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SUGGESTIES 

De Commissie internationale handel verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. verzoekt de Commissie in samenwerking met de Europese Dienst voor extern optreden 

(EDEO) een kader uit te werken voor de jaarlijkse rapportage van de EIB over haar 

werkzaamheden buiten de EU met betrekking tot de naleving van de algemene beginselen 

die de leidraad vormen voor het extern optreden van de Unie, als bedoeld in artikel 21 

VEU en in het strategisch kader en actieplan van de EU voor mensenrechten; dringt er bij 

de Commissie op aan ervoor te zorgen dat de projecten die door de EIB worden 

ondersteund in overeenstemming zijn met het EU-beleid en de Europese belangen 

eerbiedigen, en pleit voor verbeterde controles achteraf ter beoordeling van de effecten 

van door de EIB gesteunde projecten op economisch, sociaal en milieuvlak ten opzichte 

van de doelstellingen van de EDEO; verzoekt om een uitvoerig verslag over de eventuele 

verliezen die bij investeringen buiten de EU geleden zijn en over de wijze waarop en de 

gevallen waarin het garantie-instrument is gebruikt; 

2. verzoekt de EIB meer aandacht te besteden aan de gevolgen van haar werkzaamheden 

voor de mensenrechten en de arbeidsrechten, en haar beleid inzake sociale normen verder 

uit te werken tot een mensenrechtenbeleid op het gebied van bankieren; stelt met het oog 

daarop voor dat de EIB mensenrechtenbenchmarks opneemt in haar projectevaluaties; 

3. stelt elk initiatief van de EIB op prijs waarbij de transparantie wordt vergroot en er meer 

wordt overlegd met belanghebbende partijen, en waardeert in het bijzonder de openbare 

raadpleging van het EIB met betrekking tot klimaatactie; prijst het werk dat de EIB tot nu 

toe op het gebied van een actief klimaatbeleid heeft verricht, onder meer door 

19,1 miljard EUR uit te trekken voor de ondersteuning van klimaatactieprojecten; is van 

mening dat de EIB haar leiderspositie op het gebied van klimaat verder kan uitbouwen; 

kijkt uit naar de actualisering van de EIB-klimaatstrategie buiten de EU, en verwacht een 

actieplan waarin een toename van het aantal klimaatgerelateerde projecten in haar 

portfolio wordt beschreven; verzoekt de EIB jaarlijks verslag uit te brengen over de 

tenuitvoerlegging van haar klimaatbeleid; 

4. dringt er bij de EIB op aan actief te blijven ijveren voor duurzame groei in zowel de 

industrielanden als de ontwikkelingslanden, teneinde duurzame ontwikkeling overal ter 

wereld te ondersteunen; benadrukt dat er voor de EIB, als de financiële arm van de Unie, 

een rol is weggelegd bij de verwezenlijking van de VN-doelstellingen voor duurzame 

ontwikkeling; dringt erop aan dat in de ontwikkelingsagenda voor de periode na 2015 

bijzondere aandacht wordt besteed aan de tussentijdse herziening in 2016 van het EIB-

mandaat voor kredietverlening in derde landen; 

5. verzoekt de EIB haar emissienormen in 2016 te herzien en de emissiedrempels te verlagen 

tot 350g CO2/kWh, zodat alleen de op fossiele brandstoffen draaiende energiecentrales die 

het meest efficiënt zijn ondersteund worden; 

6. pleit ervoor dat de kredietverlening wordt gericht op kleinschaligere, niet aan het net 

gekoppelde, gedecentraliseerde hernieuwbare-energieprojecten waarbij burgers en 

gemeenschappen betrokken zijn, en dat het beginsel "energie-efficiëntie eerst" wordt 
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opgenomen in alle beleidsmaatregelen en acties van de EIB; 

7. is ingenomen met het feit dat de EIB een aantal seminars heeft gehouden over 

ondernemen en mensenrechten; 

8. verzoekt de EIB met klem meer gebruik te maken van het feit dat zij onderworpen is aan 

de sociale, milieu- en mensenrechtenvoorschriften en de rechtsmechanismen van de EU 

en op grond daarvan haar inhoudelijke en procedurele verantwoordelijkheid ten opzichte 

van externe belanghebbenden te vergroten; 

9. prijst de hoge mate van transparantie die door de EIB is bereikt; raadt aan de transparantie 

met betrekking tot de beoordeling van de economische en sociale gevolgen van de EIB-

leningen via intermediairs te blijven verbeteren; 

10. herinnert eraan dat kmo's de ruggengraat van de Europese economie vormen; benadrukt 

dat meer dan 600 000 kmo's, die samen meer dan 6 miljoen mensen in dienst hebben, 

instaan voor een derde van de totale uitvoer van de EU; onderstreept dat toegang tot 

financiering een van de meest dringende problemen voor kmo's in de EU is en verzoekt de 

EIB derhalve ervoor te zorgen dat kmo's tot de hoofdbegunstigden van haar financiering 

behoren; 

11. pleit ervoor dat de interne EIB-afdeling voor klachtenregeling een onderzoek start naar de 

transparantie, de doeltreffendheid en de ontwikkelingseffecten van de via intermediairs 

verstrekte EIB-leningen en dat de EIB op grond van de resultaten van dit onderzoek een 

lijst van criteria opstelt voor de selectie van financiële intermediairs; 

12. verzoekt de EIB om het Parlement en het publiek gedetailleerde informatie te verstrekken 

over haar financiering en over de prestaties van de Zakenombudsman in Oekraïne; 

13. verzoekt de EIB zich te onthouden van samenwerking met financiële intermediairs die een 

negatieve staat van dienst hebben op het gebied van transparantie, belastingontduiking of 

praktijken van agressieve fiscale planning, of die andere schadelijke fiscale praktijken 

hanteren, zoals fiscale rulings, oneigenlijke verrekenprijzen, fraude en corruptie, of een 

nadelige invloed hebben op de maatschappij en het milieu, of wier eigen plaatselijke 

inbreng te verwaarlozen is; 

14. prijst de EIB voor haar inzet ten gunste van kmo's en tegen de discriminatie van kleinere 

economische actoren, en verzoekt de EIB ervoor te zorgen dat kmo's daadwerkelijk 

toegang krijgen tot financiering afkomstig van de externe leencapaciteit van het EIF en de 

EIB; stelt voor om de als intermediair optredende banken die EIB-middelen uitgeven via 

globale leningen te onderwerpen aan vereisten voor een proactief beleid met betrekking 

tot kmo's en micro-ondernemingen, zodat voor samenhang gezorgd wordt met 

maatregelen uit het EU-ontwikkelingsbeleid die tot doel hebben de informele economie te 

formaliseren; is verheugd over de handelsbevorderende programma's van de EIB, in het 

bijzonder over de handelsfinancieringsfaciliteit voor kmo's, waardoor buitenlandse banken 

die handelsactiviteiten van kmo's financieren garanties krijgen, wat bijdraagt aan de 

heropleving van handelsstromen en aan het verlichten van liquiditeitsproblemen, en is ook 

verheugd over andere nieuwe projecten op het gebied van handelsfinanciering, gericht op 

landen die zwaar getroffen zijn door de economische crisis, of over financiële oplossingen 

op maat, zoals de Europese Progress-microfinancieringsfaciliteit voor financiële inclusie; 
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15. is bijzonder blij met de financieringsactiviteit van de EIB ter ondersteuning van 

infrastructuur- en vervoerprojecten in de Europese regio's; benadrukt dat deze vormen van 

financiële ondersteuning de ontwikkelingskansen op het gebied van de handel aanzienlijk 

vergroten, doordat ze de groei en het concurrentievermogen stimuleren, vooral in 

gebieden met natuurlijke geografische beperkingen; 

16. verzoekt de EIB ervoor te zorgen dat van ondernemingen die deelnemen aan projecten 

met medefinanciering van de EIB gevraagd wordt de beginselen van gelijke beloning en 

transparante lonen te onderschrijven, alsook het beginsel van gelijke behandeling van 

mannen en vrouwen, zoals vastgesteld in Richtlijn 2006/54/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 5 juli 2006 betreffende de toepassing van het beginsel van 

gelijke kansen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen in arbeid en beroep; wijst 

er bovendien op dat de EIB bij haar besluiten over te financieren projecten rekening moet 

houden met de maatregelen die de kandidaat-ondernemingen hebben getroffen op het 

gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen; 

17. is van mening dat de financiering van de faciliteit voor kleine en middelgrote 

ondernemingen van de diepe en brede vrijhandelsruimte (DCFTA), waarbij 

200 miljoen EUR over tien jaar tijd in drie verschillende landen van het Oostelijk 

Partnerschap verstrekt wordt via de Europese Bank voor wederopbouw en ontwikkeling 

(EBWO) en de EIB, onvoldoende is gezien het belang van de doelstelling om via deze 

faciliteit voor hoogwaardige werkgelegenheid en duurzame groei te zorgen; 

18. verzoekt de EIB om de voor de ontwikkelingslanden bestemde middelen gericht in te 

zetten voor de ontwikkeling van infrastructuur en zich samen met de Afrikaanse 

Ontwikkelingsbank (AfDB) toe te leggen op de financiering van 

langetermijninvesteringen in functie van economische ontwikkeling; 

19. is ingenomen met de oplossing die in samenwerking met de Wereldbank is uitgewerkt 

waardoor de EIB kan helpen om het Oekraïne makkelijker te maken gas aan te kopen; 

20. verzoekt de EIB de financiële middelen op te krikken door partnerschappen aan te gaan 

met anderen en door EU-subsidies te combineren met EIB-leningen; 

21. is van mening dat de bijdrage van het EIB aan steunprogramma's voor kmo's in 

handelspartnerlanden van het oostelijke en zuidelijke nabuurschap erop gericht moet zijn 

het voor die ondernemingen makkelijker te maken deel te nemen aan Europese 

waardeketens; wijst erop dat de werkwijze om zich op plaatselijke financiële markten te 

verlaten op partnerbanken problematisch kan zijn voor de toegang van kmo's tot 

financiering in landen zoals Oekraïne, waar de plaatselijke rentetarieven zeer hoog zijn; 

22. verzoekt de EIB om, in de context van de beoordeling vooraf van ondernemingen die het 

voorwerp van een gerechtelijk onderzoek vormen, haar beleid inzake de bestrijding van 

witwaspraktijken en de financiering van terrorisme en georganiseerde misdaad bij te 

stellen en een nieuw beleid gericht op verantwoordelijke belastingheffing tot stand te 

brengen, te beginnen met een herziening van haar beleid inzake niet-coöperatieve 

rechtsgebieden (NCJ-beleid) in 2016; 

23. verzoekt de EIB ervoor te zorgen dat haar mandaat voldoende flexibiliteit blijft bieden om 

te kunnen inspelen op verstorende ontwikkelingen in het buitenland en haar externe 
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financiering ten behoeve van de oostelijke en zuidelijke mediterrane buurlanden van de 

EU in tijden van crisis te kunnen verhogen; 

24. pleit ervoor dat de EIB zowel rechtstreekse financiering als financiering via intermediairs 

laat afhangen van de openbaarmaking van fiscaal relevante gegevens per land, 

overeenkomstig de bepaling inzake kredietinstellingen uit de CRD IV (richtlijn 

kapitaalvereisten); 

25. verzoekt de EIB gegevens te verzamelen over de belastingbetalingen die voortvloeien uit 

haar investeringen en kredietverstrekking, met name over de belasting op 

ondernemingswinsten en in het bijzonder in ontwikkelingslanden, en deze gegevens 

jaarlijks te analyseren en te publiceren; 

26. is van mening dat een verdere uitbreiding van de taken en verantwoordelijkheden van de 

EIB gepaard moet gaan met een evenredige verhoging van het kapitaal van de bank. 



 

AD\1077609NL.doc 7/7 PE567.827v02-00 

 NL 

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMINGIN DE MEDEADVISERENDE COMMISSIE  

Datum goedkeuring 19.11.2015    

Uitslag eindstemming +: 

–: 

0: 

32 

0 

2 

Bij de eindstemming aanwezige leden Maria Arena, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle 

de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora 

Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Gabrielius 

Landsbergis, David Martin, Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, 

Franck Proust, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, 

Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, 

Hannu Takkula 

Bij de eindstemming aanwezige 

plaatsvervangers 

Klaus Buchner, Nicola Danti, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Seán 

Kelly, Fernando Ruas, Marita Ulvskog 

Bij de eindstemming aanwezige 

plaatsvervangers (art. 200, lid 2) 

Beatriz Becerra Basterrechea, Edward Czesak, Rosa D’Amato, Dario 

Tamburrano, Janusz Wojciechowski 

 
 

 


