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SUGGESTIES 

De Commissie internationale handel verzoekt de ten principale bevoegde 

Begrotingscommissie en Commissie economische en monetaire zaken onderstaande 

suggesties in hun ontwerpresolutie op te nemen: 

1. is van mening dat het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI), dat dient 

voor het financieren van riskante en innoverende projecten, een instrument kan zijn voor 

het stimuleren van groei en werkgelegenheid in de EU en voor het bevorderen van de 

ontwikkeling van een sterke, duurzame en concurrerende industrie, op voorwaarde dat het 

gelijktijdig wordt ingezet met doeltreffende handelsbeschermingsinstrumenten; vraagt in 

dit opzicht dat de rol van het EFSI in de cohesieagenda wordt vergroot door te zorgen 

voor een evenwichtigere sectorale en geografische spreiding van de door dit fonds 

gefinancierde investeringen; is van mening dat de belemmeringen om het EFSI met 

andere EU-instrumenten te combineren (vooral de Europese structuur- en 

investeringsfondsen, ESIF), moeten worden weggewerkt en dat er meer sectoren voor 

EFSI-steun in aanmerking moeten komen; 

2. brengt in herinnering dat China overweegt bij te dragen aan het EFSI en dat de Commissie 

erop heeft gewezen dat China hiervoor geen tegenprestatie in welke vorm dan ook krijgt, 

met name op het vlak van bestuur; onderstreept dat een bijdrage van China niet mag 

worden gekoppeld aan de kwestie inzake de status van markteconomie en verzoekt de EIB 

transparantie te waarborgen in het beheer van het fonds en met betrekking tot de herkomst 

van elke bijdrage van overheden, particulieren en derden; verzoekt de EIB tevens concrete 

gegevens te verstrekken, onder meer over specifieke projecten en over buitenlandse 

investeerders, en wijst op de verslagleggingsvereisten ten aanzien van het Parlement uit 

hoofde van de EFSI-verordening; wijst er nogmaals op dat alle derde landen die in de 

toekomst mogelijk willen bijdragen, moeten voldoen aan alle EU-regels inzake 

overheidsopdrachten, arbeidsrecht en milieuregelgeving en eist dat sociale en 

milieucriteria die gelden voor EIB-projecten volledig worden geëerbiedigd in besluiten 

over de financiering van projecten met EFSI-middelen; 

3. vindt het absoluut noodzakelijk dat de EU haar financieringsbronnen zoveel mogelijk 

diversifieert en in de eerste plaats particuliere investeringen aantrekt; 

4. wijst erop dat kmo's weliswaar de ruggengraat van de Europese economie vormen, maar 

dat amper 13 % van de kmo's buiten de EU handeldrijft; is van oordeel dat in het kader 

van het EFSI, in synergie met het Cosme-programma, prioriteit moet worden gegeven aan 

de internationalisering van kmo's via de ondersteuning van concrete projecten die gericht 

zijn op de exportactiviteiten van Europese kmo's; herhaalt zijn oproep om de bestaande 

instrumenten te verbeteren en dringt er bij de Commissie en de EIB op aan beter te 

communiceren over beschikbare steun en de rol van de Europese investeringsadvieshub 

(EIAH) te versterken door deze een opdracht voor steun aan de export te geven; is van 

mening dat kmo's wat deze kwesties betreft over een vaste gesprekspartner moeten 

kunnen beschikken; 

5. is opgetogen over het initiatief van de Commissie om het Europees plan voor externe 

investeringen (EIP) te lanceren met het oog op het vrijmaken van 44 à 88 miljard EUR 

aan investeringen in Afrika en de nabuurschapslanden van de EU, zonder de rol van 
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particuliere investeringen in ontwikkelingsstrategieën uit het oog te verliezen; 

onderstreept dat deze instrumenten regelmatig moeten worden geëvalueerd en niet in de 

plaats mogen komen van bestaande investeringen, dat ze moeten beantwoorden aan het 

beginsel van beleidscoherentie voor ontwikkeling en aan het additionaliteitsbeginsel ten 

aanzien van andere instrumenten en dat ze gericht moeten zijn op riskante, structurerende 

en, waar mogelijk, kleinschalige projecten en moeten worden afgestemd op de werkelijke 

behoeften van specifieke landen om voor een tastbare verbetering van de 

levensomstandigheden van de lokale bevolking te zorgen door ter plaatse fatsoenlijke 

banen te scheppen; benadrukt dat hierdoor een bijdrage wordt geleverd aan het temperen 

van de migratiecrisis; 

6. staat erop dat met betrekking tot het plan voor externe investeringen geen enkele 

investeerder of initiatiefnemer van een project afhankelijk kan zijn van een persoon of een 

onderneming die actief is in een land dat op de verwachte Europese lijst van niet-

coöperatieve belastingjurisdicties staat; 

7. is van mening dat instrumenten van die aard verenigbaar moeten zijn met de beginselen en 

doelstellingen van het externe optreden van de EU, zoals bepaald in artikel 21 van het 

Verdrag betreffende de Europese Unie en in artikel 208 van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie, en vindt dat de naleving van deze beginselen samen met 

de bereikte resultaten tot de voornaamste criteria moeten behoren voor de evaluatie van de 

doeltreffendheid van het EIP in verslagen over de tenuitvoerlegging ervan; onderstreept 

dat het toekomstige EIP gericht moet zijn op het stimuleren van particuliere investeringen 

in Afrika en de nabuurschapslanden van de EU om de dieperliggende oorzaken van 

migratie te helpen aanpakken en een bijdrage te leveren aan de tenuitvoerlegging van de 

VN-doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling en het klimaatakkoord van Parijs; 

8. stelt voor dat het EIP wordt gebruikt om microkredietprojecten voor de meest kwetsbare 

groepen te helpen financieren; 

9. wijst op de potentieel belangrijke rol van delegaties van de Europese dienst voor extern 

optreden voor het leggen van contacten tussen investeerders en landen waarvoor projecten 

zijn bestemd; dringt erop aan dat het Parlement nauw wordt betrokken bij het toezicht op 

de tenuitvoerlegging van het plan voor externe investeringen aan de hand van regelmatige 

voortgangsverslagen van de Commissie. 
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