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SUGGESTIES 

De Commissie economische en monetaire zaken verzoekt de ten principale bevoegde 

Commissie begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. neemt nota van het jaarverslag 2014 van de EIB en de verhoging met 6,92 % tot 80,3 

miljard EUR aan leningen door de EIB-groep in een economische context gekenmerkt 

door een beperkte en kwetsbare groei en in sommige gevallen recessie; is zeer verontrust 

over de nog steeds hoge en in een aantal lidstaten toenemende mate van werkeloosheid, 

ongelijkheid en armoede, alsook over de geringe investeringen in Europa; wijst op de 

onzekerheid op de financiële markten; onderstreept dat vele lidstaten in deze economische 

en sociale omstandigheden een grote achterstand hebben opgelopen bij het halen van hun 

economische en Europa 2020-doelstellingen; 

2. neemt nota van de verhoging van het kapitaal van de EIB met 10 miljard EUR in 2012 en 

vraagt de lidstaten te overwegen om het kapitaal van deze Europese instelling nogmaals te 

verhogen; 

3. betreurt het feit dat in 2013 de algemene investeringen in de EU met 13 % zijn gedaald in 

vergelijking met de periode voor de crisis waarbij de investeringen in sommige lidstaten 

met 25 % en zelfs met 60 % zijn gedaald waardoor een gevaarlijk gebrek aan 

investeringsevenwicht in de EU ontstaat; is van oordeel dat investeringen waarmee de 

groei wordt bevorderd en banen worden gecreëerd, voor de EIB een belangrijke uitdaging 

blijven, met inbegrip van een doeltreffendere toewijzing van de middelen van de EU en de 

lidstaten in de komende jaren; is van mening dat de EIB een belangrijke rol moet 

vervullen bij de ondersteuning van investeringen in duurzame, convergente en inclusieve 

groei als onderdeel van een algemene inspanning van de EU in deze richting; 

4. dringt aan op een verhoging van de investeringsactiviteit van de EIB waarbij vooral 

aandacht moet worden besteed aan strategische infrastructuur, onderzoek, innovatie, 

kmo's, O&O en innovatieve starters en op omvangrijke en voorzichtige wijze te werk 

moet worden gegaan, ten einde tegemoet te komen aan de behoeften van de reële 

economie en de grote investeringskloof aan te pakken waarmee de Europese economieën 

te kampen hebben;   dringt aan op de verbetering van haar activiteit overeenkomstig 

Protocol nr. 28 betreffende economische, sociale en territoriale samenhang; onderstreept 

het belang van het creëren van nieuwe investeringsinstrumenten waarmee de 

risicodragende capaciteit van de EIB kan worden vergroot en doeltreffende en doelmatige 

investeringen kunnen worden bevorderd, bij voorkeur door geen privaat gefinancierde 

projecten te verdringen;  is ingenomen met de toename van het aantal ondertekeningen tot 

het hoogste niveau sinds 2009, maar onderstreept dat hier nog meer potentieel in zit; wijst 

op de urgente noodzaak van toegang tot financiering, met name in het geval van kmo's; 

5. doet een beroep op de EIB om haar strategische planningsprogramma te herzien, 

overeenkomstig haar mandaat; dringt er bij de EIB op aan investeringsprojecten te 

financieren die de grootste economische en sociale weerslag hebben; 

6. benadrukt dat vertrouwen in de financiële gezondheid van de EIB zelf alsook in de 

projecten die ze ondersteunt van wezenlijk belang zijn om de EIB in staat te stellen 

vastgelegde economische doelstellingen te ondersteunen; onderstreept derhalve dat de 
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leningactiviteiten van de bank van een hoge kwaliteit moeten zijn; 

7. benadrukt dat uitbreiding van de financieringsactiviteiten van de EIB geen substituut mag 

zijn voor geconsolideerde begrotingen en structurele hervormingen in de lidstaten; 

8. benadrukt dat investeringen, structurele hervormingen en een solide begrotingsbeleid deel 

moeten uitmaken van een algemene strategie; 

9. is van oordeel dat de EIB ook een bank voor kennis en beproefde methoden moet zijn en 

niet louter een financiële instelling; 

10. stelt voor dat de EIB haar capaciteiten voor sectorale analyse versterkt; 

11. doet een beroep op de EIB en andere investeringsorganen van de EU om de 

samenwerking te versterken ten einde risico's van elkaar overlappende investeringen te 

voorkomen; 

12. herinnert eraan dat het Parlement ingenomen was met de oprichting van het Europees 

Fonds voor strategische investeringen (EFSI); onderstreept dat het EFSI op een efficiënte, 

transparante en billijke wijze moet functioneren overeenkomstig de criteria van zijn 

mandaat en de verordening; verzoekt de EIB om het EFSI ten uitvoer te leggen en verder 

te ontwikkelen in nauwe samenwerking met de medewetgevers, mede via een tijdige en 

verplichte sluiting van het hangende akkoord tussen het Parlement en de EIB;  

13. is ingenomen met de verbeteringen van de adviesdiensten van de EIB, waardoor EU-

middelen efficiënter zullen worden besteed en de voorbereiding en uitvoering van 

projecten beter zullen verlopen; 

14. benadrukt dat de EIB de haalbaarheid van projecten als centraal criterium voor het 

verstrekken van kredieten moet beschouwen; verzoekt de EIB zich te richten op 

investeringen in de reële economie om banen en groei in de EU te bevorderen; 

15. verzoekt de EIB een doeltreffend en geactualiseerd verantwoordelijk belastingbeleid te 

voeren, waarop toezicht moet worden gehouden door een belastingeenheid en dat een 

nauwkeurige beschrijving moet krijgen in een jaarlijks belastingverslag van de EIB; roept 

op tot een actieve betrokkenheid van de EIB bij dit beleid door gebruik te maken van haar 

clausule met betrekking tot verplaatsing van de bedrijfsactiviteit ("relocation clause") en 

door de vestigingsplaats van fondsen die EIB-steun krijgen  stelselmatig te publiceren; 

verzoekt de EIB geen financiële partners en financiële tussenpersonen te financieren noch 

met financiële partners samen te werken die een aangetoonde negatieve staat van dienst 

hebben, en preventieve maatregelen en regelmatige belastingevaluaties op te leggen ter 

bestrijding van niet-coöperatieve fiscale rechtsgebieden die door de Commissie officieel 

als belastingparadijzen zijn aangemerkt, belastingfraude en belastingontduiking, alsmede 

illegale en agressieve belastingontwijking; verzoekt de EIB om de risico's van corruptie en 

infiltratie door de georganiseerde misdaad in EIB-projecten doeltreffender aan te pakken; 

dringt er bij de EIB op aan leningen terug te vorderen, die niet volgens de regels werden 

besteed, en vraagt om een lijst van openstaande verrichtingen van de EIB, met name in 

rechtsgebieden die voorkomen op de lijst van de Commissie met de "top 30" van 

belastingparadijzen wereldwijd; 
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16. doet een beroep op de EIB om op rendabele en doelmatige wijze privaat-publieke 

partnerschappen te evalueren op het stuk van hun bijdrage aan groei, banen en 

productiviteit, alsmede hun toegevoegde waarde voor de betreffende economieën en 

samenlevingen en de invloed op overheidsbegrotingen, in het bijzonder gezien het huidige 

vooruitzicht op een lage langetermijnrente; doet een beroep op de EIB om meer knowhow 

aan te reiken als basis voor participatie van regeringen, regio's, steden en gemeenten in 

PPP-structuren 

17. onderstreept in dit verband dat de lidstaten waar privaat-publieke partnerschappen minder 

voorkomen, kunnen nadenken over richtsnoeren ter bevordering van een efficiënter 

gebruik van dit soort overeenkomsten; 

18. merkt op dat de EIB-obligaties het enige voorbeeld zijn van schuldpapier dat door de Unie 

wordt uitgegeven; 

19. is verheugd over het EIB-beleid om de financiering van kmo's en investeringen voor de 

jeugd te verhogen, maar is bezorgd dat de gevolgen voor de reële economie en de 

werkgelegenheid beperkt blijven; is blij met de kapitaalverhoging van het Europees 

Investeringsfonds (EIF) van 3 miljard EUR tot 4,5 miljard EUR en verzoekt het EIF een 

analytisch verslag te bezorgen van zijn verwezenlijkingen op basis van deze aanzienlijke 

stijging; vraagt de EIB op soortgelijke wijze verslag uit te brengen over de resultaten van 

het risicoverbeteringsmandaat van de EIB-groep ten gunste van innovatieve en risicovolle 

kmo's; 

20. is verheugd dat de EIB in 2014 met een bedrag van 4,3 miljard EUR de grootste uitgever 

van groene obligaties was op een aanzienlijk gegroeide markt met een totale uitgifte ter 

waarde van 28 miljard EUR, en verzoekt de EIB beleidsmaatregelen voor 

milieuvriendelijke hernieuwbare energie verder te handhaven; is tevens verheugd over het 

feit dat de EIB een klimaatbeoordeling zal uitvoeren en om de publicatie daarvan zal 

vragen, en verzoekt de EIB gevolg te geven aan de aanbevelingen van de Commissie en 

de kaderrichtlijn afvalstoffen, en voorrang te geven aan investeringen in projecten die 

bovenaan de afvalhiërarchie staan en in gelijk welke andere vorm van terugwinning van 

energie; 

21. benadrukt het belang van regionale ontwikkeling en verzoekt de EIB de dialoog en de 

samenwerking met regionale en lokale autoriteiten, banken en agentschappen aan te halen; 

is van oordeel dat in dit verband tevens steun moet worden verleend aan 

grensoverschrijdende samenwerking; 

22. verzoekt de EIB aandacht te besteden aan derde landen en regio's buiten de EU die gebukt 

gaan onder conflicten en extreme armoede, met als belangrijkste doelstelling de 

ontwikkelingskloof tussen de EU en deze regio's te verkleinen, waarbij een speciale 

nadruk wordt gelegd op de nabuurschapslanden van het zuidelijke Middellandse 

Zeegebied en Oost-Europa; dringt aan op de volledige naleving van de wetgeving van de 

begunstigde landen; verzoekt de EIB om de doeltreffendheid van het kader voor 

resultatenmeting (Results Measurement Framework, REM) voor activiteiten buiten de EU 

verder te vergroten; vraagt dat de Europese Rekenkamer een speciaal verslag opstelt over 

de prestaties van de externe leningactiviteiten van de EIB en de aansluiting ervan op het 

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

met EIB-kredietverlening om betere projectresultaten te behalen in de partnerlanden van 
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de EU; 

23. verzoekt de EIB de transparantie en toegang tot informatie verder te vergroten, zowel 

intern, voor het Europees Parlement en andere instellingen, als voor het publiek, met name 

ten aanzien van het systeem van hoofd- en onderaannemers, de resultaten van interne 

onderzoeken en de selectie, controle en evaluatie van de activiteiten en programma's, op 

basis van duidelijke en meetbare indicatoren, alsmede de methoden en resultaten van 

voorafgaande effectbeoordelingen en verslaglegging achteraf voor elk gefinancierd 

project, mits gevoelige bedrijfsinformatie hiervan uitgezonderd blijft; dringt er bij de EIB 

op aan de onafhankelijkheid en efficiëntie van haar dienst klachtenbehandeling te 

verbeteren en verdere stappen te nemen om de bureaucratie terug te dringen, haar macro-

economische analysecapaciteit te verbeteren en de vertegenwoordiging van mannen en 

vrouwen in leidende posities te verbeteren; betreurt het gebrek aan verscheidenheid in de 

directie, de raad van gouverneurs en de raad van bestuur van de EIB, in het bijzonder wat 

gendergelijkheid betreft; 

24. verzoekt de EIB haar verslaglegging aan het Parlement en andere belanghebbenden over 

haar besluiten, de geboekte vooruitgang en de weerslag van haar leningactiviteiten binnen 

en buiten de EU te intensiveren, door middel van een regelmatige, gestructureerde dialoog 

om het parlementaire toezicht te vergroten, met inbegrip van de uitvoering van haar beleid 

ten aanzien van rechtsgebieden waarin niet-naleving is geconstateerd, alsmede de EFSI-

verordening volledig na te leven, met name wat de interinstitutionele samenwerking met 

het Parlement betreft; vraagt de EIB om op haar gewone activiteiten dezelfde regels 

inzake verslaglegging en verantwoordingsplicht toe te passen, als vastgelegd in de EFSI-

verordening;  verzoekt de EIB in deze geest ermee in te stemmen met het Parlement een 

akkoord te tekenen om rechtstreekse vragen aan haar president mogelijk te maken, zoals 

reeds het geval is met de president van de ECB, en de selectieprocedure voor de posten 

van directeur en adjunct-directeur te verbeteren. 
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