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SUGGESTIES 

De Commissie economische en monetaire zaken verzoekt de bevoegde Begrotingscommissie 

onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. erkent de bijdrage die de EIB heeft geleverd aan het terugbrengen van 

investeringsactiviteiten in de EU na de economische en financiële crises; benadrukt dat 

de activiteiten van de EIB in de huidige periode van herstel en de verbeterde 

kredietbeschikbaarheid in de meeste landen en sectoren zorgvuldig op producten en 

projecten moeten worden gericht, waarbij een hoge toegevoegde waarde moet worden 

gewaarborgd en in het bijzonder rekening moet worden gehouden met regio's met een 

laag investeringsniveau en met landen met onderliggende investeringskloven in zowel 

de publieke als de private sector; benadrukt dat de EIB adviesdiensten en financiering 

moet blijven leveren op belangrijke gebieden zoals infrastructuur, de matiging van en 

aanpassing aan klimaatverandering, stadsontwikkeling en ondersteuning van kmo's; 

benadrukt dat een uitbreiding van de financieringsactiviteiten van de EIB niet in de 

plaats mag komen van sociaal evenwichtige en duurzame structurele hervormingen en 

een duurzaam begrotingsbeleid in de lidstaten; 

2. is verheugd dat, volgens het overzicht van de afdeling Economische zaken van de EIB 

van 28 september 2017, de cumulatieve investeringen die de EIB-groep in 2015 en 2016 

heeft goedgekeurd het bbp van de EU tegen 2020 met 2,3 % zullen verhogen en tot 

2,25 miljoen nieuwe banen zullen leiden, wat erop wijst dat de EIB een aanzienlijk 

macro-economisch effect heeft; moedigt de EIB aan haar macro-economische 

analysecapaciteit, met inbegrip van onderzoek naar het macro-economische effect van 

haar activiteiten, haar algemene analytische werkzaamheden en sectorale studies en haar 

reeks empirische papers en publicaties uit te breiden en op die manier ook een 

"kennisbank" te worden; verzoekt de EIB om de beoordeling van projecten te blijven 

verbeteren door gebruik te maken van rijkere, nauwkeurigere en verfijnde 

effectindicatoren; 

3. benadrukt dat het risico dat de private sector wordt verdrongen zo veel mogelijk moet 

worden beperkt door te focussen op langetermijnfinanciering die voor cliënten van de 

EIB anders niet beschikbaar zou zijn op de markten, of door grotere risico's te nemen 

maar tegelijkertijd de hoge kredietwaardigheid van de EIB te behouden, namelijk door 

projecten te financieren die anders niet gefinancierd zouden worden, met name 

innovatieve start-ups en kmo's; steunt de aanpak van de EIB om particulier kapitaal te 

helpen mobiliseren in de vorm van kredieten en garanties; benadrukt daarnaast dat de 

toegevoegde waarde van EIB-financiering ook bestaat uit het verstrekken van technisch 

advies en capaciteitsopbouw om projecten investeringsklaar te maken en snel middelen 

te vergaren, vaak sneller dan in de private sector mogelijk is; 

4. erkent het belang van de anticyclische rol die de EIB de afgelopen jaren heeft gespeeld; 

is van mening dat de EIB, zodra de economie zich weer op het investeringsniveau van 

voor de crisis bevindt, zich hoofdzakelijk zou moeten richten op het dichten van 

investeringskloven op gebieden waar de markten tekortschieten (bijvoorbeeld vanwege 

hun aanhoudende focus op de korte termijn en hun onvermogen de prijs van externe 

factoren op de lange termijn correct in te schatten), teneinde duurzame investeringen, 

technologische vooruitgang en tot duurzame groei leidende innovatie te stimuleren; 
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onderstreept de noodzaak om prioriteit te verlenen aan innovatiegerichte projecten met 

een duidelijke toegevoegde waarde voor de EU, alsook aan projecten die regionale 

ontwikkeling ondersteunen, zoals de stimulering van plattelandsgebieden en andere 

slecht toegankelijke en onderontwikkelde gebieden; herinnert eraan dat de EIB een 

fundamentele rol moet spelen bij de tenuitvoerlegging van de Europa 2020-strategie 

via Horizon 2020; 

5. verzoekt de EIB financiële steun te blijven verstrekken aan duurzame, lokale 

energiebronnen om Europa minder afhankelijk te maken van externe leveranciers en 

de bevoorradingszekerheid te waarborgen; 

6. herinnert eraan dat meer dan 90 % van de kmo's in de EU micro-ondernemingen zijn 

die voorzien in bijna 30 % van de werkgelegenheid in de private sector; wijst erop dat 

micro-ondernemingen kwetsbaarder zijn voor economische schokken dan grotere 

bedrijven en wellicht benadeeld worden als het op kredietverstrekking aankomt, met 

name als ze gevestigd zijn in een regio met een ongunstig economisch en bankklimaat; 

verzoekt de EIB na te denken over een strategie om de problemen op te lossen die zulke 

kmo's ondervinden bij de toegang tot projectfinanciering; 

7. onderstreept de positieve rol die de EIB heeft gespeeld en blijft spelen in het verkleinen 

van de overheidsinvesteringskloof; benadrukt dat investeringen, verantwoorde en 

duurzame structurele hervormingen en een solide begroting een wezenlijk onderdeel 

moeten vormen van een algemene strategie; verzoekt om de activiteiten van de EIB in 

de lidstaten waar mogelijk af te stemmen met de activiteiten, beleidsmaatregelen en 

doelstellingen van de overheden die zijn vastgesteld in de nationale 

hervormingsprogramma's en in de landspecifieke aanbevelingen; 

8. onderstreept dat er op EU-niveau belangrijke structurele oorzaken zijn voor de 

groeiende investeringskloven tussen de lidstaten; verzoekt de EIB haar technische 

bijstand op te voeren om de lage projectuitwerkingscapaciteit in sommige lidstaten 

aan te pakken; verzoekt de EIB meer gedetailleerde informatie te verstrekken over de 

directe en indirecte banen die door elk gefinancierd project gecreëerd worden; 

9. herinnert eraan dat de invloed van de brexit op de huidige begroting van de EIB en haar 

activiteiten zo spoedig mogelijk moet worden verduidelijkt, opdat de instelling haar 

taken kan blijven vervullen; merkt op dat het VK voorzag in 16,11 % van het kapitaal 

van de EIB, wat neerkomt op 3,5 miljard EUR van het gestorte kapitaal en 

35,7 miljard EUR van het opvraagbare kapitaal van de bank; benadrukt dat het van 

belang is dat er duidelijkheid wordt verschaft over de hoogte van de bijdrage van het 

VK aan de begroting van de EIB en de toekomstige economische participatie van het 

VK; verzoekt de lidstaten ervoor te zorgen dat het vertrek van het VK niet tot gevolg 

heeft dat de EIB de EU-economie in mindere mate kan ondersteunen; benadrukt in dit 

verband dat er zo snel mogelijk rechtszekerheid moet worden gecreëerd omtrent de 

lopende projecten in het VK die de EIB medefinanciert; is van mening dat het VK op 

het gebied van investeringen moet worden behandeld zoals elke andere lidstaat zolang 

het de Unie niet formeel heeft verlaten, maar dat de EIB gegronde redenen heeft om 

investeringen te onderwerpen aan de voorwaarde dat tijdens de volledige duur van de 

investeringen wordt voldaan aan de subsidiabiliteitscriteria ervan, met name op het 

gebied van milieunormen; 
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10. is verheugd over de conclusies van de Raad van 10 oktober 2017 over 

klimaatfinanciering1 en de toezegging van de EIB om de verbintenissen van de Unie 

in het kader van de Overeenkomst van Parijs te ondersteunen; benadrukt dat het van 

belang is dat er voldoende financiering beschikbaar wordt gesteld voor duurzame, 

groene investeringen, waaronder voor biogebaseerde industrieën2; is van mening dat de 

voor 2018 geplande herziening van het energiebeleid van de EIB moet resulteren in een 

ambitieus actieplan om de investeringen van de EIB in lijn te brengen met de 1,5 °C-

doelstelling, die de risico's en effecten van de klimaatverandering aanzienlijk zou 

beperken door projecten met fossiele brandstoffen uit te faseren en voorrang te verlenen 

aan projecten die meer energie uit hernieuwbare bronnen beschikbaar maken en de 

energie-efficiëntie verhogen; 

11. merkt op dat, ondanks het behalen van de algemene doelstelling van 25 %, de EIB-steun 

voor klimaatactie een afspiegeling blijft van verschillende marktomgevingen en dat in 

16 EU-lidstaten het niveau van 20 % dan ook niet behaald is; wijst erop dat 

klimaatactie-investeringen in 2016 voornamelijk in de sterkere economieën in de EU 

werden gedaan; 

12. verzoekt de EIB om kleinschalige hernieuwbare-energieprojecten van kleine 

marktdeelnemers en gemeenschapscoöperaties samen te voegen, opdat ze in 

aanmerking kunnen komen voor EIB-financiering; 

13. verzoekt de Commissie om de kosten van de mandaten van de EIB vast te stellen en 

er zorgvuldig toezicht op te houden; herinnert eraan dat de administratieve kosten die 

hiermee gepaard gaan van invloed kunnen zijn op de algemene prestaties van de EIB, 

gezien het huidige niveau van haar financiële en personele middelen; 

14. benadrukt dat het voor de EIB noodzakelijk is externe operaties uit te voeren, zodat zij 

haar activiteiten specifiek kan richten op gebieden die van groot belang zijn voor de 

EU; benadrukt in dit verband dat het mandaat van de EIB voor externe leningen is 

uitgebreid ter bevordering van het aantal activiteiten in kandidaat-lidstaten, de 

zuidelijke buurlanden, het Middellandse Zeegebied, Latijns-Amerika en Azië; 

onderstreept verder de grote mogelijkheden voor de EIB om verbetering te brengen in 

de economische situatie in regio's die van groot geopolitiek belang zijn, in het bijzonder 

Oekraïne, waar sprake is van grote economische stress als gevolg van het aanhoudende 

gewapende conflict in het oosten van dat land; 

15. verzoekt om een verhoging van de financiële steun aan projecten die de economische 

kosten van de migratiecrisis verlichten en een positief effect hebben op de burgers, 

vluchtelingen en andere migranten in lidstaten met de grootste vluchtelingen- en 

migranteninstroom; 

16. is verheugd dat de EIB bereid is de hoogste normen aan te nemen ter voorkoming van 

belastingfraude, belastingontduiking, belastingontwijking, agressieve fiscale planning, 

witwassen van geld en financiering van terrorisme3; is echter van mening dat er nog 

                                                 
1 http://www.consilium.europa.eu/pressreleases-pdf/2017/10/47244665508_en.pdf 
2 Bijvoorbeeld kwalitatieve, solide projecten die niet gefinancierd worden door de Gemeenschappelijke 

Onderneming biogebaseerde industrieën. 
3 http://www.eib.org/about/compliance/tax-good-governance/index.htm en 

http://www.consilium.europa.eu/pressreleases-pdf/2017/10/47244665508_en.pdf
http://www.eib.org/about/compliance/tax-good-governance/index.htm
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ruimte voor verbetering is; verzoekt de EIB in dit verband niet langer samen te werken 

met tussenpersonen, rechtsgebieden en landen die niet voldoen aan de normen van de 

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de EU, 

met inbegrip van de tussenpersonen die actief zijn in landen die opgenomen zijn in de 

EU-lijst van derde landen met een hoog risico op witwassen of in de verwachte EU-lijst 

van niet-coöperatieve rechtsgebieden op het gebied van belastingen; 

17. verzoekt de EIB rekening te houden met de plaatselijke context wanneer ze investeert in 

derde landen; herinnert eraan dat investeringen in derde landen niet alleen gebaseerd 

mogen zijn op winstmaximalisatie, maar ook gericht moeten zijn op de totstandbrenging 

van door de private sector geleide duurzame economische groei op lange termijn en op 

de beperking van armoede door de schepping van banen en een betere toegang tot 

productieve hulpmiddelen; 

18.  benadrukt dat het voor de EIB van belang is over betrouwbare en volledige informatie 

te beschikken inzake de uiteindelijk begunstigden van de middelen van de EIB, ook 

wanneer de financiering gebaseerd is op particuliere aandelenfondsen; dringt er daarom 

bij de EIB op aan haar zorgvuldigheidsprocedure en transparantie te versterken wanneer 

ze met financiële tussenpersonen werkt; 

19. merkt op dat de Commissie in het verleden een aantal door de internationale financiële 

instellingen1 ingediende projecten heeft geblokkeerd, omdat deze projecten 

ongerechtvaardigd complexe belastingregelingen omvatten waarbij gebruik werd 

gemaakt van schadelijke of ontbrekende belastingbeleidsmaatregelen in derde landen; 

verzoekt de Commissie en de EIB informatie in hun jaarverslagen op te nemen over 

projecten waarbij middelen zijn overgemaakt naar offshore-jurisdicties; benadrukt dat 

het voor internationale financiële instellingen noodzakelijk is het risico uit te sluiten dat 

EU-middelen belastingontwijking of belastingfraude direct of indirect in de hand 

werken; 

20. herhaalt zijn oproep aan de Commissie tot herziening van de Europese wetgeving, met 

inbegrip van de wetgeving inzake de statuten van de EIB, het Europees Fonds voor 

strategische investeringen, de vier verordeningen inzake het Gemeenschappelĳk 

Landbouwbeleid (GLB) en de vijf Europese structuur- en investeringsfondsen (het 

Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het 

Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het 

Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij), met het oog op een verbod op het 

gebruik van EU-financiering die uiteindelijk naar begunstigden of financiële 

tussenpersonen gaat van wie bewezen is dat zij betrokken zijn bij belastingontduiking 

of belastingfraude; 

21. merkt op dat van de 120 zaken die aan de afdeling Fraude-onderzoeken van het 

Inspectoraat-generaal (IG/IN) in 2016 werden gemeld, 53 % werd voorgelegd door 

personeel van de EIB-groep; is verheugd dat het frauderapporteringsmechanisme op de 

                                                 
http://www.eib.org/infocentre/publications/all/eib-group-anti-money-laundering-policy-and-combating-finance-

of-terrorism-framework.htm 
1 Europese Investeringsbank, Europees Investeringsfonds, Wereldfonds voor energie-efficiency en hernieuwbare 

energie. 

http://www.eib.org/infocentre/publications/all/eib-group-anti-money-laundering-policy-and-combating-finance-of-terrorism-framework.htm
http://www.eib.org/infocentre/publications/all/eib-group-anti-money-laundering-policy-and-combating-finance-of-terrorism-framework.htm


 

AD\1139911NL.docx 7/10 PE609.635v02-00 

 NL 

website van de EIB nu beschikbaar is in dertig talen1; is van mening dat de EIB de 

lopende werkzaamheden op EU-niveau inzake de bescherming van klokkenluiders 

nauwgezet moet volgen en dienovereenkomstig haar rapporteringsmogelijkheden 

moet verbeteren; 

22. constateert dat er sprake is van een breed scala aan ervaringen met betrekking tot 

EFSI-projecten; ondersteunt en stimuleert een verdere uitwisseling van optimale 

werkwijzen tussen de EIB en de lidstaten om de economische doeltreffendheid en 

toereikende hefboomwerking van het plan-Juncker te waarborgen, wat een verschil 

zal maken voor het leven van EU-burgers; 

23. erkent dat toegang tot financiering nog steeds een van de grootste obstakels vormt 

voor de groei van de culturele en creatieve sector; benadrukt dat er dringend 

financieringsinitiatieven nodig zijn om deze sector te versterken; benadrukt de 

mogelijkheden van de EIB en het EFSI om de creatieve sector te ondersteunen, 

voornamelijk door middel van de financiering van kmo's; verzoekt de EIB het gebrek 

aan EFSI-financiering van de culturele en creatieve sector aan te pakken door mogelijke 

samenwerkingsvormen met Creatief Europa te onderzoeken; 

24. herinnert eraan dat instrumenten die gebaseerd zijn op overdracht van risico niet 

risicoloos kunnen zijn als zij moeten bijdragen aan de economische ontwikkeling van 

de EU en de economische, sociale en territoriale cohesie; benadrukt dat de EIB en haar 

aandeelhouders zich hier volledig bewust van moeten zijn; moedigt de EIB aan de 

mogelijkheid te onderzoeken om de rechtstreekse aankoop van EIB-obligaties aan te 

bieden; 

25. is ingenomen met de strategie van de EIB-groep inzake gendergelijkheid en 

economische empowerment van vrouwen die in 2017 werd bekendgemaakt; stelt voor 

dat de EIB-groep overweegt het genderperspectief te integreren in haar financiële 

operaties; verzoekt om een spoedige tenuitvoerlegging van een genderactieplan met 

ambitieuze doelstellingen en concrete indicatoren; 

26. is van mening dat de EIB-groep in samenwerking met haar desbetreffende nationale 

partners haar communicatie moet verbeteren, opdat kmo's zich meer bewust worden van 

hun financieringsmogelijkheden en burgers beter geïnformeerd worden over de lokale, 

concrete projecten die door de EU worden gefinancierd; 

27. erkent dat de EIB jaarlijks drie verslagen over haar activiteiten indient bij het Parlement 

en dat de president en personeelsleden van de EIB regelmatig hoorzittingen bijwonen 

op verzoek van het Parlement en zijn commissies; herinnert echter aan zijn verzoek om 

een hoger niveau van parlementaire verantwoording en transparantie van de EIB; 

herhaalt in dit verband zijn verzoek om de ondertekening van een interinstitutionele 

overeenkomst tussen de EIB en het Parlement over de uitwisseling van informatie, 

waarbij de leden de mogelijkheid krijgen om schriftelijke vragen aan de president van 

de EIB te stellen; 

                                                 
1 http://www.eib.org/attachments/general/reports/ig_fraud_investigations_activity_report_2016_en.pdf 

http://www.eib.org/attachments/general/reports/ig_fraud_investigations_activity_report_2016_en.pdf
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28. vraagt om van de verslaglegging per land zonder uitzondering een essentieel onderdeel 

van de strategie van de EIB inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen te maken; 

29. adviseert het nieuwe Europees Openbaar Ministerie de mogelijkheid te onderzoeken om 

EIB-operaties in de betreffende lidstaten in zijn activiteiten op te nemen; 

30. dringt er bij de EIB-groep op aan de herziening van haar klokkenluidersbeleid zo snel 

mogelijk goed te keuren en de onafhankelijkheid, legitimiteit, toegankelijkheid, 

voorspelbaarheid en transparantie van haar klachtenmechanisme te versterken, onder 

andere door bestuurders erbij te betrekken en klagers beter te beschermen; is van 

mening dat dergelijke maatregelen duidelijk in het belang zijn van de bank, de 

belanghebbenden en de EU-instellingen. 
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