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SUGGESTIES 

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

economische en monetaire zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 

nemen: 

1. benadrukt dat de EIB-activiteiten moeten bijdragen tot de verwezenlijking van de Agenda 

2030, en verzoekt met het oog daarop dat de EIB haar mogelijkheden versterkt om 

projecten te beoordelen op hun bijdrage aan het halen van de doelstellingen in de Agenda 

2030, o.a. op sociaal, gender-, milieu- en klimaatgebied; is verheugd over de inspanningen 

die de EIB momenteel doet om een genderstrategie te ontwikkelen, de vaststelling van de 

klimaatstrategie in het kader van het mandaat van de EIB voor leningen in derde landen in 

december 2015 en de toezegging om het aandeel van klimaatprojecten in de investeringen 

van de EIB in ontwikkelingslanden tegen 2020 tot 35 % te verhogen; onderstreept de 

noodzaak van een gedegen openbare raadpleging over projecten, mede via de toepassing 

van het beginsel van vrije, voorafgaande en geïnformeerde toestemming ten aanzien van 

de betrokken inheemse gemeenschappen bij aan land en natuurlijke hulpbronnen 

gerelateerde investeringen; 

2. verwelkomt de ontwikkelingsactiviteiten van de EIB in het kader van de Overeenkomst 

van Cotonou en het mandaat van de EIB voor leningen in derde landen voor 2014-2020, 

waarmee een EU-garantie wordt gegeven voor de externe verrichtingen van de EIB tot een 

bedrag van 30 miljard EUR; legt de nadruk op naleving van de verplichtingen die uit de 

EU-Verdragen voortvloeien (inclusief artikel 21 VEU en artikel 208 VWEU), het 

strategisch kader en actieplan van de EU voor de mensenrechten, het Europees Handvest 

van de grondrechten en de beginselen inzake de doeltreffendheid van ontwikkelingshulp 

(waaronder additionaliteit, verantwoordelijkheid van het begunstigde land, afstemming op 

de ontwikkelingsdoelstellingen van het begunstigde land en transparantie bij de 

projectkeuze); wijst tevens op speciaal verslag nr. 16 van de Europese Rekenkamer, 

waarin de Commissie wordt verzocht om zorg te dragen voor een gedocumenteerde 

beoordeling van de uit de EU-subsidies resulterende toegevoegde waarde voor de 

verwezenlijking van de EU-doelstellingen op het gebied van ontwikkelingsbeleid; 

3. juicht het toe dat de EIB dankzij het kader voor resultatenmeting (ReM) transparanter is 

geworden en meer verantwoording aflegt; doet het verzoek om een willekeurige 

steekproef uit de bijna 400 projecten die bij de beoordeling aan een ReM-toetsing zijn 

onderworpen, na de voltooiing door onafhankelijke deskundigen opnieuw te laten 

evalueren; vraagt dat de resultaten van deze evaluatie ex post worden doorgegeven aan het 

Parlement; 

4.  vindt het zorgwekkend dat veel van de private-equity-instrumenten waarop de EIB een 

beroep doet als financiële intermediairs, gevestigd zijn in belastingparadijzen en 

rechtsgebieden met bankgeheim; steunt de externe strategie voor effectieve 

belastingheffing 2016 van de Commissie waar het gaat om de naleving van de 

internationale transparantienormen op belastinggebied (waaronder de bevordering van 

internationale verslaglegging per land); verzoekt de EIB om haar activiteiten gericht op 

naleving van de zorgvuldigheidseisen te versterken teneinde de kwaliteit van de 

informatie over de uiteindelijke begunstigden te verbeteren en op doeltreffende wijze te 

voorkomen dat er transacties plaatsvinden met financiële tussenpersonen met negatieve 
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antecedenten op het gebied van transparantie, fraude, corruptie, georganiseerde misdaad, 

witwassen van geld en activiteiten die schadelijke sociale en milieugevolgen hebben; 

verzoekt de EIB om doeltreffende maatregelen tegen belastingontwijking te nemen en 

haar beleid inzake niet-coöperatieve rechtsgebieden (NCJ's) te herzien; 

5. herinnert eraan dat de EIB er met het oog op een hoog niveau van transparantie voor moet 

zorgen dat leningen die via andere financiële intermediairs lopen (met name commerciële 

banken, maar ook instellingen voor microfinanciering en coöperaties) aan dezelfde 

transparantievereisten moeten voldoen als andere soorten leningen; 

6. is verheugd over de rol van de EIB bij de ontwikkeling van de lokale particuliere sector; 

wijst erop dat de steun van de EIB voor microfinanciering bijzonder succesvol is geweest 

omdat met slechts 184 miljoen EUR aan microkredieten voor 230 500 banen in micro-

ondernemingen is gezorgd, terwijl met bijna 3 miljard EUR aan leningen aan kmo's en 

midcapbedrijven veel minder is bereikt, namelijk de instandhouding van slechts 531 880 

banen; wijst erop dat de hefboomratio van op microfinanciering gerichte 

investeringsvehikels ook aanzienlijk hoger was dan die van private-equity-fondsen; wijst 

erop dat microkredieten een sterk genderperspectief hebben en twee keer zoveel banen 

voor vrouwen als voor mannen opleveren; verzoekt de EIB meer middelen voor 

microfinanciering beschikbaar te stellen; verzoekt de Commissie en de lidstaten dit succes 

te honoreren met een verhoging van de begrotingstoewijzing voor microkredieten in het 

mandaat van de EU voor leningen in derde landen; betreurt het dat de EIB geen 

microfinancieringsinstellingen buiten de ACS-regio heeft ondersteund en wenst dat er een 

soortgelijke microfinancieringssteun wordt verleend aan alle andere ontwikkelingslanden 

waar de EIB actief is; 

7. is verheugd dat de EIB de laatste jaren sterker de nadruk legt op de ondersteuning van 

kmo's; stelt met zorg vast dat de EIB bij de financiering wellicht grotere ondernemingen 

bevoordeelt door zich te richten op het aantal in stand gehouden banen (waaronder 

bestaande banen zonder dat er een ontslagrisico bestaat); verzoekt de EIB zich niet alleen 

op in stand gehouden banen te richten en daarvan in haar verslagen melding te maken, 

maar ook op de banen die door haar financieringsactiviteiten zijn gecreëerd, en te streven 

naar naleving van de IAO-normen; 

8. verzoekt de EIB van alle ondernemingen die deelnemen aan projecten met 

medefinanciering van de EIB te verlangen dat zij zich houden aan het beginsel van gelijke 

kansen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij beloning en in arbeid en 

beroep; verzoekt de EIB bij haar besluiten over te financieren projecten rekening te 

houden met de maatregelen die de kandidaat-ondernemingen op het gebied van 

maatschappelijk verantwoord ondernemen hebben genomen; 

9. onderstreept dat de bank tegenover de verschillende projectpartijen meer zichtbaarheid 

moet geven aan haar betrokkenheid bij de projectfinanciering, met name buiten de 

Europese Unie, aangezien dit van cruciaal belang is om de burgers ter plaatse bewust te 

maken van hun recht om beroep aan te tekenen en een klacht in te dienen bij het bureau 

van het klachtenmechanisme en bij de Europese Ombudsman; 

10. verzoekt de EIB ervoor te zorgen dat alle bij haar verrichtingen betrokken ondernemingen 

en financiële instellingen informatie bekendmaken met betrekking tot de feitelijke 

eigendom van juridische structuren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met 
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de onderneming, met inbegrip van trusts, stichtingen en bankrekeningen; 

11. brengt in herinnering dat de internationale particuliere financiële sector voor de EIB niet 

het belangrijkste kanaal mag zijn om ontwikkelingsfinanciering naar plaatselijke inheemse 

particuliere ondernemingen te sluizen; is van mening dat de controles door financiële 

intermediairs, zowel vooraf als achteraf, teveel middelen zouden opslorpen zonder 

noodzakelijkerwijs tot een positief resultaat bij te dragen, middelen die anders zouden 

kunnen worden gebruikt voor de directe ondersteuning van de lokale openbare en 

particuliere sector, in overeenstemming met een benadering van ontwikkeling waarbij 

wordt getracht de eigen middelen en capaciteiten van een land te mobiliseren; 

12. herinnert aan de noodzaak om projecten van lokale kmo's te ondersteunen met het oog op 

duurzame investeringen op de lange termijn die zorgen voor werkgelegenheid op gebieden 

zoals innovatie, O&O en energie-efficiëntie; 

13. betreurt het dat de EIB in haar verslag over haar activiteiten buiten de EU met geen woord 

rept over de omvang en het aantal oninbare EIB-leningen; verzoekt de EIB het Parlement 

een jaarlijks overzicht te verstrekken van de gevallen van uitstel van betaling en van de 

verliezen die zij in haar financiering van duurzame ontwikkeling heeft geleden; verzoekt 

om uitsplitsing van deze informatie naar financieringstype en regio; 

14. onderstreept dat in het weerbaarheidsinitiatief van de EIB de klemtoon moet worden 

gelegd op kwalitatief hoogstaande projecten, en wijst op de belangrijke rol die in het 

voorgestelde EU-plan voor externe investeringen voor de EIB is weggelegd bij het 

opbouwen van veerkrachtiger economieën die de onderliggende oorzaken van armoede 

aanpakken; onderstreept het belang van initiatieven van de EIB die met name gericht zijn 

op jongeren en vrouwen, bijdragen aan investeringen in sectoren van sociaal belang zoals 

watervoorziening, gezondheid en onderwijs, en meer steun bieden voor ondernemerschap 

en de particuliere sector; 

15. verzoekt de EIB bijzondere aandacht te besteden aan de ontwikkelingslanden, met name 

landen die worden geconfronteerd met conflicten en extreme armoede, en vraagt de EIB 

duurzame groei in de ontwikkelingslanden actief te blijven ondersteunen; verzoekt de EIB 

om zich samen met de Afrikaanse Ontwikkelingsbank (AfDB) toe te leggen op de 

financiering van langetermijninvesteringen ten behoeve van de economische 

ontwikkeling; is verheugd over het feit dat EU-subsidies steeds meer gecombineerd 

worden met EIB-kredietverlening om betere projectresultaten te behalen in de 

ontwikkelingslanden. 
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