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SUGGESTIES

De Commissie internationale handel verzoekt de bevoegde Commissie begrotingscontrole 
onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. merkt op dat volgens haar beleidsstrategie, de EIB beoogt Europese strategische 
doelstellingen – zoals het herstel van het concurrentievermogen van de EU, de 
economische groei op lange termijn en het creëren van banen – te ondersteunen, 
de toegang van kmo's tot financiering te vergemakkelijken, het milieu te beschermen 
en de energietransitie aan te moedigen door het financieren van klimaataanpassing-
en mitigatieprojecten, de banencrisis waar de jongere generatie in de EU mee is 
geconfronteerd aan te pakken, infrastructuurprojecten te ondersteunen en aan het 
verlichten van de migratieoorzaken bij te dragen;

2. onderstreept het feit dat de voorwaarden voor kredietverschaffing van de EIB de 
ontwikkeling van de perifere regio's van de EU moeten bevorderen door groei en 
werkgelegenheid in de hand te werken; 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 ervoor te zorgen dat alle lidstaten hierbij betrokken 
zijn, met name de lidstaten die lager scoren wat het aantal goedgekeurde projecten 
betreft;

3. merkt op dat het totale geplaatste kapitaal van de EIB overeenkomt met 
243 miljard EUR; merkt op dat alle lidstaten aandeelhouder van de EIB zijn en dat 
in aanvulling op het gestorte kapitaal, de lidstaten zich er eveneens toe verbinden om 
op verzoek aanvullend kapitaal te verstrekken; wijst erop dat de vier grootste 
aandeelhouders Duitsland, Frankrijk, Italië en het VK zijn, met elk een aandeel van 
39,14 miljard EUR en 16,11 % van het totaal;

4. merkt op dat de Europese Unie aan de EIB een garantie verstrekt, hetgeen normaal is 
voor financiële instellingen die door de lidstaten zijn aangewezen om publieke 
doelstellingen te halen; merkt echter op dat deze situatie een uiterst verantwoord 
kredietbeleid vereist zodat de middelen doeltreffend en ten behoeve van de gehele Unie, 
de lidstaten en het openbaar belang worden uitgegeven; verzoekt de EIB, die krachtens 
een ontwikkelingsmandaat werkt, een betere naleving van haar doelstellingen inzake 
milieu- en sociaal beleid en de VN-doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling te 
waarborgen, ook bij medegefinancierde projecten of bijdragen aan investeringsfondsen 
en private-equityfondsen;

5. benadrukt dat in het actieplan 2017-2019 de nadruk van de EIB moet liggen op de 
prioriteit van doeltreffende uitvoering van de doelstellingen van de Europa 2020-
strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei;

6. wijst erop dat een deel van de leenactiviteiten van de EIB gericht is op activiteiten 
buiten de Unie; merkt op dat er sprake moet zijn van nauwe coördinatie van en sterke 
complementariteit tussen de externe leenactiviteiten van de EIB en het Europees plan 
voor externe investeringen;
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7. wijst erop dat de EIB bij het verlenen van steun aan EU-bedrijven in derde landen 
terdege rekening moet houden met de handelsstrategie van de EU, met inbegrip van 
toekomstige vrijhandels-, diensten- en investeringsovereenkomsten; wijst er in dat 
verband op dat de EIB met name rekening moet houden met de vereisten voor 
internationalisering van Europese kmo's;

8. is van mening dat de verhouding tussen de financiële middelen bestemd voor de taken 
van de EIB binnen de Europese Unie (90 %) en de middelen bestemd voor de 
tenuitvoerlegging van doelstellingen in meer dan 150 derde landen (10 %) moet worden 
geanalyseerd en zo nodig moet worden aangepast;

9. merkt op dat 25 % van de totale vastleggingen van de EIB voor projecten op het gebied 
van klimaatverandering bestemd is, en dat dit percentage tegen 2020 tot 35 % zal 
oplopen; wijst erop dat deze ontwikkeling positief moet worden beoordeeld, en merkt 
daarbij op dat de ondersteunde projecten niet alleen in de strijd tegen 
klimaatverandering, maar ook vanuit financieel oogpunt doeltreffend moeten zijn;

10. is van mening dat de EIB haar rol om te helpen bij het bereiken van duurzame 
ontwikkeling moet blijven versterken en dat klimaatactie voornamelijk gericht moet zijn 
op schoon vervoer en schone energieopwekking, op vermindering van het 
energieverbruik (voor verwarming, vervoer en productie), op schone industriële 
productie en duurzame landbouw en waterzuivering en -voorziening, en op de 
ecologische transitie in het algemeen;

11. merkt op dat EIB-middelen door in het emissieschandaal verwikkelde bedrijven zijn 
gebruikt, in het bijzonder Volkswagen, en dat deze middelen dan ook mogelijk zijn 
gebruikt om onethische en illegale activiteiten te financieren;

12. meent dat de EIB transparanter moet handelen ten opzichte van niet alleen het Europees 
Parlement, maar ook de overheidsinstellingen van de lidstaten; is van mening dat 
democratische vertegenwoordigers meer informatie moeten krijgen over de activiteiten 
van de EIB;

13. benadrukt dat er, in het kader van de lopende onderhandelingen over de uittreding van 
het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, gedetailleerde afspraken moeten worden 
gemaakt over de verplichtingen van het VK ten opzichte van de EIB, om ervoor te 
zorgen dat het vermogen van de EIB om haar doelstellingen te bereiken niet wordt 
aangetast;

14. herinnert eraan dat kmo's de ruggengraat van de Europese economie vormen en vraagt 
de EIB daarom hun gebrek aan toegang tot krediet te verhelpen door bestaande 
programma's, zoals de Europese Progress-microfinancieringsfaciliteit, uit te breiden en 
door hun meer middelen toe te wijzen; roept ertoe op intermediaire banken die 
EIB-middelen verstrekken, te verplichten tot een sterker proactief beleid ten aanzien van 
kmo's en micro-ondernemingen.
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