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AMENDEMENTEN 

De Commissie internationale handel verzoekt de ten principale bevoegde 

Begrotingscommissie onderstaande amendementen in aanmerking te nemen: 

 

Amendement  1 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) Een nieuw resultaatgericht 

partnerschapskader met derde landen, dat 

met alle Uniebeleidslijnen en -

instrumenten rekening houdt, dient te 

worden uitgewerkt. In het kader van dat 

nieuwe partnerschapskader dient het plan 

voor externe investeringen (hierna "EIP" 

genoemd) te worden opgezet om 

investeringen in regio's buiten de Unie te 

ondersteunen, en tegelijk bij te dragen aan 

het behalen van de doelstelling van 

duurzame ontwikkeling. Ook dienen 

hiermee de doelstellingen van de Agenda 

2030 voor duurzame ontwikkeling te 

worden behaald, alsmede de doelstellingen 

die met andere financieringsinstrumenten 

voor extern optreden worden nagestreefd. 

(2) Een nieuw resultaatgericht 

partnerschapskader met derde landen, dat 

met alle Uniebeleidslijnen en -

instrumenten rekening houdt, dient te 

worden uitgewerkt. In het kader van dat 

nieuwe partnerschapskader dient het plan 

voor externe investeringen (hierna "EIP" 

genoemd) te worden opgezet om 

investeringen in regio's buiten de Unie te 

ondersteunen, en tegelijk bij te dragen aan 

inclusieve en duurzame ontwikkeling, het 

creëren van rijkdom en het behalen van de 

duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen 

(SDG's). Ook dienen hiermee de 

doelstellingen van de Agenda 2030 voor 

duurzame ontwikkeling te worden behaald, 

alsmede de doelstellingen die met andere 

financieringsinstrumenten voor extern 

optreden worden nagestreefd. 

 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 8 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (8 bis) De EIB kreeg een aantal 

bijkomende taken, bijvoorbeeld op het 

gebied van de Europese economische 

diplomatie. Om deze taken behoorlijk uit 

te voeren, heeft de EIB voldoende 

financiële middelen nodig. Door het 
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succes van het Garantiefonds in het kader 

van het mandaat voor externe leningen 

kan de EIB concrete resultaten boeken en 

een impact op EU-niveau bereiken via 

degelijke projecten in derde landen, met 

minimale lasten voor de Uniebegroting. 

Gezien de steeds grotere taaklast van de 

EIB als de financiële arm van de Unie, 

moet dit succesvolle instrument versterkt 

worden, en dient de Commissie te zorgen 

voor een verhoging van de begroting voor 

het Garantiefonds voor de EIB bij het 

volgende wetgevingsvoorstel voor de 

periode 2021-2028. 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) Om met het externe mandaat te 

kunnen inspelen op potentiële uitdagingen 

en Unieprioriteiten die zich aandienen, 

maar ook een strategisch antwoord te 

bieden voor het aanpakken van 

onderliggende oorzaken van migratie, dient 

het maximumplafond voor de EIB-

financieringsverrichtingen onder de EU-

garantie te worden opgetrokken tot 32 300 

000 000 EUR door het optionele 

aanvullende bedrag van 3 000 000 000 

EUR vrij te geven. Onder het algemene 

mandaat dient het bedrag van 1 400 000 

000 EUR te worden geoormerkt voor 

projecten in de publieke sector die zijn 

gericht op vluchtelingen en 

gastgemeenschappen in crisisgebieden. 

(9) Om met het externe mandaat te 

kunnen inspelen op potentiële uitdagingen 

en Unieprioriteiten die zich aandienen, 

maar ook een strategisch antwoord te 

bieden voor het aanpakken van 

onderliggende oorzaken van migratie, dient 

het maximumplafond voor de EIB-

financieringsverrichtingen onder de EU-

garantie te worden opgetrokken tot 

38 500 000 000 EUR. Onder het algemene 

mandaat dient het bedrag van 1 400 000 

000 EUR te worden geoormerkt voor 

projecten in de publieke sector die zijn 

gericht op vluchtelingen en 

gastgemeenschappen in crisisgebieden. 

Motivering 

Het voorstel van de Commissie heeft een directe en onmiddellijke impact op andere dringende 

beleidsmaatregelen en prioriteiten van de EU. Het voorstel zou de facto leiden tot een 

aanzienlijke beperking van de jaarlijkse activiteiten van de EIB in het Oostelijk Nabuurschap, 

waaronder Oekraïne. De jaarlijkse activiteiten in het oosten zouden met ongeveer 70 % 

moeten inkrimpen in vergelijking met de huidige jaarlijkse kredietverschaffing. De 

voorgestelde plafonds voor Azië en Latijns-Amerika en Zuid-Afrika zouden leiden tot een 
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inperking van 50 % van de jaarlijkse activiteiten in vergelijking met het huidige niveau. 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een besluit 

Recital 11 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) Het aanpakken van onderliggende 

oorzaken van migratie dient als een nieuwe 

doelstelling aan het mandaat te worden 

toegevoegd. 

(11) Het aanpakken van onderliggende 

oorzaken van migratie dient als een nieuwe 

doelstelling aan het mandaat te worden 

toegevoegd en elk project dat in het kader 

van deze nieuwe doelstelling wordt 

gefinancierd dient in overeenstemming te 

zijn met artikel 21 van het Verdrag 

betreffende de Europese Unie (VEU). 

 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 12 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) Complementariteit en coördinatie 

met Unie-initiatieven voor het aanpakken 

van onderliggende oorzaken van migratie 

dient te worden verzekerd, onder meer 

door Uniesteun voor de duurzame 

herintegratie van migranten die naar hun 

land van herkomst zijn teruggekeerd. 

(12) Complementariteit en coördinatie 

met Unie-initiatieven voor het aanpakken 

van onderliggende oorzaken van migratie 

dient te worden verzekerd, onder meer 

door Uniesteun voor de duurzame 

herintegratie van migranten die naar hun 

land van herkomst zijn teruggekeerd. Met 

het oog hierop dient de EIB nauw samen 

te werken met de EDEO en zo nodig een 

beroep te kunnen doen op de bevoegde 

internationale organisaties zoals de IOM 

en UNHCR. 

 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 13 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) Na de Overeenkomst van Parijs die 

is aangenomen in het kader van het 

Raamverdrag van de Verenigde Naties 

inzake klimaatverandering, dient de EIB in 

te zetten op het aanhouden van een hoog 

niveau klimaatrelevante uitgaven in het 

kader van haar externe mandaat, om zo 

haar klimaatinvesteringen in 

ontwikkelingslanden tegen 2020 op te 

trekken van 25% naar 35%. 

(13) Na de Overeenkomst van Parijs die 

is aangenomen in het kader van het 

Raamverdrag van de Verenigde Naties 

inzake klimaatverandering dient de EIB in 

te zetten op het verder verhogen van het 

huidige hoge niveau van klimaatrelevante 

uitgaven in het kader van haar externe 

mandaat, om zo haar klimaatinvesteringen 

in ontwikkelingslanden tegen 2020 op te 

trekken van 25 % naar 35 %, 

overeenkomstig de verplichtingen die zij 

in haar klimaatstrategie op zich heeft 

genomen. 

Motivering 

In haar eind 2015 vastgestelde klimaatstrategie heeft de EIB zich ertoe verplicht het niveau 

van haar projecten op het gebied van klimaatactie in ontwikkelingslanden tot eind 2020 naar 

35 % op te trekken. Deze aankondiging dient in haar externe mandaat tot uitdrukking te 

komen. 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 15 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(15) De EIB dient in het kader van haar 

raamwerk voor resultaatmeting (ReM) een 

reeks indicatoren te ontwikkelen en te 

hanteren voor projecten in de publieke en 

de particuliere sector ten behoeve van 

vluchtelingen en gastgemeenschappen. 

Daarom dient een beoordeling van de 

bijdrage van EIB-

financieringsverrichtingen om 
onderliggende oorzaken van migratie aan 

te pakken, te worden opgenomen in de 

jaarlijkse verslaglegging van de Commissie 

aan het Europees Parlement en de Raad 

over EIB-financieringsverrichtingen. 

(15) De EIB dient in het kader van haar 

raamwerk voor resultaatmeting (ReM) een 

reeks indicatoren te ontwikkelen en te 

hanteren voor projecten in de publieke en 

de particuliere sector ten behoeve van 

vluchtelingen en gastgemeenschappen, met 

inbegrip van indicatoren voor het meten 
van de bijdrage van het project aan het 

bereiken van de SDG's, het bestrijden van 

de onderliggende oorzaken van migratie en 

het betrekken van maatschappelijke 

organisaties van ontvangende 

gemeenschappen bij het project. Een 

beoordeling van de bijdrage van EIB-

financieringsverrichtingen om deze 

factoren aan te pakken, dient te worden 

opgenomen in de jaarlijkse verslaglegging 
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van de Commissie aan het Europees 

Parlement en de Raad over EIB-

financieringsverrichtingen, waarbij gelet 

dient te worden op volledige 

verantwoording en transparantie. De EIB 

dient 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 subcontracten en de 

financiële gegevens rond de door de EIB 

gefinancierde projecten. 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 16 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(16) Alleen wanneer het gaat om de 

noodzaak om nood- en crisissituaties aan te 

pakken die zich tijdens de mandaatsperiode 

kunnen voordoen en die worden erkend als 

belangrijke prioriteiten voor het extern 

beleid van de Unie, dient het plafond voor 

de herverdeling tussen de regio's door de 

EIB in de loop van het mandaat te worden 

opgetrokken van 10% tot 20%. Het 

mandaat voor leningen aan de particuliere 

sector van 2 300 000 000 EUR en het 

bedrag van 1 400 000 000 EUR bestemd 

voor projecten van de publieke sector kan 

niet opnieuw worden toegewezen omdat 

het is bedoeld om onderliggende oorzaken 

van migratie aan te pakken. 

(16) Alleen wanneer het gaat om de 

noodzaak om nood- en crisissituaties aan te 

pakken die zich tijdens de mandaatsperiode 

kunnen voordoen en die worden erkend als 

belangrijke prioriteiten voor het extern 

beleid van de Unie, dient het plafond voor 

de herverdeling tussen de regio's door de 

EIB in de loop van het mandaat te worden 

opgetrokken van 10 % tot 20 %. De EIB 

dient het Europees Parlement in kennis te 

stellen van alle herverdelingsbesluiten 

door een motiveringsverslag en een 

effectbeoordeling te overleggen. Het 

mandaat voor leningen aan de particuliere 

sector van 2 300 000 000 EUR en het 

bedrag van 1 400 000 000 EUR bestemd 

voor projecten van de publieke sector kan 

niet opnieuw worden toegewezen omdat 

het is bedoeld om onderliggende oorzaken 

van migratie aan te pakken. 

 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 17 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(17) De lijst van in aanmerking 

komende regio's en landen en potentieel in 

aanmerking komende regio's en landen 

dient te worden gewijzigd om landen met 

een hoog inkomen en hoge kredietrating uit 

te sluiten (Brunei, IJsland, Israël, 

Singapore, Chili en Zuid-Korea). Voorts 

wordt Iran toegevoegd aan de lijst van de 

potentieel in aanmerking komende regio's 

en landen. 

(17) De lijst van in aanmerking 

komende regio's en landen en potentieel in 

aanmerking komende regio's en landen 

dient zodanig te worden samengesteld dat 

de grootste ontwikkelingsimpact wordt 

bewerkstelligd en dient te worden 

gewijzigd om landen met een hoog 

inkomen en hoge kredietrating uit te sluiten 

(Brunei, IJsland, Israël, Singapore, Chili en 

Zuid-Korea). Voorts wordt Iran 

toegevoegd aan de lijst van de potentieel in 

aanmerking komende regio's en landen. 

 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 17 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (17 bis) De Europese Raad heeft de 

cruciale rol van de EIB voor de externe 

economische betrekkingen van de EU 

benadrukt en heeft tijdens de vergadering 

van 20 en 21 maart 2014 de EIB 

opgeroepen "verder bij te dragen aan het 

versterken van de internationalisering en 

de concurrentiekracht van de Europese 

ondernemingen". Toegang tot 

financiering behoort voor kmo's tot de 

grootste uitdagingen. Daarom is een EIB-

strategie nodig 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. 

Daarnaast dienen de intermediaire 

banken die EIB-middelen verstrekken een 

sterker proactief beleid ten aanzien van 

kmo's en micro-ondernemingen in te 

voeren, en moet de beoordeling van de 
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lokale economische en sociale impact van 

de EIB-leningen die via een intermediair 

lopen transparanter gemaakt worden. 

 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 17 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (17 ter) De EIB ligt met haar 

kwantitatieve streefcijfers voor 

klimaatmaatregelen op schema. De EIB 

heeft een grotere focus op 

klimaatmaatregelen in 

ontwikkelingslanden beloofd, tot 35 % 

tegen 2020. Om de EIB in staat te stellen 

dit doel te bereiken, moet in voldoende 

financiering voor de regionale maxima 

voorzien worden, anders zal de EIB haar 

activiteiten in Azië en Latijns-Amerika 

moeten beperken, terwijl dit regio's zijn 

waar de EIB traditioneel zeer actief is in 

klimaatfinanciering. 

 

Amendement  12 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 

Besluit 466/2014/EU 

Artikel 2 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Voor EIB-

financieringsverrichtingen onder EU-

garantie in de periode 2014-2020 geldt een 

maximumplafond van 32 300 000 000 

EUR. Aanvankelijk voor 

financieringsverrichtingen gereserveerde, 

maar naderhand geannuleerde bedragen 

worden niet in aanmerking genomen voor 

het plafond. 

1. Voor EIB-

financieringsverrichtingen onder EU-

garantie in de periode 2014-2020 geldt een 

maximumplafond van 38 500 000 000 

EUR. Aanvankelijk voor 

financieringsverrichtingen gereserveerde, 

maar naderhand geannuleerde bedragen 

worden niet in aanmerking genomen voor 

het plafond. 
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Amendement  13 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 

 Besluit 466/2014/EU 

Artikel 2 – lid 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) een maximumbedrag van 30 000 

000 000 EUR onder een algemeen 

mandaat, waarvan een bedrag tot 1 400 000 

000 EUR is gereserveerd voor projecten in 

de publieke sector die zijn bestemd voor 

vluchtelingen en gastgemeenschappen; 

a) een maximumbedrag van 36 200 

000 000 EUR onder een algemeen 

mandaat, waarvan een bedrag tot 2 500 000 

000 EUR is gereserveerd voor projecten in 

de publieke sector die zijn bestemd voor 

vluchtelingen en gastgemeenschappen en 

voor het aanpakken van de onderliggende 

oorzaken van migratie; 

 

 

 

Amendement  14 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter b 

Besluit 466/2014/EU 

Artikel 3 – lid 5 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Om te waarborgen dat investeringen in de 

particuliere sector een maximaal 

ontwikkelingseffect hebben, tracht de EIB 

de plaatselijke particuliere sector in de 

begunstigde landen te versterken door 

middel van ondersteuning van lokale 

investeringen als bedoeld in lid 1, onder a). 

Er wordt naar gestreefd dat EIB-

financieringsverrichtingen ter 

ondersteuning van de in lid 1 omschreven 

algemene doelstellingen mede steun aan 

investeringsprojecten van mkb-bedrijven 

uit de Unie inhouden. Teneinde er 

doeltreffend op toe te zien dat de middelen 

worden aangewend ten behoeve van de 

betrokken mkb-bedrijven, stelt de EIB 

adequate contractuele bepalingen vast 

Om te waarborgen dat investeringen in de 

particuliere sector een maximaal 

ontwikkelingseffect hebben, tracht de EIB 

de plaatselijke particuliere sector te 

versterken en draagt zij bij aan het 

creëren van gunstige voorwaarden voor 

particulier ondernemerschap en 

investeringen in de begunstigde landen 

door middel van ondersteuning van lokale 

investeringen als bedoeld in lid 1, onder a). 

Er wordt naar gestreefd dat EIB-

financieringsverrichtingen ter 

ondersteuning van de in lid 1 omschreven 

algemene doelstellingen mede steun aan 

investeringsprojecten van mkb-bedrijven 

uit de Unie inhouden. EIB-

financieringsverrichtingen dragen bij tot 
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waarbij standaardrapportageverplichtingen 

worden opgelegd aan zowel de financiële 

intermediairs als de begunstigden, en 

handhaaft zij deze; 

verbetering van de markttoegang voor 

mkb-bedrijven in partnerlanden van de 

Unie en hun integratie in wereldwijde 

waardeketens alsmede tot de 

mondialisering en het 

concurrentievermogen van bedrijven uit 

de Unie. Teneinde er doeltreffend op toe te 

zien dat de middelen worden aangewend 

ten behoeve van de betrokken mkb-

bedrijven, stelt de EIB adequate 

contractuele bepalingen vast waarbij 

standaardrapportageverplichtingen worden 

opgelegd aan zowel de financiële 

intermediairs als de begunstigden, en 

handhaaft zij deze; De EIB streeft ernaar 

de obstakels voor toegang tot financiering 

voor mkb-bedrijven te identificeren en 

weg te werken; 

 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter b bis (nieuw) 

Besluit 466/2014/EU 

Artikel 3 – lid 6 

 

Bestaande tekst Amendement 

 b bis) Artikel 3, lid 6, wordt vervangen 

door: 

"6.  EIB-financieringsverrichtingen ter 

ondersteuning van de in lid 1, onder b), 

genoemde algemene doelstelling verlenen 

hoofdzakelijk steun aan 

investeringsprojecten inzake vervoer, 

energie, milieu-infrastructuur, informatie- 

en communicatietechnologie, 

gezondheidszorg en onderwijs. Hieronder 

vallen productie en integratie van energie 

uit hernieuwbare bronnen, omvorming van 

energiesystemen die het omschakelen naar 

minder koolstofintensieve technologieën en 

brandstoffen mogelijk maken, duurzame 

energiezekerheid en energie-infrastructuur, 

met inbegrip van infrastructuur voor 

gasproductie en voor transport naar de 

"6.  EIB-financieringsverrichtingen ter 

ondersteuning van de in lid 1, onder b), 

genoemde algemene doelstelling verlenen 

hoofdzakelijk steun aan 

investeringsprojecten inzake vervoer, 

energie, milieu-infrastructuur, informatie- 

en communicatietechnologie, 

gezondheidszorg en onderwijs. Hieronder 

vallen productie en integratie van energie 

uit hernieuwbare bronnen, omvorming van 

maatregelen voor energie-efficiëntie, 

energiesystemen die het omschakelen naar 

minder koolstofintensieve technologieën en 

brandstoffen mogelijk maken, duurzame 

energiezekerheid en energie-infrastructuur, 

alsook elektriciteitsvoorziening op het 
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energiemarkt van de Unie, alsook 

elektriciteitsvoorziening op het platteland, 

milieu-infrastructuur, zoals infrastructuur 

voor watervoorziening en sanitaire 

voorzieningen en groene infrastructuur, 

infrastructuur voor telecommunicatie- en 

breedbandnetwerken.” 

platteland, milieu-infrastructuur, zoals 

infrastructuur voor watervoorziening en 

sanitaire voorzieningen en groene 

infrastructuur, infrastructuur voor 

telecommunicatie- en 

breedbandnetwerken.” 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&from=NL) 

Motivering 

Productie en vervoer van gas mogen niet onder de EU-garantie vallen, aangezien dit een 

subsidie voor een fossiele brandstof zou zijn. Het besluit zou de conclusies van de Europese 

Raad van 22 mei 2013 moeten volgen om in economisch of milieu-opzicht schadelijke 

subsidies, waaronder subsidie voor fossiele brandstoffen, geleidelijk af te schaffen. 

 

 

Amendement  16 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter c 

Besluit 466/2014/EU 

Artikel 3 – lid 7 – alinea 4 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De EIB-verrichtingen zouden onder meer 

concrete acties moeten omvatten om een 

einde te maken aan de financiering van 

projecten die nadelig zijn voor de 

verwezenlijking van de 

klimaatdoelstellingen van de Unie, en om 

de inspanningen op te voeren om 

duurzame energiebronnen en energie-

efficiëntie te steunen. 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter c 

Besluit 466/2014/EU 

Artikel 3 – lid 8 – alinea 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De EIB-financieringsverrichtingen ter 

ondersteuning van de in lid 1, onder d), 

genoemde algemene doelstellingen 

ondersteunen investeringsprojecten die 

onderliggende oorzaken van migratie 

aanpakken en die bijdragen tot de 

economische veerkracht op lange termijn 

en die de duurzame ontwikkeling in 

begunstigde landen veilig stellen. EIB-

financieringsverrichtingen bieden met 

name een antwoord op de toegenomen 

behoeften aan infrastructuur en daarmee 

samenhangende diensten om het hoofd te 

bieden aan de instroom van migranten, en 

stimuleren banenkansen voor gast- en 

vluchtelingengemeenschappen om de 

economische integratie te bevorderen en 

vluchtelingen in staat te stellen 

zelfredzaam te worden. 

De EIB-financieringsverrichtingen ter 

ondersteuning van de in lid 1, onder d), 

genoemde algemene doelstellingen 

ondersteunen investeringsprojecten die 

onderliggende oorzaken van migratie 

aanpakken en die bijdragen tot de 

economische veerkracht op lange termijn 

en die de duurzame ontwikkeling in 

begunstigde landen veilig stellen, zoals het 

versterken van humanitaire acties en het 

ondersteunen van de bouw van 

infrastructuur en het scheppen van 

banen, met inachtneming van de 

duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen. 

EIB-financieringsverrichtingen bieden met 

name een antwoord op de toegenomen 

behoeften aan infrastructuur en transport, 

energie en toegang tot energie en 

telecommunicatie, aangezien deze 

projecten het handelspotentieel 

aanzienlijk verhogen en een 

hefboomwerking kunnen hebben voor de 

internationalisering van kmo's, met name 

in geografisch benadeelde regio's, maar 

ook het potentieel in sectoren zoals 

landbouw, groene technologie, onderzoek 

en innovatie en eigendomsrechten 

kunnen aanboren, humanitaire actie 

versterken, en ondersteunend werken voor 

het scheppen van behoorlijke banen en 

voor onderwijs voor gast- en 

vluchtelingengemeenschappen om de 

economische integratie te bevorderen en 

vluchtelingen in staat te stellen 

zelfredzaam te worden, met volledige 

inachtneming van de mensenrechten, met 

name sociale en arbeidsrechten en de 

rechtsstaat. 

 

Amendement  18 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter c 

Besluit 466/2014/EU 

Artikel 3 – lid 8 – letter b 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) de publieke sector, met inbegrip 

van gemeenten en overheidsinstanties, in 

termen van infrastructuur en diensten om 

in te spelen op de aanzienlijk toegenomen 

behoeften.". 

b) de publieke sector, met inbegrip 

van gemeenten en overheidsinstanties, in 

termen van infrastructuur en diensten, 

uitdrukkelijk ook op het gebied van 

gezondheidszorg en van bijzondere 

instellingen voor kinderen, hygiënische 

voorzieningen en onderwijs, om in te 

spelen op de aanzienlijk toegenomen 

behoeften.". 

Motivering 

Medische zorg voor met name kinderen, succesvolle voorkoming van ziekten door voldoende 

hygiënische voorzieningen, en het verstrekken van onderwijs staan bovenaan de lijst van 

behoeften van migrerende kinderen en hun families. 

 

 

Amendement  19 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter c bis (nieuw) 

 Besluit 466/2014/EU 

Artikel 3 – lid 8 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 c bis) het volgende lid wordt toegevoegd: 

 8 bis. Kmo-gerelateerde programma’s in 

derde landen moeten gericht zijn op hun 

integratie in de mondiale 

toeleveringsketens, terwijl dergelijke EIB-

programma’s in het oostelijke en 

zuidelijke nabuurschap in het bijzonder 

gericht moeten zijn op de integratie van 

kmo’s in Europese waardeketens. 

 

 

Amendement  20 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter c ter (nieuw) 

Besluit 466/2014/EU 

Artikel 3 – lid 8 ter (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 c ter) het volgende lid wordt toegevoegd: 

 8 ter. De EIB waarborgt dat bedrijven 

die deelnemen aan door de EIB 

medegefinancierde projecten verplicht 

worden zich aan het beginsel van gelijke 

betaling en betalingstransparantie te 

houden alsmede aan het beginsel van 

gendergelijkheid zoals beschreven in 

Richtlijn 2006/54/EG van het Europees 

Parlement en de Raad1 bis. Bij EIB-

besluiten inzake projectfinanciering wordt 

rekening gehouden met maatregelen van 

de kandidaat-bedrijven op het gebied van 

maatschappelijk verantwoord 

ondernemen. 

 ______________ 

 1 bis Richtlijn 2006/54/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van 5 

juni 2006 betreffende de toepassing van 

het beginsel van gelijke kansen en gelijke 

behandeling van mannen en vrouwen in 

arbeid en beroep (PB L 204 van 

26.7.2006, blz. 23). 

 

 

 

Amendement  21 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter a 

Besluit 466/2014/EU 

Artikel 11 – lid 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) Indicatoren voor projecten die een 

strategisch antwoord bieden voor het 

aanpakken van onderliggende oorzaken 

van migratie worden door de EIB 

ontwikkeld; 

b) Indicatoren voor projecten die een 

strategisch antwoord bieden voor het 

aanpakken van onderliggende oorzaken 

van migratie worden door de EIB 

ontwikkeld, in gedetailleerd en regelmatig 

overleg en samenwerking met 

belanghebbenden en het maatschappelijk 

middenveld; 
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Amendement  22 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter a bis (nieuw) 

 Besluit 466/2014/EU 

Artikel 11 – lid 1 – letter c 

 

Bestaande tekst Amendement 

 a bis) letter c) wordt vervangen door: 

“c) een beoordeling van de bijdrage 

van EIB-financieringsverrichtingen tot de 

verwezenlijking van de strategische en 

externbeleidsdoelstellingen van de Unie, 

rekening houdend met de in artikel 5 

bedoelde regionale technische 

operationele richtsnoeren;” 

“c) een beoordeling van de bijdrage 

van EIB-financieringsverrichtingen tot de 

verwezenlijking van de strategische en 

externbeleidsdoelstellingen van de Unie, 

en de samenhang met andere 

Uniemaatregelen. 

 De Commissie stelt in samenwerking met 

de Europese Dienst voor extern optreden 

(EDEO) een kader en een methodiek vast 

voor de jaarlijkse verslaglegging door de 

EIB over haar verrichtingen die onder de 

EU-garantie vallen en over de vraag of 

deze verrichtingen aansluiten bij de 

algemene beginselen van het extern 

optreden van de Unie zoals bepaald in 

artikel 21 VEU. Hoofddoel van deze 

verslaglegging is na te gaan of de EIB de 

VEU-verplichtingen en de bepalingen van 

artikel 21 naleeft, zoals eerbiediging en 

bevordering van de mensenrechten, 

uitroeiing van armoede en beheersing van 

milieurisico's. 

 De methodiek wordt door de Commissie 

en de EDEO tijdens het eerste jaar na de 

inwerkingtreding van dit wijzigingsbesluit 

ontwikkeld en bouwt voort op 

verslaglegging van de naleving van 

mensenrechten door de EIB, dat op grond 

van het strategische kader en actieplan 

voor mensenrechten van de EU wordt 

uitgebracht. 

 Op basis van de jaarlijkse verslaglegging 

door de EIB stelt de Commissie jaarlijks 
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ten behoeve van het Europees Parlement 

haar eigen evaluatie van de door de EIB 

verstrekte informatie op en stelt zij 

eventueel wijzigingen voor op de 

beleidsmaatregelen en procedures van de 

Bank die ter goedkeuring aan de lidstaten 

worden voorgelegd nadat rekening is 

gehouden met het advies van het 

Parlement over deze wijzigingen. 

Eventuele aanbevelingen van de Europese 

Commissie en het Europees Parlement 

voor verbeteringen in de EIB-

verslaglegging met het oog hierop worden 

verwerkt in de actualisering van de 

regionale technische operationele 

richtsnoeren." 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&from=NL) 

Motivering 

Het grootste punt wat betreft EIB-leningen buiten de EU blijft de concrete toepassing van de 

in het ELM neergelegde bepalingen. In dit opzicht zou de totstandbrenging van een 

mechanisme voor de beoordeling van de naleving van artikel 21 VEU van groot belang zijn 

om de EIB ertoe te bewegen doeltreffende due diligence-procedures te ontwikkelen en in te 

voeren voor het screenen van verrichtingen die door de Bank worden ondersteund wat betreft 

hun potentiële impact op mensenrechten, uitroeiing van armoede en milieu. 

 

 

Amendement  23 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 bis (nieuw)  

Besluit 466/2014/EU 

Artikel 11 – lid 2 

 

Bestaande tekst Amendement 

 5 bis) Artikel 11, lid 2, wordt als volgt 

gewijzigd: 

2. Voor de toepassing van lid 1 

verstrekt de EIB de Commissie jaarlijks 

een verslag over de in het kader van dit 

besluit verrichte EIB-financiering, met 

inbegrip van alle gegevens die de 

Commissie nodig heeft met het oog op het 

in lid 1 bedoelde verslag. De EIB kan de 

2. Voor de toepassing van lid 1 

verstrekt de EIB de Commissie jaarlijks 

een verslag over de in het kader van dit 

besluit verrichte EIB-financiering, met 

inbegrip van alle gegevens die de 

Commissie nodig heeft met het oog op het 

in lid 1 bedoelde verslag. De EIB kan de 
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Commissie aanvullende informatie 

verstrekken die haar in staat stelt het 

Europees Parlement en de Raad een 

algemeen overzicht van de externe 

activiteiten van de EIB te verschaffen. 

Commissie aanvullende informatie 

verstrekken die haar in staat stelt het 

Europees Parlement en de Raad een 

algemeen overzicht van de externe 

activiteiten van de EIB te verschaffen. Het 

Europees Parlement kan op basis van de 

jaarlijkse verslagen aanbevelingen aan de 

EIB doen met betrekking tot de 

verschillende lopende projecten. 

 

 

 

Amendement  24 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 6 

Besluit 466/2014/EU 

Artikel 20 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De Commissie dient tegen 31 december 

2021 bij het Europees Parlement en de 

Raad een afsluitend evaluatieverslag over 

de toepassing van dit besluit in. 

Teneinde de parlementaire controle te 

verbeteren wordt de bestuursstructuur van 

de EIB gereorganiseerd overeenkomstig 

de versterkte bestuursregeling van het 

Europees Fonds voor strategische 

investeringen (EFSI). De Commissie 

verstrekt uiterlijk op 31 december 2017 

informatie over de tenuitvoerlegging van 

deze reorganisatie. Daarnaast stelt de EIB 

het Parlement op de hoogte van haar 

investeringsbesluiten en de lopende 

impactbeoordelingen waaruit blijkt dat 

geplande projecten in overeenstemming 

zijn met de SDG's en het Akkoord van 

Parijs, en publiceert zij verslagen over alle 

gefinancierde 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, 

met inachtneming van de commerciële 

gevoeligheid van activiteiten van de 

particuliere sector, met name met 

betrekking tot de redenen voor verwerping 
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van ingediende projecten. 

 De Commissie dient tegen 31 december 

2021 bij het Europees Parlement en de 

Raad een afsluitend evaluatieverslag over 

de toepassing van dit besluit in. 
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