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FORSLAG 

Budgetkontroludvalget opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er korresponderende 

udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

1. mener, at den drivende kraft til at støtte økonomisk vækst og konkurrenceevnen og 

tilstrækkeligheden mellem EIB's aktiviteter og EU's vigtige prioriteter på mellemlang 

og langt sigt som f.eks. jobskabelse, øget konkurrenceevne, forskning og udvikling, 

støtte til SMV'er, midcap-selskaber og iværksætteri, strategiske infrastrukturer og 

ressourceeffektivitet er varige målsætninger, som fuldt ud skal forfølges og genoplives;  

2. støtter EIB's rolle som katalysator for frembringelse af nye og hurtige vækstdrivkræfter; 

opfordrer EIB til yderligere at definere en strategisk analyse af finansieringen af 

investeringer på langt sigt for at sikre udviklingen af en bæredygtig og intelligent 

investeringsstrategi på europæisk plan og forelægge fælles investeringsplaner, som 

inddrager private og offentlige interessenter på passende niveauer (på regionalt, 

nationalt og europæisk plan);  

3. opfordrer til øget fokus på social bæredygtighed i EIB's investeringer i byområder; 

anerkender forbedringen i EIB's finansiering af sociale boliger, men understreger 

behovet for yderligere at udvikle forskning og aktiviteter inden for social bæredygtighed 

i forbindelse med bæredygtig byfornyelse; 

4. erkender den væsentlige kontracykliske og stabiliserende rolle, som EIB's aktioner 

spiller, for at støtte sunde projekter i hele EU og andre steder med en forhøjet 

lånekapacitet på op til 75 mia. EUR, dvs. en forhøjelse på 37 % sammenlignet med 

2012, og opfordrer EIB til yderligere at finde, opnå og anvende yderligere 

finansieringskilder til at fremme det økonomiske opsving og vækst; 

5. minder om, at prioriteringen inden for EIB's udlånsaktiviteter til projekter med klare 

resultater og indvirkning på økonomisk vækst, opsving og beskæftigelse skal være det 

centrale vejledende princip, samtidigt med at udfordringerne efter krisen behandles ved 

at øge dens støtte til genindustrialiseringsprojekter i Europa;  

6. anmoder i denne forbindelse om flere oplysninger om den præcise karakter af de enkelte 

projekter, som finansieres direkte og indirekte via EIB's udlånsaktiviteter, og navnlig 

om deres merværdi og indvirkning på den økonomiske vækst, opsvinget og 

beskæftigelsen; 

7. glæder sig over forhøjelsen af EIF's kapital med 1,5 mia. EUR, som bør gøre det muligt 

at øge fondens aktiviteter på kort sigt, navnlig ved at lukke op for og lette SMV'ers 

adgang til finansiering, men anmoder derfor også om at tilpasse dens 

risikostyringssystem via en kortlægning af risici i EIB-Gruppen opdelt efter 

interventionspolitikker; fremhæver EIB's betydning for at fremme partnerskaber for 

finansiering af SMV'ers aktiviteter; 

8. glæder sig ud over den øgede udlånskapacitet over gennemførelsen og udviklingen af 

nye aktiviteter inden for handelsfinansiering i lande, som er ramt af den økonomiske 
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krise, navnlig SMV-handelsfinansieringsfaciliteten eller skræddersyede finansielle 

løsninger som f.eks. den europæiske mikrofinansieringsfacilitet til finansiel inklusion; 

tilskynder EIB til at udvide fordelene ved disse nye instrumenter til nye modtagere på 

europæisk plan; 

9. bemærker, at der fortsat er klager fra navnlig små virksomheder vedrørende manglende 

adgang til finansiering fra EIB's eksterne udlånskapacitet og til finansiering, som støttes 

af EIF; anmoder derfor om en årlig undersøgelse af, hvor mange SMV'er, navnlig 

mikrovirksomheder, der har nydt godt af disse faciliteter, og hvilke foranstaltninger EIB 

har truffet med hensyn til de politikker, som anvendes af de formidlere, som EIB bruger 

til at forbedre den effektive adgang til finansiering for SMV'er; 

10. glæder sig over alle initiativer, som EIB har udviklet for at opnå et innovationsvenligt 

klima og finansiering via det første vækstfinansieringsinitiativ eller risikodelingsstyring 

for innovative SMV'er og nystartede virksomheder; 

11. glæder sig over, at det oprindelige beløb på 6 mia. EUR, der var øremærket til 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, langt fra nåede op på 9,1 mia. EUR, og opfordrer 

indtrængende EIB til at fremskynde gennemførelsen af dette initiativ og overveje en 

udvidelse af det; 

12. fremhæver betydningen af EIB's rolle for at udvikle uddannelsesinfrastrukturen som et 

middel til at forbedre kvalifikationer og løse problemerne med ungdomsarbejdsløshed i 

Europa; glæder sig over EIB's øgede aktiviteter med at udvikle uddannelsesfaciliteter til 

at behandle problemet med mangel på arbejdspladser til unge; 

13. noterer sig initiativet for projektobligationer på infrastrukturområdet inden for transport, 

energi og ressourcer; 

14. glæder sig over ikrafttrædelsen af de nye udlånsbetingelser for energisektorerne og 

investeringen på 19 mia. EUR i klimaprojekter; gentager den afgørende betydning af at 

nå EU's energimål;  

15. kræver, at der udarbejdes en grundig vurdering og en beretning om de risici og 

kontrolsystemer, der er forbundet med blandet finansiering med Kommissionen i lyset 

af den indvirkning, som aktiviteter med blandet finansiering har, ikke kun med hensyn 

til tilsyn, men også med hensyn til forvaltningsmuligheder; 

16. gentager sin anmodning om, at Revisionsretten udarbejder en særberetning om EIB's 

udlånsaktiviteter i tredjelande og deres overensstemmelse med EU-politikker før 

midtvejsrevisionen af EIB's eksterne mandat og til at sammenligne merværdien heraf i 

forbindelse med de egne ressourcer, som EIB anvender; opfordrer desuden 

Revisionsretten til i sin analyse at skelne mellem de garantier, der ydes via EU-

budgettet, og investeringsfaciliteten, der sikres via EUF, de forskellige former for 

blandet finansiering, der anvendes i infrastrukturtrustfonden EU-Afrika, den caribiske 

investeringsfond og investeringsfaciliteten for Stillehavet og anvendelsen af 

tilbageførsler til disse investeringer; 

17.  erkender behovet for civilsamfundets deltagelse for at etablere velstående og 
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bæredygtige naboregioner via socioøkonomiske udviklingsinitiativer og den private 

sektors investeringer; minder om behovet for fortsat at støtte dele af civilsamfundet, der 

deltager i den demokratiske og økonomiske overgang i de sydlige Middelhavslande og 

østlige partnerlande i overensstemmelse med EU's udenrigspolitiske målsætninger, som 

er fastsat af Kommissionen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil; 

18. opfordrer EIB og EBRD til fortsat at arbejde hen imod det bedst mulige operationelle 

samarbejde om gennemførelsen af projekter, og mener, at dette tættere samarbejde 

mellem bankerne er nødvendigt for at optimere udgifterne og fremme synergier med en 

mere effektiv anvendelse af ressourcer; 

19. glæder sig over, at EIB tilsluttede sig det internationale initiativ vedrørende 

gennemsigtighed i bistanden (IATI) i oktober 2013, og opfordrer EIB til at gennemføre 

IATI-standarderne for alle udlånsaktiviteter i partnerlande uden for EU; støtter de 

bestræbelser, EIB har gjort for at sikre sammenhæng i anvendelsen af politikken om 

gennemsigtighed i sine tjenestegrene, navnlig gennem fortsat bevidstgørelse og 

oprettelse af fokuspunkter også over for eksterne interessenter og EU-borgere; 

20. minder om, at gennemsigtighed i gennemførelsen af EU-politikker ikke kun fører til 

styrkelse af EIB's generelle virksomhedsansvar med et klart overblik over typen af 

finansielle formidlere og endelige modtagere, men også bidrager til at forbedre 

effektiviteten og bæredygtigheden af bistanden til de finansierede projekter; 

21. bemærker med bekymring, at EIB i modsætning til forpligtelserne, der er indgået i 

henhold til IATI, overvejer at ændre sine regler om adgang til dokumenter for 

interessenter og borgere og gøre dem mere restriktive; opfordrer på ny EIB til at sikre, 

at den eksisterende EU-lovgivning anvendes fuldt ud, navnlig forordning (EF) nr. 

1049/2001 med hensyn til adgang til dokumenter vedrørende dens administrative 

opgaver, samtidig med at det generelle princip om, at "arbejde så åbent som muligt", der 

er fastsat i artikel 15, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, 

respekteres i forbindelse med alle EIB's opgaver; 

22. foreslår, at der etableres en regelmæssig struktureret dialog mellem EIB's formand og 

Parlamentet, svarende til den kvartalsvise monetære dialog mellem ECB og 

Parlamentet, for at sikre øget parlamentarisk kontrol med EIB's aktiviteter og fremme et 

forbedret samarbejde og koordinering mellem de to institutioner; 

23. glæder sig over den stærke kvalitet af EIB's aktiver med en andel af nødlidende lån tæt 

på 0 % (0,2 %) af den samlede låneportefølje; mener, at det er afgørende at sikre, at EIB 

bevarer sin triple A-kreditvurdering for fortsat at kunne få adgang til de internationale 

kapitalmarkeder på de bedste finansieringsvilkår med deraf følgende positive virkninger 

for projekternes gennemførelse og for interessenterne samt EIB's forretningsmodel; 

24. gentager sin anmodning om, at der i EIB's årsberetning udvikles og integreres 

tværgående resultatindikatorer for indvirkningen af EIB's interventioner, som eventuelt 

navnlig viser multiplikator- og gearingeffekten; 

25. foreslår, at det eksterne lovbestemte tilsyn: 
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 i) foretages af ECB på grundlag af artikel 127, stk. 6, TEUF, eller 

 ii) foretages inden for rammerne af den kommende bankunion, som er foreslået i 

Kommissionens meddelelse af 12. september 20121, eller 

 iii) hvis dette ikke er muligt og på grundlag af en fremgangsmåde baseret på et 

frivilligt tiltag fra EIB's side, foretages af Den Europæiske 

Banktilsynsmyndighed, med eller uden deltagelse af en eller flere nationale 

tilsynsmyndigheder, eller af en uafhængig revisor, 

 og beklager, at Kommissionen ikke har foreslået nogen foranstaltninger med henblik 

herpå til trods for Parlamentets anmodninger, hvoraf den første er fra 2007; 

26. bemærker, at trepartsaftalen, der er omtalt i artikel 287, stk. 3, i traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde, om samarbejdet mellem EIB, Kommissionen og 

Revisionsretten vedrørende Revisionsrettens metoder til revision af EIB's aktiviteter 

med hensyn til at forvalte Unionens og medlemsstaternes midler, skal fornyes i 2015; 

opfordrer EIB til at opdatere Den Europæiske Revisionsrets mandat i denne forbindelse 

ved at medtage EIB's nye faciliteter, som vedrører offentlige midler fra EU eller Den 

Europæiske Udviklingsfond; 

27. minder om, at EIB regelmæssigt må være opmærksom på og revidere sin politik over 

for jurisdiktioner, som ikke opfylder kravene, i overensstemmelse med 

landevurderingerne, som blev offentliggjort af OECD's Globale Forum for 

Gennemsigtighed og Informationsudveksling på Skatteområdet i november 2013 såvel 

som at opdatere sine politikker for bekæmpelse af hvidvaskning af penge og 

finansiering af terrorisme; 

28. glæder sig over, at EIB's Styrelsesråd har godkendt en opdateret politik til bekæmpelse 

af svig i 2013, som bekræfter bankens nultolerancepolitik. 

                                                 
1 COM(2012)0510. 
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