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BEKNOPTE MOTIVERING 

De EIB, de qua volume grootste multilaterale kredietverstrekker ter wereld, is steeds actiever 

buiten de EU door in overeenstemming met de doelstellingen van het extern beleid van de EU 

te investeren in projecten ter bevordering van duurzame ontwikkeling en inclusieve 

economische groei. Hierdoor wordt de EIB een integraal deel van het plan voor externe 

investeringen (External Investment Plan, EIP). 

 

Ten gevolge van uitdagingen zonder weerga wordt de capaciteit van het extern mandaat nog 

verruimd, waardoor de operationele marge in Azië, Zuid-Afrika, Centraal-Azië en Oost-

Europa wordt beperkt, een effect dat nog verder wordt versterkt door het door de Commissie 

voorgestelde plafond van het mandaat voor externe leningen (ELM). De aanwezigheid van de 

EIB in Azië en Latijns-Amerika en Zuid-Afrika zou met 50 % worden verminderd ten 

opzichte van het huidige niveau, terwijl de activiteiten van de bank in het Oostelijk 

Nabuurschap aanzienlijk zouden afnemen. 

 

De rapporteur is ingenomen met het EIB-weerbaarheidspakket, maar is van mening dat de 

EIB met een bijkomende 3 530 000 000 EUR bovenop het voorstel van de Commissie in staat 

zou zijn haar externe activiteiten op het huidige niveau te behouden, naast de buurlanden die 

momenteel door een migratie- en vluchtelingencrisis worden getroffen. 

 

Het EIP kan worden ontwikkeld tot een ongelooflijke katalysator voor duurzame groei en het 

scheppen van banen. Door fondsen van de EU, de lidstaten en andere donoren en financiering 

van financiële instellingen en de particuliere sector te genereren biedt het een coherent kader 

om investering te bevorderen, publiek-private partnerschappen aan te moedigen en mkmo's te 

steunen.  

 

De rapporteur is van mening dat de Commissie en de EIB veeleer een langetermijnfocus op 

duurzame ontwikkeling, het scheppen van banen en groei moeten aanhouden dan het 

merendeel van hun energie te investeren in de reactie op de vluchtelingen- en migratiecrisis. 

Landen met een laag en middelmatig inkomen vormen de kern van de vluchtelingencrisis. 

Een grote meerderheid van gedwongen ontheemde personen woont in ontwikkelingslanden, 

waar 89 % van de vluchtelingen en 99 % van de intern ontheemden verblijven.1 

Er moet echter een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen een ontwikkelingsagenda op 

de lange termijn, in de context van de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen, waarbij onder 

meer de onderliggende oorzaken van migratie worden aangepakt, en het kortermijnperspectief 

van hulp aan vluchtelingen en gastgemeenschappen in crisisgebieden, zoals bedoeld in 

bouwsteen 3 van het EIB-weerbaarheidspakket.  

 

De rapporteur is voorts van mening dat kmo's moeten worden gesteund bij de overgang naar 

de formele economie en betere toegang tot krediet. Aangezien 70 % van alle mkmo's in 

opkomende markten geen toegang hebben tot krediet, moet de toegang van kmo's tot 

financiering worden verbeterd en moeten oplossingen gevonden worden om kapitaalbronnen 

                                                 
1 Forcibly Displaced - Toward a development approach supporting refugees, the internally displaced, and their hosts 

ADVANCE EDITION, Wereldbank, 2016, blz.3 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25016/9781464809385.pdf?sequence=2&isAllowed=y 
 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25016/9781464809385.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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aan te boren zodat deze potentieel dynamische sector kan groeien en de nodige banen kan 

scheppen.  

 

 

AMENDEMENTEN 

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de ten principale bevoegde 

Begrotingscommissie onderstaande amendementen in aanmerking te nemen: 

 

Amendement   1 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) De internationale gemeenschap 

wordt geconfronteerd met een 

vluchtelingencrisis zonder weerga die 

solidariteit vergt, doelmatige inzet van 

financiële middelen en de noodzaak om in 

onderling overleg de bestaande risico's en 

bedreigingen het hoofd te bieden en te 

overwinnen. Alle spelers moeten 

samenwerken om door volgehouden beleid 

op middellange en lange termijn en 

doelmatig gebruik van bestaande 

processen en programma's initiatieven te 

steunen die bijdragen tot het aanpakken 

van onderliggende oorzaken van migratie. 

(1) De internationale gemeenschap 

wordt geconfronteerd met een migratie- en 

vluchtelingencrisis zonder weerga die 

solidariteit vergt, doelmatige inzet van 

financiële middelen en de noodzaak om in 

onderling overleg de bestaande risico's en 

bedreigingen het hoofd te bieden en te 

overwinnen. Alle spelers moeten 

samenwerken om door volgehouden beleid 

op middellange en lange termijn en 

doelmatig gebruik van bestaande 

programma's initiatieven uit te werken en 

te steunen die bijdragen tot de 

doelstellingen inzake duurzame 

ontwikkeling (SDG's) en het aanpakken 

van onderliggende oorzaken van de door 

armoede, ongelijkheid, demografische 

groei, het gebrek aan economische en 

arbeidskansen en de klimaatverandering 

veroorzaakte migratiedruk en de 

langetermijngevolgen van gedwongen 

ontheemding. 

 

Amendement   2 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 1 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (1 bis) Alle pogingen om 

ontwikkelingsfinanciering te koppelen 

aan grenscontrole, het beheer van 

migratiestromen of 

overnameovereenkomsten moeten worden 

vermeden. 

 

Amendement   3 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) Een nieuw resultaatgericht 

partnerschapskader met derde landen, dat 

met alle Uniebeleidslijnen en -

instrumenten rekening houdt, dient te 

worden uitgewerkt. In het kader van dat 

nieuwe partnerschapskader dient het plan 

voor externe investeringen (hierna "EIP" 

genoemd) te worden opgezet om 

investeringen in regio's buiten de Unie te 

ondersteunen, en tegelijk bij te dragen aan 

het behalen van de doelstelling van 

duurzame ontwikkeling. Ook dienen 

hiermee de doelstellingen van de Agenda 

2030 voor duurzame ontwikkeling te 

worden behaald, alsmede de doelstellingen 

die met andere financieringsinstrumenten 

voor extern optreden worden nagestreefd. 

(2) Een nieuw resultaatgericht 

partnerschapskader met derde landen, dat 

aansluit bij de beginselen inzake de 

doeltreffendheid van 

ontwikkelingssamenwerking en rekening 

houdt met alle Uniebeleidslijnen en -

instrumenten, dient te worden uitgewerkt. 

In het kader van dat nieuwe 

partnerschapskader dient het plan voor 

externe investeringen (hierna "EIP" 

genoemd) te worden opgezet om duurzame 

investeringen te stimuleren die beogen de 

doelstellingen van duurzame ontwikkeling 

in regio's buiten de Unie te behalen, en 

tegelijk partnerschappen aan te gaan met 

de Europese en lokale privésector en bij te 

dragen aan het behalen van de 

doelstellingen van duurzame ontwikkeling. 

Ook dienen hiermee de doelstellingen van 

de Agenda 2030 voor duurzame 

ontwikkeling te worden behaald, de 

actieagenda van Addis Abeba, met 

inbegrip van de bevordering van de 

mobilisering van binnenlandse middelen, 

alsmede de doelstellingen die met andere 

financieringsinstrumenten voor extern 

optreden worden nagestreefd. Hoe meer en 

hoe sneller een land vooruitgang boekt bij 

het doorvoeren van zijn interne 

hervormingen ten gunste van de opbouw 

en consolidering van democratische 

instellingen en de eerbiediging van de 
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mensenrechten en de rechtsstaat, hoe 

meer steun het moet ontvangen van de 

Unie. Deze op "positieve conditionaliteit" 

gebaseerde aanpak kan een echte 

verandering teweegbrengen en zou ervoor 

zorgen dat het geld van de Europese 

belastingbetaler op een duurzame manier 

wordt besteed; 

 

Amendement   4 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) Om met het externe mandaat te 

kunnen inspelen op potentiële uitdagingen 

en Unieprioriteiten die zich aandienen, 

maar ook een strategisch antwoord te 

bieden voor het aanpakken van 

onderliggende oorzaken van migratie, 

dient het maximumplafond voor de EIB-

financieringsverrichtingen onder de EU-

garantie te worden opgetrokken tot 32 300 

000 000 EUR door het optionele 

aanvullende bedrag van 3 000 000 000 

EUR vrij te geven. Onder het algemene 

mandaat dient het bedrag van 1 400 000 

000 EUR te worden geoormerkt voor 

projecten in de publieke sector die zijn 

gericht op vluchtelingen en 

gastgemeenschappen in crisisgebieden. 

(9) Om met het externe mandaat te 

kunnen inspelen op potentiële uitdagingen 

en Unieprioriteiten die zich aandienen, 

maar ook een strategisch antwoord te 

bieden voor het aanpakken van 

onderliggende oorzaken van de door 

armoede, ongelijkheid, demografische 

groei, het gebrek aan economische en 

arbeidskansen en de klimaatverandering 

veroorzaakte migratiedruk, dient het 

maximumplafond voor de EIB-

financieringsverrichtingen onder de EU-

garantie te worden opgetrokken tot 38 470 

000 000 EUR. Onder het algemene 

mandaat dient het bedrag van 

1 400 000 000 EUR te worden geoormerkt 

voor projecten in de publieke sector die 

zijn gericht op de ontwikkeling van 

economische en sociale infrastructuur in 

partnerlanden, transit- en 

gastgemeenschappen, met een focus op 

het scheppen van banen en 

duurzaamheid. 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 10 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) Onder het nieuwe mandaat voor 

leningen aan de particuliere sector dient het 

maximumbedrag van 2 300 000 000 EUR 

te worden bestemd voor projecten die 

onderliggende oorzaken van migratie 

aanpakken binnen het maximale verhoogde 

plafond en dient dit de alomvattende 

garantie van de Unie te genieten. 

(10) Onder het nieuwe mandaat voor 

leningen aan de particuliere sector dient het 

maximumbedrag van 2 300 000 000 EUR 

te worden bestemd voor projecten die 

onderliggende oorzaken van migratie 

aanpakken en bijdragen tot de 

economische veerkracht op lange termijn 

van transit- en gastgemeenschappen 

binnen het maximale verhoogde plafond en 

dient dit de alomvattende garantie van de 

Unie te genieten. 

 

Amendement   6 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 10 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (10 bis) Als een van de 

voornaamste doelstellingen van de EIB in 

het kader van het ELM heeft steun aan 

mkmo's en de plaatselijke particuliere 

sector behoefte aan een gezamenlijke 

inspanning zodat de operaties van de EIB 

gericht zijn op de verbetering van de 

toegang van mkmo's tot financiering en 

krediet, de verstrekking van technische 

bijstand, de bevordering van 

ondernemerschap en de garantie van de 

gepaste verstrekking van financiële 

diensten aan huishoudens en bedrijven, 

zodat de overgang van mkmo's van de 

onstabiele informele economie naar de 

formele economie vergemakkelijkt wordt. 

De EIB-financieringsverrichtingen 

dienen ook te streven naar de krachtige 

ondersteuning van kleine, door mkmo's 

gerunde investeringsprojecten, waardoor 

de internationalisering van mkmo's 

verder wordt gefaciliteerd, voornamelijk 

in afgelegen plattelandsgebieden en in het 

bijzonder op het gebied van de 

behandeling van drinkwater, de 

verwijdering van afvalwater alsmede 
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hernieuwbare energie. 

 

Amendement   7 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 10 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (10 ter) Het mandaat voor externe 

leningen dient te worden herzien om het 

in overeenstemming te brengen met de 

beginselen inzake de doeltreffendheid van 

ontwikkelingssamenwerking en de SDG's. 

 

Amendement   8 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 11 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) Het aanpakken van onderliggende 

oorzaken van migratie dient als een nieuwe 

doelstelling aan het mandaat te worden 

toegevoegd. 

(11) Het aanpakken van onderliggende 

oorzaken van migratie en bijdragen aan 

duurzame ontwikkeling op de lange 

termijn dienen als nieuwe doelstellingen 

aan het mandaat te worden toegevoegd; 

projecten die in het kader van deze nieuwe 

doelstelling worden gefinancierd, moeten 

voldoen aan de door de Commissie voor 

ontwikkelingsbijstand van de OESO 

vastgestelde criteria voor officiële 

ontwikkelingshulp (ODA) en moeten in 

overeenstemming zijn met artikel 208 van 

het Verdrag betreffende de werking van 

de Europese Unie en met de leidende 

beginselen inzake bedrijfsleven en 

mensenrechten van de VN. 

 

Amendement   9 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 12 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 
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(12) Complementariteit en coördinatie 

met Unie-initiatieven voor het aanpakken 

van onderliggende oorzaken van migratie 

dient te worden verzekerd, onder meer 

door Uniesteun voor de duurzame 

herintegratie van migranten die naar hun 

land van herkomst zijn teruggekeerd. 

Schrappen 

 

Amendement   10 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 13 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) Na de Overeenkomst van Parijs die 

is aangenomen in het kader van het 

Raamverdrag van de Verenigde Naties 

inzake klimaatverandering4, dient de EIB 

in te zetten op het aanhouden van een 

hoog niveau klimaatrelevante uitgaven in 

het kader van haar externe mandaat, om zo 

haar klimaatinvesteringen in 

ontwikkelingslanden tegen 2020 op te 

trekken van 25% naar 35%. 

(13) Na de Overeenkomst van Parijs die 

is aangenomen in het kader van het 

Raamverdrag van de Verenigde Naties 

inzake klimaatverandering4 dient de EIB in 

te zetten op het verder verhogen van het 

huidige hoge niveau klimaatrelevante 

uitgaven in het kader van haar externe 

mandaat, om zo haar klimaatinvesteringen 

in ontwikkelingslanden tegen 2020 op te 

trekken van 25% naar 35%, 

overeenkomstig de verplichtingen waartoe 

zij zich in haar klimaatstrategie heeft 

verbonden. De EIB moet de conclusies 

van de Europese Raad van 22 mei 2013 in 

acht nemen om in economisch of 

milieuopzicht schadelijke subsidies, 

waaronder subsidies voor fossiele 

brandstoffen, geleidelijk af te schaffen. 

_________________ _________________ 

4Besluit (EU) 2016/590 van de Raad van 

11 april 2016 betreffende de ondertekening 

namens de Europese Unie van de 

Overeenkomst van Parijs, die is 

aangenomen in het kader van het 

Raamverdrag van de Verenigde Naties 

inzake klimaatverandering (PB L 103 van 

19.4.2016, blz. 1) 

4Besluit (EU) 2016/590 van de Raad van 

11 april 2016 betreffende de ondertekening 

namens de Europese Unie van de 

Overeenkomst van Parijs, die is 

aangenomen in het kader van het 

Raamverdrag van de Verenigde Naties 

inzake klimaatverandering (PB L 103 van 

19.4.2016, blz. 1) 

Motivering 

In de klimaatstrategie die de EIB eind 2015 heeft vastgesteld, heeft zij zich ertoe verbonden 

het niveau van haar projecten op het gebied van klimaatactie in ontwikkelingslanden tegen 
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eind 2020 naar 35 % op te trekken. Deze aankondiging dient in haar externe mandaat tot 

uitdrukking te komen. Evenzo dienen de conclusies van de Europese Raad van 22 mei 2013 

volledig tot uitdrukking te komen in de externe leenactiviteiten van Europa. 

 

Amendement   11 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 15 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(15) De EIB dient in het kader van haar 

raamwerk voor resultaatmeting (ReM) een 

reeks indicatoren te ontwikkelen en te 

hanteren voor projecten in de publieke en 

de particuliere sector ten behoeve van 

vluchtelingen en gastgemeenschappen. 

Daarom dient een beoordeling van de 

bijdrage van EIB-

financieringsverrichtingen om 

onderliggende oorzaken van migratie aan 

te pakken, te worden opgenomen in de 

jaarlijkse verslaglegging van de Commissie 

aan het Europees Parlement en de Raad 

over EIB-financieringsverrichtingen. 

(15) De EIB dient in het kader van haar 

raamwerk voor resultaatmeting (ReM) een 

reeks indicatoren te ontwikkelen en te 

hanteren voor projecten in de publieke en 

de particuliere sector die de onderliggende 

oorzaken van migratie aanpakken en 

bijdragen tot de weerbaarheid van transit- 

en gastgemeenschappen op de lange 

termijn. Daarom dient een beoordeling van 

de bijdrage van EIB-

financieringsverrichtingen aan deze 

doelstellingen, met name de bijdrage aan 

de SDG's, de betrokkenheid van het 

lokaal maatschappelijk middenveld, de 

afstemming op de externe prioriteiten en 

de begrotingsprioriteiten van de Unie, te 

worden opgenomen in de jaarlijkse 

verslaglegging van de Commissie aan het 

Europees Parlement en de Raad over EIB-

financieringsverrichtingen. De EIB moet 

alle noodzakelijke maatregelen nemen om 

haar verantwoordingsplicht ten aanzien 

van het Europees Parlement te versterken 

door middel van transparantie en toegang 

tot informatie, door de resultaten, 

evaluaties en impactbeoordelingen van 

projecten systematisch via het raamwerk 

voor resultaatmeting te publiceren. 

 

Amendement   12 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 16 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 
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(16) Alleen wanneer het gaat om de 

noodzaak om nood- en crisissituaties aan te 

pakken die zich tijdens de mandaatsperiode 

kunnen voordoen en die worden erkend als 

belangrijke prioriteiten voor het extern 

beleid van de Unie, dient het plafond voor 

de herverdeling tussen de regio's door de 

EIB in de loop van het mandaat te worden 

opgetrokken van 10% tot 20%. Het 

mandaat voor leningen aan de particuliere 

sector van 2 300 000 000 EUR en het 

bedrag van 1 400 000 000 EUR bestemd 

voor projecten van de publieke sector kan 

niet opnieuw worden toegewezen omdat 

het is bedoeld om onderliggende oorzaken 

van migratie aan te pakken. 

(16) Alleen wanneer het gaat om de 

noodzaak om nood- en crisissituaties aan te 

pakken die zich tijdens de mandaatsperiode 

kunnen voordoen en die worden erkend als 

belangrijke prioriteiten voor het extern 

beleid van de Unie, dient het plafond voor 

de herverdeling tussen de regio's door de 

EIB in de loop van het mandaat te worden 

opgetrokken van 10% tot 20%. De EIB 

dient het Europees Parlement in kennis te 

stellen van alle herverdelingsbesluiten 

door een motiveringsverslag en een 

effectbeoordeling te verstrekken. Het 

mandaat voor leningen aan de particuliere 

sector van 2 300 000 000 EUR en het 

bedrag van 1 400 000 000 EUR bestemd 

voor projecten van de publieke sector in 

het kader van het EIB-

weerbaarheidsinitiatief moeten volledig 

hiervoor worden benut en mogen niet 

opnieuw worden toegewezen. 

 

Amendement   13 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 

Besluit nr. 466/2014/EU 

Artikel 2 – lid 1 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Voor EIB-financieringsverrichtingen onder 

EU-garantie in de periode 2014-2020 geldt 

een maximumplafond van 32 300 000 000 

EUR. Aanvankelijk voor 

financieringsverrichtingen gereserveerde, 

maar naderhand geannuleerde bedragen 

worden niet in aanmerking genomen voor 

het plafond. 

Voor EIB-financieringsverrichtingen onder 

EU-garantie in de periode 2014-2020 geldt 

een maximumplafond van 38 470 000 000 

EUR. Aanvankelijk voor 

financieringsverrichtingen gereserveerde, 

maar naderhand geannuleerde bedragen 

worden niet in aanmerking genomen voor 

het plafond. 

Motivering 

De voorgestelde verhoging is noodzakelijk als de EIB bijdraagt aan alle EU-beleidslijnen en -

prioriteiten, met inbegrip van Oekraïne en andere sinds kort in aanmerking komende landen. 

 

Amendement   14 
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Voorstel voor een besluit 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 

Besluit nr. 466/2014/EU 

Artikel 2 – lid 1 – alinea 2 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) een maximumbedrag van 30 000 

000 000 EUR onder een algemeen 

mandaat, waarvan een bedrag tot 1 400 000 

000 EUR is gereserveerd voor projecten in 

de publieke sector die zijn bestemd voor 

vluchtelingen en gastgemeenschappen; 

a) een maximumbedrag van 

36 170 000 000 EUR onder een algemeen 

mandaat, waarvan een bedrag tot 1 400 000 

000 EUR is gereserveerd voor projecten in 

de publieke sector in het kader van het 

EIB-weerbaarheidsinitiatief die als doel 

hebben onderliggende oorzaken van 

migratie, waaronder klimaatverandering, 

en de sociale en economische 

infrastructuur op de lange termijn en de 

ontwikkeling van gedwongen ontheemde 

personen en gastgemeenschappen aan te 

pakken; 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 

Besluit nr. 466/2014/EU 

Artikel 2 – lid 1 – alinea 2 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) een maximumbedrag van 2 300 000 

000 EUR onder een mandaat voor leningen 

aan de particuliere sector voor projecten 

om onderliggende oorzaken van migratie 

aan te pakken. 

b) een maximumbedrag van 

2 300 000 000 EUR onder een mandaat 

voor leningen aan de particuliere sector 

voor projecten in het kader van het EIB-

weerbaarheidsinitiatief die als doel 

hebben onderliggende oorzaken van 

migratie en de sociale en economische 

infrastructuur op de lange termijn en de 

ontwikkeling van gedwongen ontheemde 

personen en gastgemeenschappen aan te 

pakken; 

 

Amendement   16 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter a 

Besluit nr. 466/2014/EU 
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Artikel 3 – lid 1 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

"d) strategische respons om 

onderliggende oorzaken van migratie aan 

te pakken."; 

"d) strategische respons om 

onderliggende oorzaken van de door 

armoede, ongelijkheid, demografische 

groei, het gebrek aan economische en 

arbeidskansen en de klimaatverandering 

veroorzaakte migratie aan te pakken en bij 

te dragen tot de weerbaarheid van transit- 

en gastgemeenschappen op de lange 

termijn; 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter a bis (nieuw) 

Besluit nr. 466/2014/EU 

Artikel 3 – lid 4 

 

Bestaande tekst Amendement 

 a bis) Artikel 4 wordt vervangen door: 

"4.  In de ontwikkelingslanden die in de 

lijst van begunstigden van officiële 

ontwikkelingshulp van de Organisatie voor 

Economische Samenwerking en 

Ontwikkeling zijn opgenomen, dragen de 

EIB-financieringsverrichtingen 

overeenkomstig artikel 208 en 209 VWEU 

indirect bij tot de beleidsdoelstellingen van 

de Unie inzake 

ontwikkelingssamenwerking, zoals het 

terugdringen van de armoede door middel 

van inclusieve groei en duurzame 

economische, ecologische en sociale 

ontwikkeling." 

"4.  In de ontwikkelingslanden die in de 

lijst van begunstigden van officiële 

ontwikkelingshulp van de Organisatie voor 

Economische Samenwerking en 

Ontwikkeling zijn opgenomen, focussen de 

EIB-financieringsverrichtingen 

overeenkomstig artikel 208 en 209 VWEU 

op de beleidsdoelstellingen van de Unie 

inzake ontwikkelingssamenwerking, in het 

bijzonder het terugdringen van de armoede 

door middel van inclusieve groei en 

duurzame economische, ecologische en 

sociale ontwikkeling.” 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014D0466-

20160926&qid=1486646836381&from=FR) 

 

Amendement   18 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter b 
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Besluit nr. 466/2014/EU 

Artikel 3 – lid 5 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Om te waarborgen dat investeringen in de 

particuliere sector een maximaal 

ontwikkelingseffect hebben, tracht de EIB 

de plaatselijke particuliere sector in de 

begunstigde landen te versterken door 

middel van ondersteuning van lokale 

investeringen als bedoeld in lid 1, onder a). 

Er wordt naar gestreefd dat EIB-

financieringsverrichtingen ter 

ondersteuning van de in lid 1 omschreven 

algemene doelstellingen mede steun aan 

investeringsprojecten van mkb-bedrijven 

uit de Unie inhouden. Teneinde er 

doeltreffend op toe te zien dat de middelen 

worden aangewend ten behoeve van de 

betrokken mkb-bedrijven, stelt de EIB 

adequate contractuele bepalingen vast 

waarbij standaardrapportageverplichtingen 

worden opgelegd aan zowel de financiële 

intermediairs als de begunstigden, en 

handhaaft zij deze; 

Om te waarborgen dat investeringen in de 

particuliere sector een maximaal 

ontwikkelingseffect hebben, tracht de EIB 

in de eerste plaats de plaatselijke 

particuliere sector, waaronder mkmo's, in 

de begunstigde landen te versterken door 

middel van ondersteuning van lokale 

investeringen als bedoeld in lid 1, onder a). 

Er wordt naar gestreefd dat EIB-

financieringsverrichtingen ter 

ondersteuning van de in lid 1 omschreven 

algemene doelstellingen mede steun aan 

investeringsprojecten van mkmo's 

inhouden, door toegang tot financiering 

mogelijk te maken en tegelijkertijd de 

ontwikkeling van nieuwe 

investeringsprojecten van mkmo's te 

mobiliseren, waardoor de 

internationalisering van mkmo's verder 

wordt gefaciliteerd. Teneinde er 

doeltreffend op toe te zien dat en te 

beoordelen of de middelen worden 

aangewend ten behoeve van de betrokken 

mkmo's, verricht de EIB een uitvoerig 

zorgvuldigheidsonderzoek en stelt ze 

adequate contractuele bepalingen vast 

waarbij standaardrapportageverplichtingen 

worden opgelegd aan zowel de financiële 

intermediairs als de eindbegunstigden, en 

handhaaft zij deze. 

 

Amendement   19 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter c 

Besluit nr. 466/2014/EU 

Artikel 3 – lid 7 – alinea 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

In de door dit besluit bestreken periode 

tracht de EIB het huidige niveau van 

klimaatrelevante verrichtingen aan te 

In de door dit besluit bestreken periode 

tracht de EIB het huidige niveau van 

klimaatrelevante verrichtingen aan te 
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houden, waarbij het minimumvolume van 

die verrichtingen ten minste 25% van de 

totale financieringsverrichtingen van de 

EIB vertegenwoordigt. 

houden, waarbij het minimumvolume van 

die verrichtingen ten minste 25% van de 

totale financieringsverrichtingen van de 

EIB vertegenwoordigt en dit 

streefpercentage geleidelijk wordt 

verhoogd naar ten minste 35 % in 2020. 

 

Amendement   20 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter c 

Besluit nr. 466/2014/EU 

Artikel 3 – lid 8 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De EIB-financieringsverrichtingen ter 

ondersteuning van de in lid 1, onder d), 

genoemde algemene doelstellingen 

ondersteunen investeringsprojecten die 

onderliggende oorzaken van migratie 

aanpakken en die bijdragen tot de 

economische veerkracht op lange termijn 

en die de duurzame ontwikkeling in 

begunstigde landen veilig stellen. EIB-

financieringsverrichtingen bieden met 

name een antwoord op de toegenomen 

behoeften aan infrastructuur en daarmee 

samenhangende diensten om het hoofd te 

bieden aan de instroom van migranten, en 

stimuleren banenkansen voor gast- en 

vluchtelingengemeenschappen om de 

economische integratie te bevorderen en 

vluchtelingen in staat te stellen 

zelfredzaam te worden. 

De EIB-financieringsverrichtingen ter 

ondersteuning van de in lid 1, onder d), 

genoemde algemene doelstellingen 

ondersteunen investeringsprojecten die 

onderliggende oorzaken van de door 

armoede, onderontwikkeling, 

ongelijkheid, demografische groei, het 

gebrek aan economische en 

arbeidskansen en de klimaatverandering 

veroorzaakte migratiedruk aanpakken en 

die bijdragen tot de economische 

veerkracht op lange termijn en die de 

duurzame ontwikkeling in begunstigde 

landen veilig stellen, waarbij de naleving 

van de SDG's wordt gewaarborgd. EIB-

financieringsverrichtingen zijn met name 

gericht op de versterking van humanitaire 

acties en de ondersteuning van het 

scheppen van fatsoenlijke banen, en 

nemen daarbij de mensenrechten, 

arbeidsrechten en sociale rechten, de 

fundamentele vrijheden en 

gendermainstreaming volledig in acht, 

door een op rechten gebaseerde 

benadering aan te houden die alle 

mensenrechten en sociale rechten omvat, 

overeenkomstig transparantie, 

participatie, non-discriminatie en 

verantwoordingsplicht. Bij EIB-

financieringsverrichtingen wordt erkend 

dat gendergelijkheid een transversale 

kwestie is als het gaat om de 
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verwezenlijking van duurzame 

ontwikkeling. Op alle 

financieringsverrichtingen wordt een 

genderperspectief toegepast. De EIB 

werkt tegen 31 december 2017 een 

genderactieplan uit en zorgt ervoor dat 

alle EIB-verrichtingen die in het kader 

van dit mandaat worden uitgevoerd, aan 

de beginselen van de in december 2016 

vastgestelde genderstrategie voldoen. 

 

Amendement   21 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter c bis (nieuw) 

Besluit nr. 466/2014/EU 

Artikel 3 – lid 9 

 

Bestaande tekst Amendement 

 c bis) lid 9 wordt vervangen door: 

"9. De EU-garantie dekt alleen EIB-

financieringsverrichtingen welke worden 

uitgevoerd in de in aanmerking komende 

landen die een kaderovereenkomst met de 

EIB hebben gesloten waarin de juridische 

voorwaarden zijn vastgelegd waaronder 

deze verrichtingen moeten worden 

uitgevoerd." 

"9. De EU-garantie dekt alleen EIB-

financieringsverrichtingen welke worden 

uitgevoerd in de in aanmerking komende 

landen die een kaderovereenkomst met de 

EIB hebben gesloten waarin de juridische 

voorwaarden zijn vastgelegd waaronder 

deze verrichtingen moeten worden 

uitgevoerd. Juridische voorwaarden 

waaronder verrichtingen worden 

uitgevoerd, omvatten tevens sociale, 

milieu-, mensenrechten- en 

arbeidsnormen." 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/nl/TXT/?qid=1488449786444&uri=CELEX:02014D0466-20160926) 

Motivering 

De kaderovereenkomsten die tussen de EIB en ontvangende landen zijn gesloten bevatten 

onder meer bepalingen met betrekking tot belastingheffing, onderlinge inwisselbaarheid van 

valuta's, overboeking van middelen, afhandeling van douanerechten en belastingen binnen 

projecten, aanbestedingen en de behandeling van vertegenwoordigers van banken. 

Dienovereenkomstig moeten de kaderovereenkomsten tevens bepalingen bevatten die 

verwijzen naar verplichtingen met betrekking tot sociale, mensenrechten- en 

arbeidsaangelegenheden. 
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Amendement   22 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 bis (nieuw) 

Besluit nr. 466/2014/EU 

Artikel 9 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis) In artikel 9, lid 1, wordt de 

volgende alinea toegevoegd: 

 "De EIB moet ervoor zorgen dat 

voorafgaand aan 

financieringsverrichtingen die te maken 

hebben met land en natuurlijke 

hulpbronnen het beginsel van vrije en 

voorafgaande geïnformeerde toestemming 

ten uitvoer wordt gelegd."; 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/nl/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014D0466-

20160926&qid=1488388409292&from=nl) 

Motivering 

In 2007 heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de Verklaring over de 

rechten van inheemse volken aangenomen, waarin de rechten van inheemse volken worden 

erkend en vrije en voorafgaande geïnformeerde toestemming specifiek wordt genoemd als een 

voorwaarde voor alle activiteiten die te maken hebben met voorouderlijke gronden, 

grondgebieden en natuurlijke hulpbronnen. Bij EIB-verrichtingen dient dit beginsel in acht te 

worden genomen. 

 

Amendement   23 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 ter (nieuw) 

Besluit nr. 466/2014/EU 

Artikel 9 – lid 1 – alinea 1 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 ter) In artikel 9, lid 1, wordt de 

volgende alinea toegevoegd: 

 "De EIB stelt een praktische handleiding 

op met betrekking tot de beoordeling van 

aspecten die verband houden met de 

fundamentele mensenrechten. Deze 

handleiding moet, op basis van de 

bestaande kaders, in het bijzonder het 
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strategisch kader en het actieplan van de 

EU voor mensenrechten en democratie, 

worden gebruikt bij ex-antebeoordelingen 

en permanent toezicht op projectbasis, 

alsook bij projecten waarbij financiële 

intermediairs betrokken zijn."; 

 

Amendement   24 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter a 

Besluit nr. 466/2014/EU 

Artikel 11 – lid 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

"b) Indicatoren voor projecten die een 

strategisch antwoord bieden voor het 

aanpakken van onderliggende oorzaken 

van migratie worden door de EIB 

ontwikkeld."; 

"b) Indicatoren voor projecten die een 

strategisch antwoord bieden voor het 

aanpakken van onderliggende oorzaken 

van migratie en het bijdragen tot de 

weerbaarheid van transit- en 

gastgemeenschappen op de lange termijn 

worden door de EIB ontwikkeld, in overleg 

en samenwerking met belanghebbenden 

en het maatschappelijk middenveld; 

 

Amendement   25 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter a bis (nieuw) 

Besluit nr. 466/2014/EU 

Artikel 11 – lid 1 – letter c 

 

Bestaande tekst Amendement 

 a bis) In artikel 11, lid 1, wordt punt c) 

vervangen door: 

"(c) een beoordeling van de bijdrage 

van EIB-financieringsverrichtingen tot de 

verwezenlijking van de strategische en 

externbeleidsdoelstellingen van de Unie, 

rekening houdend met de in artikel 5 

bedoelde regionale technische 

operationele richtsnoeren;" 

"(c) een beoordeling van de bijdrage 

van EIB-financieringsverrichtingen tot de 

verwezenlijking van de strategische 

doelstellingen en de doelstellingen van het 

extern beleid van de Unie. 

 De Commissie stelt in samenwerking met 

de Europese Dienst voor extern optreden 
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(EDEO) een kader en een methodiek vast 

voor de jaarlijkse verslaglegging van de 

EIB over haar verrichtingen die onder de 

EU-garantie vallen en over de 

overeenstemming van deze verrichtingen 

met de algemene beginselen van het 

extern optreden van de Unie als bedoeld 

in artikel 21 VEU. Hoofddoel van deze 

verslaglegging is na te gaan of de EIB de 

verplichtingen uit hoofde van het Verdrag 

betreffende de Europese Unie naleeft, en 

met name de bepalingen van artikel 21 

ervan, die onder meer de eerbiediging en 

bevordering van de mensenrechten, de 

uitroeiing van armoede en de beheersing 

van milieurisico's betreffen. 

 Deze methodiek wordt tijdens het eerste 

jaar na de inwerkingtreding van dit 

herziene besluit door de Commissie en de 

EDEO ontwikkeld en bouwt voort op 

verslaglegging van de naleving van 

mensenrechten door de EIB, waartoe in 

het strategisch kader en actieplan voor 

mensenrechten van de EU is opgeroepen. 

 Op basis van de jaarlijkse verslaglegging 

door de EIB legt de Commissie jaarlijks 

aan het Europees Parlement haar eigen 

evaluatie van de door de EIB verstrekte 

informatie voor en stelt zij eventueel 

wijzigingen voor op de beleidsmaatregelen 

en procedures van de EIB die ter 

goedkeuring aan de lidstaten worden 

voorgelegd, nadat het advies van het 

Europees Parlement over deze wijzigingen 

in acht is genomen. Eventuele 

aanbevelingen van de Europese 

Commissie en het Europees Parlement om 

de EIB-verslaglegging met het oog hierop 

te verbeteren, verwerken zij in het kader 

van de actualisering van de regionale 

technische operationele richtsnoeren." 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/nl/TXT/?qid=1488449786444&uri=CELEX:02014D0466-20160926) 

 

Amendement   26 
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Voorstel voor een besluit 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter b 

Besluit nr. 466/2014/EU 

Artikel 11 – lid 1 – letter j 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

"j) Een beoordeling van de bijdrage 

van EIB-financieringsverrichtingen bij het 

geven van een strategisch antwoord op het 

aanpakken van onderliggende oorzaken 

van migratie. ; 

"j) Een beoordeling van de bijdrage 

van EIB-financieringsverrichtingen bij het 

geven van een strategisch antwoord om 

onderliggende oorzaken van de door 

armoede, ongelijkheid, demografische 

groei, het gebrek aan economische en 

arbeidskansen en de klimaatverandering 

veroorzaakte migratie aan te pakken en bij 

te dragen tot de weerbaarheid van transit- 

en gastgemeenschappen op de lange 

termijn; 

 

Amendement   27 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 bis (nieuw) 

Besluit nr. 466/2014/EU 

Artikel 12 – lid 1 – inleidende formule 

 

Bestaande tekst Amendement 

 5 bis) in artikel 12, lid 1, wordt de aanhef 

vervangen door: 

"1.  Conform haar eigen 

transparantiebeleid en de beginselen van 

de Unie inzake toegang tot documenten en 

voorlichting aan het publiek en, geleidelijk, 

de normen van het internationaal initiatief 

inzake transparantie van 

ontwikkelingshulp, maakt de EIB op haar 

website de volgende informatie bekend:" 

"1.  Conform haar eigen 

transparantiebeleid en het recht van de 

Unie inzake toegang tot documenten en 

voorlichting aan het publiek en, geleidelijk, 

de normen van het internationaal initiatief 

inzake transparantie van 

ontwikkelingshulp, maakt de EIB op haar 

website de volgende informatie bekend:" 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/nl/TXT/?qid=1488449786444&uri=CELEX:02014D0466-20160926) 

 

Amendement   28 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 ter (nieuw) 
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Besluit nr. 466/2014/EU 

Artikel 12 – lid 1 – letter b bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 5 ter) In artikel 12, lid 1, wordt de 

volgende letter toegevoegd: 

 "b bis) De EIB publiceert in haar 

openbaar register de volgende 

documenten: 

 -  alle resultatenmetingen voor 

projecten die onder deze garantie vallen, 

met name wanneer erin wordt aangegeven 

op welke manier deze garantie bijdraagt 

tot de verwezenlijking van de 

doelstellingen van het extern beleid van 

de Unie en daarbij in het bijzonder wordt 

gewezen op het economische, sociale en 

milieueffect ervan; 

 -  monitorings- en 

evaluatieverslagen; 

 -  rapporten over de voltooiing van 

projecten; 

 -  adviezen die de Commissie 

overeenkomstig de in artikel 19 van de 

statuten van de EIB omschreven 

procedure heeft uitgebracht." 

Motivering 

De toegang tot informatie en documenten die onder deze garantie vallen, moet rechtstreeks 

gebaseerd zijn op de bestaande EU-wetgeving inzake de toegang tot documenten en de 

openbaarmaking van informatie, zoals Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het Europees 

Parlement en de Raad van 30 mei 2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van 

het Europees Parlement, de Raad en de Commissie en Verordening (EG) nr. 1367/2006 van 

het Europees Parlement en de Raad van 6 september 2006 betreffende de toepassing van de 

bepalingen van het Verdrag van Aarhus betreffende toegang tot informatie, inspraak bij 

besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden op communautaire 

instellingen en organen. 

 

Amendement  29 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage II 

Besluit nr. 466/2014/EU 

Bijlage II – letter B – punt 2 – alinea 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Oost-Europa, zuidelijke Kaukasus en 

Rusland 

Oost-Europa en Zuidelijke Kaukasus 

 

Amendement  30 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage II 

Besluit nr. 466/2014/EU 

Bijlage II – letter B – punt 2 – alinea 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Rusland Schrappen 

 

Amendement  31 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage II 

Besluit nr. 466/2014/EU 

Bijlage II – letter C – punt 1 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Argentinië, Bolivia, Brazilië, Colombia, 

Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, 

Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, 

Venezuela 

Argentinië, Bolivia, Brazilië, Chili, 

Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El 

Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, 

Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, 

Uruguay, Venezuela 

 

Amendement  32 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage III 

Besluit nr. 466/2014/EU 

Bijlage III – letter B – punt 2 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Oost-Europa, zuidelijke Kaukasus en 

Rusland 

Oost-Europa en Zuidelijke Kaukasus 
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Amendement  33 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage III 

Besluit nr. 466/2014/EU 

Bijlage III – letter B – punt 2 – alinea 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Rusland Schrappen 
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