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SUGGESTIES 

De Commissie internationale handel verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

economische en monetaire zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 

nemen: 

1. neemt kennis van de resultaten van de tussentijdse herziening door de Commissie van het 

mandaat voor externe leningverstrekking door de Europese Investeringsbank (EIB); 

onderstreept dat de EIB krachtens een ontwikkelingsmandaat werkt en zich daarbij dus 

moet laten leiden door het beginsel van samenhang in het ontwikkelingsbeleid; dringt erop 

aan dat de Commissie erop toeziet dat de door de EIB gefinancierde projecten aansluiten 

bij het EU-beleid en de Europese belangen eerbiedigen, en onderstreept dat de EIB zich in 

haar hoedanigheid van financiële arm van de EU moet richten naar de duurzame 

ontwikkelingsdoelen van de VN; 

2. neemt kennis van de positieve omstandigheid dat de omvang van de middelen die 

halverwege de programmaperiode zijn toegewezen, in sommige regio's een hoog 

percentage van het regionale maximum uitmaken; beschouwt dit als een indicatie dat het 

mogelijk en wenselijk is middelen nauwkeuriger op de prioriteiten van de Unie te richten 

om beter te reageren op externe beleidsdoelstellingen, bijvoorbeeld met betrekking tot de 

migratiecrisis; 

3. verzoekt de Commissie om een kader te scheppen voor jaarlijkse verslaggeving door de 

EIB over haar operaties buiten de EU op het punt van naleving van de voor het extern 

optreden van de Unie geldende algemene beginselen; steunt de conclusie in de 

tussentijdse evaluatie dat de regionale technische operationele richtsnoeren van de EIB in 

nauwe samenwerking met de EDEO moeten worden bijgewerkt om duidelijker te maken 

dat de EIB qua prioriteiten op één lijn ligt met de Unie; verzoekt de Commissie deze 

bijwerking aan te grijpen om de basis te leggen voor de verslaggeving door de EIB over 

de naleving van artikel 21 VEU; is van mening dat het optioneel aanvullend bedrag voor 

de EIB alleen mag worden vrijgegeven als er vooruitgang met deze verslaggeving wordt 

gemaakt; 

4. ziet uit naar verdere initiatieven van de EIB voor meer transparantie en om te zorgen dat 

belanghebbenden gedetailleerd en constant worden geraadpleegd, want het is essentieel 

dat voor de door de regeringen van de lidstaten verschafte gelden aan de hoogste normen 

voor effectiviteit en verantwoording moeten gelden; verzoekt de EIB de nodige toegang 

tot informatie te verbeteren, niet alleen voor het Europees Parlement en andere 

instellingen maar ook voor het algemene publiek, met name ten aanzien van het systeem 

van contracten en de financiële gegevens rond de door de EIB gefinancierde projecten;  

5. 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; 

6. juicht het toe dat de EIB met haar kwantitatieve streefcijfers voor klimaatmaatregelen op 

schema ligt; stelt voor om strengere kwalitatieve criteria voor de keuze van 

klimaatmaatregelen in te voeren, bijvoorbeeld verlaging van de emissiedrempel tot 350g 

CO2/kWh, zodat alleen de meest efficiënte met fossiele brandstoffen gestookte centrales 
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steun ontvangen; roept de EIB op ambitieuze actieplannen te ontwerpen in het kader van 

haar nieuwe klimaatstrategie, ter versterking van haar leidende positie op klimaatgebied, 

vooral een ambitieus tijdschema voor de geleidelijke afschaffing van alle steun voor 

fossiele brandstoffen; 

7. beveelt aan om de leningverstrekking te concentreren op kleinere, gedecentraliseerde 

projecten voor hernieuwbare energie die geen aansluiting op het net hebben en waarbij 

burgers en gemeenschappen betrokken zijn, en om het beginsel "voorrang voor energie-

efficiëntie" op te nemen in alle beleidsmaatregelen en operaties van de EIB; 

8. prijst de EIB voor haar inzet om gedwongen migratie tegen te gaan en op te treden in de 

landen die door de migratiecrisis zwaar op de proef worden gesteld, onder meer door het 

opvoeren van humanitair optreden, ondersteuning van de economische groei, de aanleg 

van infrastructuur en het scheppen van banen; verwelkomt in dit verband het 

crisisrespons- en weerbaarheidsinitiatief van de EIB, dat tot doel heeft de steun aan de 

zuidelijke nabuurlanden van de EU en de Balkanlanden met zes miljard euro te verhogen; 

dringt er op aan met dit initiatief voor werkelijke additionaliteit te zorgen waar het gaat 

om de huidige EIB-activiteiten in de regio; 

9. verzoekt de EIB het pakket "migratie voor de ACS-landen" snel ten uitvoer te leggen en 

dringt erop aan dat de gefinancierde projecten in de eerste plaats worden toegespitst op het 

voorkomen van gedwongen migratie in de regio ten zuiden van de Sahara; 

10. verzoekt de EIB de communicatie met de financiële intermediairs te blijven verbeteren, 

zodat deze de begunstigden beter kunnen informeren over de EIB-

financieringsmogelijkheden die tot hun beschikking staan; is in dit verband verheugd over 

een onlangs ingestelde regeling die inhoudt dat kredietinstellingen die voor de 

financiering van een project EIB-middelen gebruiken, een brief naar de begunstigde 

moeten sturen waarin uitdrukkelijk op het gebruik van EIB-gelden wordt gewezen; 

11. is verheugd over de financieringsactiviteiten van de EIB op het gebied van infrastructuur 

en vervoer, omdat deze projecten het handelspotentieel aanzienlijk vergroten en als 

hefboom kunnen fungeren bij de internationalisering van kmo's, met name in geografisch 

benadeelde regio's; 

12. onderstreept dat toegang tot financiering tot de meest dringende uitdagingen voor kmo’s 

behoort; onderstreept dat een EIB-strategie nodig is om kmo’s ruimer en vlotter toegang te 

geven tot financiering, mede door handelsfaciliteringsprogramma’s en initiatieven als de 

Europese Progress-microfinancieringsfaciliteit en de nieuwe faciliteiten voor financiering 

van handelsactiviteiten van kmo's in Europa en Latijns Amerika/Cariben; stelt voor om 

intermediaire banken die EIB-middelen verstrekken, te verplichten tot een sterker 

proactief beleid ten aanzien van kmo's en micro-ondernemingen; spreekt zich uit voor een 

verdere verbetering van de transparantie rond de beoordeling van het lokale 

sociaaleconomische effect van de EIB-leningen die via intermediairs worden verstrekt; 

onderstreept dat de bijdrage van de EIB voor kmo-gerelateerde programma’s in derde 

landen die een preferentiële handelsregeling met de EU hebben gericht moet zijn op hun 

integratie in de mondiale toeleveringsketens, terwijl die EIB-programma’s specifiek in the 

oostelijke en zuidelijke nabuurschap op integratie van kmo’s in Europese waardeketens 

gericht moeten zijn; 
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13. is verheugd over het voorstel van de Commissie voor een Europees extern 

investeringsplan (EEIP), waarmee de fundamentele oorzaken van de migratie moeten 

worden aangepakt door ertoe bij te dragen dat de doelstellingen voor duurzame 

ontwikkeling worden gehaald; hoopt de EIB hierbij een belangrijke rol te zien spelen, met 

name door de verstrekking van aanvullende financiële middelen aan begunstigden in de 

privésector; 

14. dringt er bij de EIB op aan haar faciliteit voor technische bijstand en financiële expertise 

ten behoeve van lokale en regionale overheden in de fase voorafgaand aan de goedkeuring 

van projecten verder uit te breiden, met het oog op betere toegankelijkheid en 

betrokkenheid van alle lidstaten, met name de lidstaten met een lage successcore van 

goedgekeurde projecten; 

15. dringt er op aan de EIB-gelden niet alleen op kmo's te richten, maar ook op de 

ontwikkeling van gevoelige infrastructuur, want het ontbreken hiervan kan in veel 

partnerlanden de groei van de handel ernstig belemmeren en het voor de bevolking zeer 

moeilijk maken goederen en diensten uit de EU te betrekken en daarheen te verkopen; 

16. dringt aan op een politiek debat met deelname van het Parlement over de beoogde 

samenwerking van de EIB met de Aziatische Investeringsbank voor infrastructuur (AIIB); 

stelt met bezorgdheid vast dat de governancestructuur van de AIIB tot dusverre niet 

voorziet in een adequate betrokkenheid van de aandeelhouders bij de besluitvorming over 

projectfinanciering en dat in de voor het publiek beschikbare projectdocumentatie niet 

wordt ingegaan op de uitvoering van de sociale en milieumaatregelen die de AIIB van 

haar leningnemers verlangt; dringt erop aan dat de EIB synergiën creëert en eventueel 

middelen samenvoegt met die van andere regionale ontwikkelingsbanken om te zorgen dat 

zij elkaar met hun activiteiten niet beconcurreren; vindt het belangrijk dat de EIB in het 

kader van haar samenwerking met andere ontwikkelingsbanken opkomt voor strengere 

prestatienormen inzake transparantie en op sociaal en milieugebied, bij wijze van 

voorwaarde voor een eventuele kapitaaldeelname; 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 bepaald 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. verzoekt de EIB op haar website gedetailleerde informatie te publiceren over de 

beslissingen met betrekking tot de selectie van projecten die financiële steun zullen 

ontvangen, en daarbij in het bijzonder aandacht te besteden aan de redenen voor 

verwerping van ingediende projecten, de resultaten van interne onderzoeken en de 

selectie, controle en evaluatie van haar activiteiten en programma's, op basis van 

duidelijke en meetbare indicatoren, alsmede de methoden en resultaten van voorafgaande 

effectbeoordelingen en verslaglegging achteraf voor elk gefinancierd project; 

18. verzoekt de EIB, rekening houdend met de ontoereikende capaciteit voor het opzetten van 
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projecten in de openbare en de particuliere sector en de lage leencapaciteit in sommige 

lidstaten, alsmede om het tekort aan investeringen in de Unie te verminderen, te 

onderzoeken of eenmalige bijdragen van de lidstaten, ofwel van een lidstaat ofwel van 

nationale stimuleringsbanken die zijn ingedeeld bij de sector algemene overheid of die 

namens een lidstaat optreden, aan door de EIB gefinancierde projecten dienen te worden 

beschouwd als eenmalige maatregelen, in de zin van artikel 5 van Verordening (EG) nr. 

1466/97 van de Raad en artikel 3 van Verordening (EG) nr. 1467/97 van de Raad. 
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