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SUGGESTIES 

De Commissie internationale handel verzoekt de bevoegde Commissie economische en 

monetaire zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. benadrukt en is ingenomen met het belang dat de Europese Investeringsbank (EIB) in 

haar algemeen kredietverleningsbeleid hecht aan activiteiten buiten de EU; benadrukt 

dat bij nieuwe kredietverlening buiten de EU een vrij gelijkmatige verdeling behouden 

moet blijven tussen steun voor sociale en economische infrastructuur en steun voor de 

ontwikkeling van de lokale particuliere en publieke sector; herinnert eraan dat 10 % van 

de totale kredietverlening van de EIB bestemd is voor activiteiten buiten de Unie; 

benadrukt daarom dat het belangrijk is dat de EIB jaarlijks verslag uitbrengt over haar 

activiteiten buiten de Unie wat betreft de naleving van het beleidscoherentiebeginsel dat 

ten grondslag ligt aan het extern optreden van de Unie, de VN-Agenda 2030 voor 

duurzame ontwikkeling en het klimaatakkoord van Parijs; 

2. is ingenomen met de rapportageactiviteiten van de EIB om voor meer transparantie te 

zorgen, maar wenst een ruimere toegang tot informatie over haar activiteiten, met name 

wat betreft het systeem van aanbesteding en onderaanbesteding, en toegang tot 

financiële gegevens over door de EIB gefinancierde projecten; vraagt de EIB de 

betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld en de belanghebbenden te 

versterken; 

3. herinnert eraan dat de activiteiten van de EIB moeten aansluiten bij het interne en 

externe beleid van de Unie; benadrukt dat de kredietverleningsvoorwaarden van de EIB 

de verwezenlijking van deze doelstellingen en met name de ontwikkeling van de 

perifere regio's van de Unie moeten vergemakkelijken door groei en werkgelegenheid te 

bevorderen; vraagt de EIB de regelingen voor de verlening van technische bijstand en 

financiële deskundigheid aan lokale en regionale overheden in de fase voorafgaand aan 

de goedkeuring van projecten sterk uit te breiden, met het oog op betere 

toegankelijkheid en betrokkenheid van alle lidstaten, met name de lidstaten die lager 

scoren wat het aantal goedgekeurde projecten betreft; 

4. vraagt de EIB bij haar kredietverleningsactiviteiten buiten de EU bijzondere aandacht te 

blijven besteden aan de ontwikkeling van de particuliere sector, die een belangrijke 

motor is voor armoedebestrijding, en aan de impact van de financiering en de 

kredietlijnen die gericht zijn op microfinancieringsinstellingen; vraagt de EIB in dit 

verband ook de effectieve toegang van kmo's tot financiering te verbeteren en 

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

proactief beleid ten aanzien van kmo's en micro-ondernemingen; neemt kennis van het 

feit dat de helft van alle in het kader van het mandaat voor externe leningen (ELM) door 

de EIB verstrekte leningen naar plaatselijke financiële tussenpersonen gaat, met als doel 

microkredieten te bevorderen, en verzoekt de EIB meer omvattende en systematische 

informatie te verstrekken over de doorlening door haar financiële tussenpersonen; dringt 

aan op een strategische bijdrage van de EIB om de onderliggende oorzaken van migratie 

aan te pakken door het mandaat voor externe leningen van de EIB uit te breiden; 

5. vraagt de EIB financiële middelen te mobiliseren door partnerschappen aan te gaan met 

andere financiële instellingen, door leningen van de EIB en subsidies van derden te 

combineren en door haar financieringsbronnen en technisch advies verder aan te 
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spreken en bijkomende financiering te helpen aantrekken; vraagt de EIB er beter op toe 

te zien dat de doelstellingen van het milieu- en sociaal beleid van de Unie in acht 

worden genomen, ook bij medegefinancierde projecten of bijdragen aan 

investeringsfondsen en private-equityfondsen; 

6. vraagt de EIB haar activiteiten in overeenstemming te brengen met de meest recente 

aanbevelingen van de Unctad en de versterking van het eigen nieuwe industriebeleid 

van de ontwikkelingslanden te ondersteunen door bij te dragen aan het creëren van 

instrumenten voor investeringsbeleid en zich daarbij te richten op verschillende 

sectoren, economische activiteiten en mechanismen om de bijdrage van investeringen 

aan de ontwikkeling van industriële capaciteiten te maximaliseren; 

7. is ingenomen met de oprichting van het initiatief voor economische veerkracht door de 

EIB, dat tot doel heeft de landen van de Westelijke Balkan en het Zuidelijk 

Nabuurschap van de EU te helpen de uitdagingen van irreguliere migratie en 

gedwongen ontheemding aan te pakken; vraagt om meer financiële middelen voor dit 

initiatief en een grotere betrokkenheid van de EIB in deze regio's ter ondersteuning van 

humanitaire acties, het scheppen van banen, economische groei en verbetering van de 

infrastructuur; is in dit verband verheugd over de goedkeuring van de eerste projecten 

van het Europees plan voor externe investeringen (EEIP) in Afrika en ziet uit naar een 

grotere rol voor de EIB; 

8. vraagt de EIB fors te investeren in de ecologische transitie in de landen van het 

Oostelijk Nabuurschap; 

9. is ingenomen met het plan van de EIB om een "sustainability awareness bond" te 

creëren, en moedigt de bank aan om een sleutelrol te spelen in duurzame financiering, 

zowel binnen als buiten Europa; vraagt de EIB via haar kredietverleningsactiviteiten 

prioriteit te geven aan de verwezenlijking van de doelstellingen voor duurzame 

ontwikkeling voor 2030 van de Verenigde Naties (SDG's) door verdere investeringen in 

sociale, groene en duurzame projecten aan te trekken; 

10. is van mening dat de EIB haar rol om te helpen bij de verwezenlijking van duurzame 

ontwikkeling in overeenstemming met de SDG's moet blijven versterken en dat 

leningen in het kader van haar klimaatstrategie voornamelijk op schoon vervoer en de 

energiesector gericht moeten zijn omdat deze over een groot innovatiepotentieel 

beschikken; verzoekt de EIB haar steun voor fossiele brandstoffen en projecten die tot 

ontbossing en biodiversiteitsverlies leiden geleidelijk af te schaffen, en meer aandacht te 

besteden aan de impact van haar activiteiten op de mensenrechten en de arbeidsrechten; 

11. verzoekt de EIB ervoor te zorgen dat van ondernemingen die deelnemen aan door haar 

medegefinancierde projecten wordt gevraagd 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 beroep1; verzoekt 

de EIB bovendien bij haar besluiten over te financieren projecten rekening te houden 

met de maatregelen die de kandidaat-ondernemingen op het gebied van maatschappelijk 

                                                 
1 PB L 204 van 26.7.2006, blz. 23. 
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verantwoord ondernemen hebben genomen; 

12. herinnert de EIB eraan dat haar optreden in overeenstemming moet zijn met haar 

ontwikkelingsmandaat in het kader van het mandaat voor externe leningen om ervoor te 

zorgen dat investeringen in ontwikkelingslanden de nodige inkomsten genereren voor 

de plaatselijke belastingdiensten;  

13. verzoekt de EIB, rekening houdend met de ontoereikende capaciteit voor het opzetten 

van projecten in de openbare en de particuliere sector en de lage leencapaciteit in 

sommige lidstaten, en teneinde het tekort aan investeringen in de Unie te verminderen, 

te onderzoeken of eenmalige bijdragen van de lidstaten - hetzij van een lidstaat, hetzij 

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

die namens een lidstaat optreden - aan door de EIB gefinancierde projecten kunnen 

worden beschouwd als eenmalige maatregelen in de zin van de artikelen 3 en 5 van 

Verordening (EG) nr. 1466/97 van de Raad van 7 juli 1997 over versterking van het 

toezicht op begrotingssituaties en het toezicht op en de coördinatie van het economisch 

beleid1. 

 

  

                                                 
1PB L 209 van 2.8.1997, blz. 1. 
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