaatgerelateerde maatregelen van de EIB; verzoekt het EIF grotere prioriteit toe te 
kennen aan investeringen gericht op de transitie naar een klimaatneutraal Europa;

7. juicht het feit toe dat in 2018 29 % van de door de EIB verstrekte leningen 
klimaatgerelateerd waren;

8. dringt aan op de vaststelling - in 2020 en voorafgegaan door een open en transparante 
publieke raadpleging - van een gedetailleerde routekaart voor het verwezenlijken van 
de globale doelstelling om in 2025 te komen tot 50 % leningen voor het klimaat, 
alsook van garanties betreffende de klimaatneutraliteit van de overige leningen;

9. is van oordeel dat de subsidiabiliteitscriteria voor klimaatactie moeten worden 
aangescherpt, teneinde het risico te vermijden dat investeringen niet zouden leiden tot 
een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, in het bijzonder wat betreft bio-
energie, gassen met een laag koolstofgehalte, de opvang en opslag van koolstof, en de 
compensatieprogramma’s; is van oordeel dat voor alle activiteiten van de EIB een 
algemene bepaling inzake het vermijden van enigerlei negatieve gevolgen zou moeten 
gelden, en dat zo’n bepaling onderdeel zou moeten uitmaken van haar verklaring 
betreffende milieu- en sociale normen, wetend dat deze verklaring in 2020 aan 
herziening toe is en moet worden afgestemd op de doelstelling van een maximale 
stijging van de temperatuur met 1,5°C;

10. vindt het verontrustend dat van de 20 energieprojecten waaraan in 2017 een lening is 
verstrekt slechts zes een memorandum met milieu- en sociale normen hadden met 
daarin informatie over hun CO2-afdruk;

11. is verheugd over de nieuwe methode van de EIB voor het beoordelen van de CO2-
afdruk en zou graag zien dat deze stelselmatig wordt toegepast, waarbij met name zou 
moeten worden gekeken naar de emissies in verband met de marginale vraag en de 
indirecte emissies (de zogenaamde “type 3”-emissies); dringt erop aan de projecten 
aan een volledige beoordeling te onderwerpen en niet slechts aan een economische 
analyse van de levenscyclus van hun emissies;

12. is van oordeel dat de EIB van haar klanten/tussenpersonen moet verlangen dat zij hun 
blootstelling aan fossiele brandstoffen openbaar maken, en beperkingen zou moeten 
toepassen ten aanzien van tussenpersonen met een grote blootstelling; hoopt dat alle 
tussenpersonen vóór het eind van 2020 een decarbonisatieplan opstellen, een “must” 
om voor financiering in aanmerking te kunnen blijven komen;

13. is van oordeel dat de financiering van de EIB afhankelijk moet zijn van 
wetenschappelijke doelstellingen en ambitieuze verbintenissen, teneinde geleidelijk te 
stoppen met de toekenning van steun aan klanten waarvan de activiteiten een grote 
uitstoot van broeikasgassen met zich meebrengen, overeenkomstig de goede 
praktijken van de sector commerciële banken3;

3 Crédit Agricole heeft toegezegd geen steun meer te geven aan ondernemingen die zich bezighouden met 
activiteiten in de koolstofsector (of die overwegen dit te gaan doen). Het nultolerantiebeleid van Crédit Agricole 
geldt voor alle ondernemingen die zich bezighouden met activiteiten in de koolstofsector, of met de winning van 
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14. juicht het nieuwe leningbeleid van de EIB voor de sector energie toe, ook vanwege de 
voorbeeldfunctie die ervan uitgaat voor andere banken; betreurt het dat er tot eind 
2021 nog uitzonderingen bestaan voor de goedkeuring van gasprojecten en dat de 
steun voor projecten voor gasnetwerken voor het vervoer van gassen met een laag 
koolstofgehalte wordt gehandhaafd; dringt aan op herziening op middellange termijn 
van dit beleid, laten we zeggen begin 2022, dat gericht is op het voltooien van de 
gasinfrastructuur, waarbij moet worden gezorgd voor conformiteit met de Europese 
taxonomie inzake duurzame financiering en de Europese Green Deal, alsook met de 
uitvoering van nieuwe passende externe acties in de Unie;

15. verzoekt de EIB met klem het beginsel van energie-efficiëntie nu zo snel mogelijk en 
over de hele linie toe te passen bij al haar leningen voor de sector energie, rekening 
houdend met de effecten van energie-efficiëntie op de toekomstige vraag en met de 
bijdrage ervan aan de energiebevoorradingszekerheid;

16. verzoekt de EIB de herziening van haar beleid ten aanzien van de sector vervoer tot 
topprioriteit uit te roepen; wijst op het belang van een nieuw beleid voor het 
financieren van de sector vervoer, waarbij het doel moet zijn de sector vervoer in de 
Unie tussen nu en 2050 volledig koolstofvrij te maken;

17. wijst op het belang van duidelijke beleidskeuzes met betrekking tot de 
industriesectoren met een hoge koolstofintensiteit waarin de EIB actief is, zoals de 
cementindustrie, de petrochemie en de staalsector, met het oog op het geleidelijk 
uitfaseren van alle “bruine” leningen en het gelijktrekken van alle sectoriële leningen, 
daarbij de nadruk leggend op het bevorderen van de circulaire economie;

18. herinnert de EIB eraan dat de bescherming van de biodiversiteit een sleutelelement is 
van de aanpassing aan de klimaatverandering en dat het herstel van ecosystemen de 
enige beproefde technologie is wat negatieve emissies aangaat; verzoekt de EIB toe te 
zeggen te zullen stoppen met het financieren van projecten die bijdragen aan het 
verlies en de achteruitgang van de biodiversiteit en ecosystemen, en veel meer 
financiering ter beschikking te stellen voor het verwezenlijken van de doelstellingen 
van de Unie op dit gebied, met name de doelstellingen van nul netto-ontbossing, en 
van de bescherming van de zeeën en kustgebieden;

19. verwelkomt de in 2018 vastgestelde richtsnoeren inzake hydro-elektriciteit4, en dringt 
erop aan de vereisten inzake transparantie van toepassing te maken op alle 
infrastructuurprojecten;

Kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) en midcaps

20. is verheugd over de sterke steun van de EIB voor kmo’s, met een totale investering 
van 23,27 miljard EUR, waarvan is geprofiteerd door 347 000 bedrijven met 5 miljoen 
werknemers;

21. is van mening dat de EIB, gezien de belangrijke rol die kmo’s vervullen, moet inzetten 
op het versterken van haar administratieve en adviserende capaciteiten om kmo’s 
informatie en technische ondersteuning te bieden met het oog op een eenvoudiger 

koolstof, de productie van elektriciteit met behulp van koolstof, alsook met de handel in en/of het vervoer van 
koolstof (of die overwegen dit te gaan doen).
4 EIB, “Environmental, Climate and Social Guidelines on Hydropower Development”, oktober 2019.
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toegang tot financiering;

22. onderstreept dat de EIB - om deze ambities te realiseren - misschien meer risico’s 
zouden moeten nemen, en tegelijkertijd over meer eigen middelen zou moeten kunnen 
beschikken en meer deskundigheid zou moeten ontwikkelen met betrekking tot 
innoverende financieringsinstrumenten; verzoekt voldoende middelen aan de EIB ter 
beschikking te stellen, met inbegrip van een passende kapitalisatie, om haar in staat te 
stellen innoverende instrumenten te gebruiken bij het toekennen van financiering aan 
projecten die het in zich hebben op de gebieden duurzaamheid, sociale aspecten en 
innovatie winst te behalen;

Het mandaat externe lening

23. verzoekt de EIB, de grootste verstrekker van lening ter wereld, zijn voortrekkersrol bij 
de toekomstige financieringsmechanismen van de EU ten behoeve van derde landen te 
handhaven; verzet zich tegen de recente initiatieven die beogen de EIB ertoe aan te 
zetten actiever te zijn op de terreinen defensie en veiligheid, alsook het beheer van 
migratiestromen en grenscontroles;

24. neemt nota van het feit dat ongeveer 40 % van de verrichtingen in het kader van het 
mandaat externe lening via financiële tussenpersonen verloopt;

25. neemt kennis van het evaluatieverslag van de EIB van juli 2017 over via 
tussenpersonen verstrekte leningen in ACS-landen (Afrika, Caraïbisch Gebied, Stille 
Oceaan)5; maakt zich zorgen over het gebrek aan controle op door financiële 
tussenpersonen beheerde gelden, en over het feit dat het moeilijk is in kaart te brengen 
wie baat heeft bij de leningen; onderstreept in concreto dat er tussen 2015 en 2018 
onvoldoende zicht was op 30 % van de via tussenpersonen verstrekte leningen6;

26. verzoekt de EIB op zo kort mogelijke termijn een brede en samenhangende strategie 
inzake de mensenrechten te ontwikkelen, met name betreffende het risico van 
vergeldingsmaatregelen tegen mensenrechtenactivisten; beveelt aan dat deze strategie 
onder andere bestaat uit een stelselmatige beoordeling van de risico’s met betrekking 
tot mensenrechten, inclusief een ex ante-evaluatie, alsook een permanente follow-up 
ter plaatse; verzoekt de EIB in haar contracten een clausule op te nemen die het 
mogelijk maakt uitbetalingen te stoppen in het geval van ernstige schendingen van de 
mensenrechten, of de milieu- en sociale normen;

27. beveelt de EIB aan mensenrechtendeskundigen aan te werven, die haar een beter 
inzicht kunnen geven in de plaatselijke situaties, alsook voor het uitoefenen van beter 
toezicht op en het voorkomen van misbruik;

Governance en transparantie 

28. wijst erop dat voor alle organen van de Unie dezelfde beginselen van 
verantwoordelijkheid en transparantie gelden7;

5 EIB, “Évaluation de l’activité de prêt intermédié de la BEI au titre de la Facilité d’investissement dans les pays 
ACP”, juli 2017.
6 Verslag “Cachez ces fossiles que l’on ne saurait voir: 3 institutions financières publiques à l’épreuve de 
l’Accord de Paris», Les Amis de la Terre France, Oxfam France et Réseau Action Climat-France, juli 2019.
7 Zoals eens te meer aangegeven door de Rekenkamer in 2018.
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29. juicht het toe dat de notulen van de vergadering van de raad van bestuur nu openbaar 
worden gemaakt, waar het Parlement in zijn recentste verslagen op had aangedrongen; 
beklemtoont dat de inhoud van de vergaderingen van alle bestuursorganen van de EIB 
stelselmatig openbaar moet worden gemaakt;

30. verzoekt de EIB alle informatie in verband met directe leningen waarvoor de raad van 
bestuur goedkeuring moet verlenen openbaar te maken, waaronder middels het voor 
elk project publiceren van het advies van de Commissie en van de projectlidstaat;

31. verzoekt de EIB haar beleid inzake transparantie in 2020 tegen het licht te houden, 
teneinde te komen tot een situatie waarin tijdig stelselmatig meer informatie over haar 
financieringsactiviteiten openbaar wordt gemaakt, zodat toezicht mogelijk is op de 
inachtneming - door de bank - van haar toezeggingen inzake het klimaat en het milieu;

32. verzoekt de EIB erop toe te zien dat de financiële tussenpersonen met wie ze 
samenwerkt voldoen aan de hoogste normen inzake integriteit, en dat bij de leningen 
die zij verstrekken dezelfde transparantiecriteria gelden als bij de andere soorten 
leningen; verzoekt de EIB niet langer samen te werken met financiële tussenpersonen 
met een slechte reputatie op de gebieden transparantie, fraude, corruptie, 
georganiseerde criminaliteit en/of witwaspraktijken;

33. dringt aan op herziening van de regels inzake de zorgvuldigheidsplicht van de EIB, 
waarbij in het bijzonder de clausules in de contracten met haar klanten moeten worden 
aangescherpt;

34. verzoekt de EIB haar interne beleid aan te passen om rekening te houden met het 
nieuwe wettelijke kader voor de bestrijding van fiscale fraude, alsook van 
belastingontwijking; spoort de EIB aan samen te werken met het Europees Bureau 
voor fraudebestrijding (OLAF) en de nationale autoriteiten om fraude en het 
witwassen van geld te voorkomen, en erop toe te zien dat het Europees Openbaar 
Ministerie zich proactief bezighoudt met de activiteiten van de EIB;

35. verwelkomt het dat de EIB nieuw beleid heeft vastgesteld voor de contacten met 
jurisdicties met zwakke regelgeving, en met niet-transparante en niet-coöperatieve 
jurisdicties8; onderstreept dat het belangrijk is te beschikken over kwalitatief 
hoogwaardige informatie over de eindbegunstigden, en verzoekt de EIB op haar 
website de eigendomsstructuren van haar klanten openbaar te maken;

36. neemt nota van de herziening van het beleid inzake en de procedures van de 
klachtenregeling van de EIB; verzoekt de EIB in te staan voor de onafhankelijkheid en 
de doeltreffendheid van dit mechanisme;

37. is van oordeel dat de Rekenkamer over de volledige bevoegdheid moet beschikken om 
alle verrichtingen van de EIB te controleren en een jaarverslag moet publiceren over 
de resultaten van de activiteiten van de bank op het gebied van externe leningen;

38. verlangt dat er een interinstitutioneel akkoord wordt gesloten tussen de EIB en het 
Parlement, teneinde de toegang tot de documenten en de gegevens van de EIB te 
verbeteren;

39. verlangt dat het Parlement op korte termijn meer bevoegdheden krijgt met betrekking 
tot de strategische oriëntatie en het beleid van de EIB, met het oog op het uitoefenen 

8 EIB, “EIB Group Policy towards weakly regulated, non-transparent and non-cooperative jurisdictions and tax 
good governance”, maart 2019.
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van democratisch toezicht op de investeringen;

40. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de 
Commissie.


