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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) 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, sociale kwesties en innovatie; benadrukt dat het voor de 
verwezenlijking van deze ambities kan zijn dat de EIB meer risico’s moet nemen, 
gelijktijdig met het vergroten van haar eigen vermogen en de ontwikkeling van 
expertise op het gebied van innovatieve financieringsinstrumenten; dringt aan op een 
adequate kapitalisatie van de EIB om het gebruik van innovatieve instrumenten 
mogelijk te maken bij de financiering van projecten met aanzienlijke potentiële 
voordelen op het gebied van duurzaamheid, sociale kwesties en innovatie;

2. is ingenomen met de toezegging van de gekozen voorzitter van de Commissie om een 
aantal afdelingen van de EIB om te vormen tot een klimaatbank, en met de 
toezeggingen van de voorzitter 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; verzoekt de Commissie om zo spoedig 
mogelijk een ambitieus nieuw Europees plan voor duurzame investeringen voor te 
stellen, met inbegrip van aanvullende financiële verbintenissen, en de EIB ten volle te 
steunen in haar ambities op het gebied van duurzaamheid;

3. benadrukt dat indien de EIB de klimaatbank van de EU wil worden, zij tegen eind 2020 
alle financiële steun voor projecten die verband houden met fossiele brandstoffen moet 
stopzetten en al haar activiteiten, met inbegrip van de activiteiten van het EIF, moet 
afstemmen op de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs; dringt er bij de EIB 
op aan om bedrijven te verplichten tot toezeggingen inzake decarbonisatie als 
voorwaarde voor steun van de EIB; 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;

4. 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, in toekomstige investeringsstrategieën moet 
worden vervangen door meetbare doelstellingen inzake duurzaamheid en sociale 
impact; verzoekt de EIB het aandeel van de financiering uit het EFSI en uit InvestEU te 
vergroten voor projecten die een aanzienlijke bijdrage leveren aan de sociale 
doelstellingen en de doelstellingen inzake duurzaamheid van de EU; 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;

5. vraagt de EIB-groep om meer transparantie over haar economische activiteiten, haar 
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gebruik van de begrotingsgarantie van de EU, de additionaliteit van de verrichtingen 
van de EIB en mogelijke toekomstige plannen voor een 
ontwikkelingsdochteronderneming bij de EIB, en roept de EIB-groep ertoe op haar 
verantwoordingsplicht met betrekking tot deze kwesties te verbeteren; 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.


