
AD\1198379NL.docx PE643.215v02-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

Europees Parlement
2019-2024

Commissie economische en monetaire zaken

2019/2126(INI)

7.2.2020

ADVIES
van de Commissie economische en monetaire zaken

aan de Begrotingscommissie

inzake de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank – jaarlijks 
verslag 2019
(2019/2126(INI))

Rapporteur voor advies (*): Bas Eickhout

(*) Medeverantwoordelijke commissie – (artikel 57 van het Reglement)



PE643.215v02-00 2/9 AD\1198379NL.docx

NL

PA_NonLeg



AD\1198379NL.docx 3/9 PE643.215v02-00

NL

SUGGESTIES

De Commissie economische en monetaire zaken verzoekt de bevoegde Begrotingscommissie 
onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. benadrukt het belang van de activiteiten van de Europese Investeringsbank (EIB), als 
bank van de Unie, voor het verhogen van de huidige investeringsniveaus in de EU, die 
onder de historische gemiddelden liggen en ontoereikend zijn om te voldoen aan de 
ambities van de EU op het gebied van duurzaamheid, economie, sociale zaken en 
werkgelegenheid, en voor het verwezenlijken van regionale cohesie, innovatie en 
competitiviteit op EU-niveau en van financiering op lokaal niveau, met gemeenten die 
inspelen op de behoeften van de burgers; moedigt de EIB er ten zeerste toe zich te 
blijven inspannen voor de ondersteuning van investeringen voor een duurzamere en 
competitievere Europese economie;

2. verzoekt de Commissie er met name voor te zorgen dat de begrotingsregels van de EU 
de toekomstige inspanningen ter verhoging van het niveau van de 
overheidsinvesteringen in de EU ondersteunen, zodat de EIB deze verhoogde 
overheidsinvesteringen kan benutten; benadrukt de belangrijke rol van de publieke 
sector bij het verwezenlijken van de door de nieuwe Europese Commissie 
aangekondigde investeringsdoelstellingen, met name het vrijmaken, in de loop van de 
komende tien jaar, van 1 biljoen EUR aan financiering voor investeringen in groene 
transitie;

3. benadrukt dat het voor de verwezenlijking van deze Europese ambities kan zijn dat de 
EIB meer risico’s moet nemen, met name in sectoren en regio’s die weinig 
investeringen aantrekken, op voorwaarde dat dergelijke leningen aan de 
subsidiabiliteitscriteria van de EIB voldoen en dat de AAA-rating van de EIB wordt 
behouden, gelijktijdig met het vergroten van haar eigen vermogen en de ontwikkeling 
van expertise op het gebied van innovatieve financieringsinstrumenten;

4. dringt aan op een algemene verhoging van de kapitalisatie van de EIB met het oog op 
meer langetermijnleningen en innovatieve instrumenten bij de financiering van 
projecten met aanzienlijke potentiële voordelen op het gebied van duurzaamheid, 
sociale kwesties en innovatie, zoals projecten voor het creëren van duurzame banen en 
voor het verminderen van ongelijkheid; benadrukt dat de EIB een functie van 
additionaliteit moet vervullen met betrekking tot investeringen in de hele EU en de 
samenwerking met meerdere partners; wijst er voorts op dat de toegevoegde waarde van 
EIB-financiering onder meer ligt in het verstrekken van technisch advies en 
capaciteitsopbouw om te helpen projecten investeringsklaar te maken en voor een zo 
goed mogelijk geografisch evenwicht te zorgen;

5. neemt kennis van de resultaten van het investeringsverslag 2019/2020 van de EIB ten 
aanzien van de financiering van kmo’s en midcaps; is van mening dat het ondersteunen 
van kmo’s en midcaps een fundamentele doelstelling moet blijven voor de EIB en 
dringt aan op meer inspanningen voor en een grotere klemtoon op de financiering van 
kmo’s, met als doel de financieringskloof voor deze ondernemingen te verkleinen; is in 
dit verband verheugd over het kmo-onderdeel in het InvestEU-fonds; benadrukt dat de 
nadruk moet komen te liggen op langetermijnfinanciering, met name door steun te 
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verlenen aan projecten die anders niet zouden worden gefinancierd, in het bijzonder van 
innovatieve startersbedrijven en kmo’s; benadrukt evenwel dat de 
financieringsactiviteiten van de EIB geen vervanging vormen voor een duurzaam 
begrotingsbeleid in de lidstaten; verzoekt de EIB meer te investeren in baanbrekende 
innovaties, met name voor de groene transitie, met als doel Europese bedrijven te 
ondersteunen;

6. is ingenomen met de toezegging van de voorzitter van de Commissie om een aantal 
afdelingen van de EIB om te vormen tot een klimaatbank, met de beginselen van de 
Europese Green Deal en met het besluit van de Raad van Bewind van de EIB om het 
aandeel van de EIB-financiering voor klimaatactie en ecologische duurzaamheid tegen 
2025 te verhogen tot ten minste 50 % en alle financieringsactiviteiten van de EIB tegen 
eind 2020 af te stemmen op de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs;

7. verzoekt de EIB om middelen uit te trekken voor het aanpakken van de technologische 
transitie, het ondersteunen van de ontwikkeling van vaardigheden die zijn aangepast aan 
de huidige en toekomstige behoeften van de arbeidsmarkt, het verder investeren in de 
digitale vaardigheden van werknemers en ondernemers, digitale infrastructuur en 
capaciteitsopbouw voor digitalisering, het verstrekken van middelen voor onderzoek en 
innovatie op lange termijn en kmo’s, het ondersteunen van de sociale economie en het 
verbeteren van sociale en territoriale cohesie, met name door actuele 
investeringslacunes op het gebied van sociale huisvesting en infrastructuur te dichten;

8. neemt kennis van het nieuwe Europese plan voor duurzame investeringen van de 
Commissie en verzoekt de Commissie de EIB volledig te steunen in haar ambities op 
het gebied van duurzaamheid;

9. verzoekt de EIB een sleutelrol op zich te nemen op het gebied van duurzame 
financiering binnen en buiten Europa, en een sleutelrol te blijven spelen bij het opzetten 
van EU-financieringsmechanismen voor derde landen, met name ontwikkelingslanden;

10. erkent dat de Europese Unie en de lidstaten meer moeten investeren in de strijd tegen de 
klimaatverandering, de digitale revolutie en in overheidsdiensten; is bijgevolg 
ingenomen met het besluit van de Raad van Bewind van de EIB om de financiële steun 
voor de meeste projecten die verband houden met fossiele brandstoffen tegen eind 2021 
stop te zetten en haar volledige portefeuille, inclusief haar kredietbeleid en de 
verrichtingen van het EIF, af te stemmen op de doelstellingen van de Overeenkomst van 
Parijs;

11. dringt er bij de EIB op aan om de verstrekking van steun aan bedrijven afhankelijk te 
maken van toezeggingen inzake decarbonisatie, en advies te verlenen over hoe 
bedrijven koolstofarm kunnen worden; verzoekt de EIB het EU-kader voor 
taxonomieën te gebruiken als benchmark voor haar klimaat- en milieu-investeringen, 
zodra dit kader officieel is aangenomen; roept de EIB ertoe op een geloofwaardige 
methode te ontwikkelen voor het meten en openbaar maken van haar 
financieringsverrichtingen en voor het afstemmen van deze verrichtingen op de 
Overeenkomst van Parijs;

12. wijst op de verschillende economische situaties en capaciteiten van de lidstaten en 
onderstreept het belang van een rechtvaardige transitie om de zwaarst getroffen regio’s 
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en landen te helpen zich aan te passen aan de op handen zijnde veranderingen en ervoor 
te zorgen dat niemand aan zijn lot wordt overgelaten; onderstreept dat er proactief steun 
moet worden verstrekt aan gebieden waar de werkgelegenheid momenteel afhankelijk is 
van bedrijfstakken met een hoge uitstoot, onder meer middels aanzienlijke investeringen 
in opleidingen en alternatieve economische kansen, met als doel hoogwaardige banen te 
garanderen en zo te zorgen voor een soepele overgang; is van mening dat samenhang en 
coördinatie met andere EU-financieringsinstrumenten in dit opzicht van cruciaal belang 
zullen zijn;

13. benadrukt dat de belangrijkste kwantitatieve doelstelling van het Europees Fonds voor 
strategische investeringen (EFSI), namelijk de mobilisering van 500 miljard EUR aan 
extra private en publieke investeringen, niet de belangrijkste succesfactor voor het EFSI 
mag zijn en dat meetbare doelstellingen inzake duurzaamheid, additionaliteit en sociale 
impact in toekomstige investeringsstrategieën minstens even belangrijk moeten zijn;

14. verzoekt de EIB om de financiering via het EFSI en InvestEU voor projecten die een 
wezenlijke bijdrage leveren aan de sociale doelstellingen en de doelstellingen inzake 
duurzaamheid van de EU te verhogen, overeenkomstig de relevante EU-regelgeving; 
vraagt de Commissie ervoor te zorgen dat de methoden voor duurzaamheidstoetsing in 
het kader van InvestEU volledig in overeenstemming zijn met de 
duurzaamheidsdoelstellingen van de EU en dat in de evaluatiecriteria voor sociale 
projecten rekening wordt gehouden met de beginselen van de Europese pijler van 
sociale rechten; onderstreept in dit verband het belang van de uitvoering van evaluaties 
vooraf en achteraf van de impact van projecten op het vlak van duurzaamheid, 
concurrentievermogen, economie, maatschappij en milieu; 

15. verzoekt de EIB om prioriteit te geven aan het middels haar 
kredietverleningsactiviteiten ondersteunen van de verwezenlijking van de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties;

16. vraagt de EIB-groep om meer transparantie en verantwoording betreffende haar 
economische verrichtingen, haar gebruik van de begrotingsgarantie van de EU, de 
additionaliteit van haar verrichtingen en mogelijke toekomstige plannen voor een 
ontwikkelingsdochteronderneming bij de EIB;

17. merkt op dat het transparantiebeleid van de EIB-groep is gebaseerd op principiële 
openbaarmaking; verzoekt de EIB om haar inspanningen op het gebied van 
communicatie op te voeren en haar instrumenten via haar verbindingsbureaus in de 
lidstaten beter bekend te maken en te promoten bij nationale en lokale publieke en 
private actoren; benadrukt hoe belangrijk het is om lokale gemeenschappen en burgers 
voor en tijdens de uitvoering van projecten naar behoren te raadplegen, en dat er 
passende mechanismen moeten worden opgezet om verschillende belanghebbenden te 
raadplegen, zoals klimaatdeskundigen, vakbonden, actoren uit het maatschappelijk 
middenveld, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, kmo’s en academici;

18. roept de EIB-groep ertoe op haar verantwoordingsplicht over deze kwesties te 
verbeteren en suggereert een driemaandelijkse dialoog met de relevante commissies van 
het Parlement, zodat deze worden betrokken bij de investeringsstrategie van de EIB en 
adequaat toezicht kunnen uitoefenen; benadrukt hoe belangrijk het is dat het Parlement 



PE643.215v02-00 6/9 AD\1198379NL.docx

NL

meer toezicht uitoefent op de besluiten van de Raad van Bewind van de EIB, en wijst 
erop dat het Parlement als waarnemer kan deelnemen aan de vergaderingen van de Raad 
van Bestuur, met het oog op een betere uitwisseling van informatie; eist dat de 
Commissie voor meer transparantie zorgt tegenover het Parlement met betrekking tot de 
standpunten die zij inneemt in de Raad van Bestuur van de EIB; dringt aan op een 
memorandum van overeenstemming tussen de EIB en het Parlement om de toegang tot 
documenten en gegevens van de EIB met betrekking tot strategische richtsnoeren en 
financieringsbeleid in de toekomst te verbeteren, teneinde de verantwoordingsplicht van 
de Bank te versterken;

19. benadrukt dat het recht van de Rekenkamer om de EIB te controleren moet worden 
versterkt en betrekking moet hebben op alle verrichtingen van de EIB, en dat deze 
controles de kosteneffectiviteit van de investeringsinspanningen van de EIB en de 
additionaliteit van haar projecten moeten omvatten en openbaar moeten worden 
gemaakt; verzoekt de EIB om haar samenwerking met OLAF en het Europees Openbaar 
Ministerie (EOM) te intensiveren en alle gevallen van mogelijke fraude te melden aan 
de bevoegde autoriteiten; is van mening dat het EOM in de toekomst het mandaat moet 
krijgen om criminele handelingen ten aanzien van EIB-middelen in de bij het EOM 
aangesloten EU-lidstaten te vervolgen;

20. is ingenomen met het nieuwe, in 2019 vastgestelde beleid van de EIB-groep inzake niet-
coöperatieve rechtsgebieden en goed fiscaal bestuur, maar herhaalt dat het van het 
grootste belang is dit beleid te versterken in het licht van nieuwe en bestaande manieren 
om belastingen te ontwijken, zoals het gebruik van hybride mismatches, de preferentiële 
behandeling van intellectuele-eigendomsrechten of de tactiek van winstverschuiving 
naar rechtsgebieden die geen of slechts lage belastingen heffen; verzoekt de andere 
Europese financiële instellingen om even strenge normen toe te passen; dringt er bij de 
EIB op aan om tijdens haar  fiscale zorgvuldigheidsonderzoek met betrekking tot 
risicogevoelige projecten maximaal gebruik te maken van de instrumenten voor de 
bestrijding van belastingontwijking die tot haar beschikking staan, en indien nodig 
gebruik te maken van hervestigingsvereisten; is ingenomen met artikel 155, lid 3, van 
het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Unie van 
2018, waarmee begrotingsgaranties afhankelijk worden gemaakt van de 
openbaarmaking van informatie over uiteindelijke begunstigden en de publicatie van 
verslagleggingsgegevens per land; neemt kennis van het herziene AML/CTF-kader van 
de EIB-groep en verzoekt de EIB haar beleid te actualiseren in het licht van de vijfde 
antiwitwasrichtlijn die in januari 2020 in werking treedt en samen met de betrokken 
autoriteiten passende sancties voor inbreuken op de wet en strenge normen voor 
financiële tussenpersonen uit te werken;

21. merkt op dat de EIB gebonden is aan het Handvest van de grondrechten van de EU en 
dat de mensenrechtenbeginselen zijn opgenomen in haar zorgvuldigheidsprocedures en 
-normen, alsook in haar openbaar toegankelijke beoordelingen vooraf; verzoekt de EIB 
ervoor te zorgen dat haar klachtenmechanisme perfect functioneert zodat mogelijke 
mensenrechtenschendingen in het kader van projecten waarbij de EIB betrokken is, 
worden opgespoord en verholpen; verzoekt de EIB om bij de in 2020 geplande 
herziening van haar sociale en milieunormen te zorgen voor de opname van waarborgen 
op het gebied van mensenrechten;
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22. stelt vast dat de EIB over een fraudebestrijdingsbeleid beschikt en over een 
onafhankelijk bureau dat interne en externe beschuldigingen van fraude onderzoekt; 
verzoekt de EIB te overwegen haar beleid te actualiseren en haar kader voor 
fraudebestrijding te verbeteren, en vraagt de EIB hiervoor voldoende middelen vrij te 
maken, in het bijzonder gezien de belangrijke rol van de EIB bij de uitvoering van het 
EU-beleid, zoals InvestEU en de Europese Green Deal; merkt op dat het 
fraudebestrijdingsbeleid van de EIB al sancties en verhaalmogelijkheden omvat, 
waarmee bijvoorbeeld betalingen kunnen worden opgeschort, terugbetaling kan worden 
geëist en projecten kunnen worden opgeschort of geannuleerd; verzoekt de EIB haar 
betalingen op te schorten in geval van aantijgingen van ernstig wanbeheer en/of 
corruptie;

23. is ingenomen met de ondertekening van een memorandum van overeenstemming door 
de EIB en het Japans Agentschap voor internationale samenwerking (JICA) op 26 
september 2019, op grond waarvan verdere cofinanciering en co-investering in 
ontwikkelingslanden mogelijk worden gemaakt; wijst erop dat deze samenwerking een 
versterking is van het belangrijke strategische partnerschap tussen de EIB en het JICA 
voor het ondersteunen van projecten in derde landen die mondiale vraagstukken 
aanpakken;

24. steunt de verbintenis die de EIB in het kader van de derde strategie inzake diversiteit en 
inclusie voor de periode 2018-2021 is aangegaan, met name om het aantal vrouwen in 
hogere functies tegen 2021 met 50 % te doen toenemen; vraagt de EIB erop toe te zien 
dat zij de doelstelling om in de loop van de komende twaalf maanden het certificaat 
Economic Dividends for Gender Equality (EDGE-certificaat) te behalen, verwezenlijkt;

25. verzoekt de EIB te blijven samenwerken met gelijkgestemde partners om mondiale 
vraagstukken aan te pakken;

26. pleit voor meer financiële steun voor lokale energiebronnen om een einde te maken aan 
de grote afhankelijkheid van Europa van externe energiebronnen en om de 
energievoorziening veilig te stellen;

27. roept de EIB ertoe op samen te werken met kleine marktdeelnemers en 
gemeenschappelijke coöperaties ter consolidatie van kleine projecten voor hernieuwbare 
energie en hen op die manier in staat te stellen te voldoen aan de voorwaarden voor 
EIB-financiering.
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