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INDHOLD 

Udviklingsudvalget opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, 

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

1. understreger, at EIB's aktiviteter bør bidrage til gennemførelsen af Agenda 2030, og 

opfordrer med henblik herpå EIB til at styrke sin kapacitet til at vurdere projekter ud fra 

deres indvirkning på Agenda 2030-målene, herunder deres sociale, kønsrelaterede samt 

miljø- og klimamæssige virkninger; påskønner EIB's igangværende arbejde for at udvikle 

en ligestillingsstrategi, vedtagelsen af EIB's klimastrategi for lande omfattet af bankens 

eksterne långivningsmandat i december 2015 og tilsagnet om at øge andelen af 

klimarelaterede projekter til 35 % af dens investeringer i udviklingslandene inden 2020; 

fremhæver behovet for grundige konsultationer om projekter, herunder via anvendelse af 

princippet om frit, forudgående og informeret samtykke fra berørte oprindelige samfund i 

forbindelse med investeringer i landområder og naturressourcer; 

2. påskønner EIB's udviklingsaktiviteter under Cotonouaftalen samt det eksterne 

långivningsmandat for 2014-2020, som fastsætter en EU-garanti for EIB's eksterne 

transaktioner på op til 30 mia. EUR; understreger vigtigheden af overensstemmelse med 

forpligtelserne i EU-traktaterne (artikel 21 i TEU og artikel 208 i TEUF), med EU's 

strategiske ramme- og handlingsplan for menneskerettigheder, med Den Europæiske 

Unions charter om grundlæggende rettigheder samt med principperne for 

udviklingseffektivitet (herunder additionalitet, modtagerlandets ejerskab, tilpasning til 

modtagerlandets udviklingsstrategier og gennemsigtighed i projektudvælgelsen); henviser 

endvidere til Revisionsrettens særberetning nr. 16 fra 2014, hvori Kommissionen anmodes 

om at foretage en dokumenteret vurdering af den merværdi, som EU-tilskud indebærer for 

opfyldelsen af EU's udviklingsmål; 

3. påskønner den øgede gennemsigtighed og ansvarlighed, der er opnået via EIB's ramme for 

resultatmåling (ReM); anmoder om, at et tilfældigt udvalg af projekter blandt de næsten 

400, der er blevet vurderet under ReM, efter deres afslutning underkastes en ny vurdering 

af uafhængige eksperter; anmoder om at få resultaterne af denne efterfølgende evaluering 

forelagt; 

4.  finder det betænkeligt, at mange af de "private equity"-fonde, som EIB anvender som 

finansielle formidlere, er placeret i lande, der mistænkes for at være skattely og 

jurisdiktioner med bankhemmelighed; støtter Kommissionens meddelelse fra 2016 om en 

ekstern strategi for effektiv beskatning for så vidt angår internationale standarder for 

gennemsigtighed på skatteområdet (herunder fremme af landeopdelt rapportering på 

internationalt plan); opfordrer EIB til at styrke sine due diligence-aktiviteter for at 

forbedre kvaliteten af oplysningerne om de endelige modtagere og til effektivt at forhindre 

transaktioner med finansielle formidlere, der tidligere har gjort sig negativt bemærket 

hvad angår gennemsigtighed, svig, korruption, organiseret kriminalitet, hvidvaskning af 

penge og sociale og miljømæssige skadevirkninger; opfordrer EIB til at sikre effektive 

foranstaltninger til bekæmpelse af skatteunddragelse og til at revidere sin politik for 

ikkesamarbejdsvillige jurisdiktioner; 

5. minder om, at EIB for så vidt angår andre af de finansielle formidlere, den benytter 

(navnlig forretningsbanker, men også mikrofinansieringsinstitutter og kooperativer), med 

henblik på at opnå en høj grad af gennemsigtighed bør sikre, at formidlede lån er 



 

PE587.476v02-00 4/6 AD\1108421DA.docx 

DA 

underlagt de samme gennemsigtighedskrav som andre typer af lån; 

6. hilser EIB's rolle i udviklingen af den private sektor på lokalt plan velkommen; påpeger, 

at EIB's støtte til mikrofinansiering var særlig vellykket, idet mikrokreditter for kun 184 

mio. EUR bevarede 230 500 job i mikrovirksomheder, mens næsten 3 mia. EUR i lån til 

SMV'er og mid cap-selskaber har vist sig langt mindre effektive, idet de blot bevarede 531 

880 job; påpeger, at gearingsgraden for mikrofinansierings-investeringsenheder også var 

betydeligt højere end for "private equity"-fonde; påpeger, at mikrokreditter har et stærkt 

kønsaspekt, idet de genererer dobbelt så mange job for kvinder som for mænd; anmoder 

EIB om at afsætte flere ressourcer til mikrofinansiering; opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at anerkende denne succes ved at afsætte flere budgetbevillinger til 

mikrokreditter i EIB's eksterne udlånsmandat; beklager, at EIB ikke har støttet nogen 

mikrofinansieringsinstitution uden for AVS-regionen og kræver, at der gives tilsvarende 

mikrofinansieringsstøtte til alle andre udviklingslande, hvor EIB er aktiv; 

7. hilser det velkomment, at EIB i de senere år har lagt større vægt på støtte til SMV'er; er 

bekymret for, at EIB's finansiering ved at fokusere på antallet af job, som skal bevares 

(herunder eksisterende job, som ikke er truet af nedlæggelse), kan komme til at favorisere 

store virksomheder; opfordrer EIB til ikke kun at fokusere på og rapportere om job, der 

bevares, men også job, der skabes gennem dens finansieringsvirksomhed, og i den 

forbindelse også fokusere på overholdelsen af ILO's standarder; 

8. opfordrer EIB til at kræve, at virksomheder, som deltager i projekter, der medfinansieres 

af EIB, overholder princippet om lige muligheder for og lige behandling af mænd og 

kvinder med hensyn til løn, beskæftigelse og erhverv; opfordrer EIB til i forbindelse med 

sine afgørelser om, hvilke projekter, der skal finansieres, at tage hensyn til, hvilke VSA-

foranstaltninger kandidatvirksomhederne har truffet; 

9. understreger behovet for at øge synligheden af bankens engagement i 

projektfinansieringen over for forskellige projektdeltagere, især uden for Den Europæiske 

Union, da dette er afgørende for, at lokale borgere kan få kendskab til deres ret til at 

indgive klager til bankens interne klageinstans og til Den Europæiske Ombudsmand; 

10. anmoder EIB om at sikre, at alle virksomheder og finansielle institutioner, der er 

involveret i dens transaktioner, oplyser om det reelle ejerskab af alle de retlige strukturer, 

der direkte eller indirekte er knyttet til virksomheden, herunder truster, stiftelser og 

bankkonti; 

11. påpeger, at EIB ikke bør anvende den internationale private finansielle sektor som det 

primære instrument til at kanalisere udviklingsmidler til lokale og hjemmehørende private 

virksomheder; mener, at en screening foretaget af finansielle formidlere, såvel ex ante 

som ex post, vil lægge beslag på for mange ressourcer uden nødvendigvis at bidrage til et 

positivt udfald, og at dette kan tage kapacitet fra indsatsen for at støtte de lokale offentlige 

og private sektorer direkte i overensstemmelse med den udviklingsmæssige logik, der 

tilsiger mobilisering af hjemlige ressourcer og kapaciteter; 

12. minder om nødvendigheden af at støtte lokale SMV'ers projekter, der sigter på 

bæredygtige og langsigtede investeringer og giver beskæftigelse inden for innovation, 

F&U og energieffektivitet; 
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13. beklager, at EIB's beretning om sine aktiviteter uden for EU er fuldstændig tavs hvad 

angår værdien og antallet af misligholdte EIB-lån; anmoder om, at EIB giver EP en årlig 

oversigt over betalingshenstand og tab i forbindelse med dens finansiering af bæredygtig 

udvikling; anmoder om at få disse oplysninger opdelt efter typen af finansiering og region; 

14. understreger behovet for, at EIB's resiliensinitiativ fokuserer på projekter af høj kvalitet, 

og understreger den vigtige rolle, som EIB i henhold til EU's foreslåede plan for eksterne 

investeringer skal spille for opbygningen af mere modstandsdygtige økonomier, der kan 

tackle de underliggende årsager til fattigdom; understreger betydningen af de EIB-

initiativer, som især fokuserer på unge og kvinder, bidrager til investeringer i socialt 

vigtige sektorer, såsom vand, sundhed og uddannelse, eller øger støtten til iværksætteri og 

den private sektor; 

15. opfordrer EIB til at være særligt opmærksom på udviklingslande, navnlig på dem, der er 

ramt af konflikter og ekstrem fattigdom, og opfordrer den indtrængende til at fortsætte 

med aktivt at fremme bæredygtig vækst i udviklingslande; opfordrer EIB til at arbejde 

sammen med Den Afrikanske Udviklingsbank (AfDB) om at finansiere langsigtede 

investeringer til gavn for økonomisk udvikling; glæder sig over, at EU-tilskud i stigende 

grad blandes med lån fra EIB med henblik på at opnå bedre projektresultater i 

udviklingslande; 
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