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FORSLAG 

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende 

udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

1.  noterer sig, at EIB i 2015 undertegnede et beløb på 77,5 mia. EUR (heraf 69,7 mia. 

inden for og 7,8 mia. uden for Unionen) til nye tiltag på områderne for innovation, små 

og mellemstore virksomheder, infrastruktur og miljø samt til støtte for indkvartering af 

flygtninge og investeringer i regioner, der er berørt af flygtningekrisen; noterer sig også, 

at EFSI i 2015 finansierede 126 projekter til et beløb af 7,5 mia. EUR og mobiliserede 

50 mia. EUR til investeringer; 

2.  anerkender den vigtige rolle, som EIB's finansiering spiller i en tid med alvorlig 

økonomisk og finansiel krise, hvilket har haft en alvorlig indvirkning på de traditionelle 

kreditsystemer; 

3.  anmoder EIB og Kommissionen om at yde mere teknisk bistand for fortsat at støtte 

administrativ kapacitet og projektforvaltning med henblik på at forenkle adgangen til 

finansiering og lette gennemførelsen af investeringer i de forskellige områder af Den 

Europæiske Union; opfordrer, idet det anerkender betydningen af de medlemsstater, 

som er store EIB-aktionærer, ligeledes til, at der ydes støtte til de medlemsstater, som 

har en lav andel af EIB-finansiering, navnlig på områderne for rådgivning og 

analysetjenester, projektstyring og kapacitetsopbyggende aktiviteter, med henblik på at 

sikre en geografisk ligelig fordeling af finansieringen, således at forskellene mellem 

regionerne ikke øges yderligere, samtidig med at der opretholdes en meritbaseret 

vurdering af ansøgninger; 

4.  glæder sig over finansieringsniveauet for målene om økonomisk og social samhørighed 

(17 634 mia. EUR) og sanering af byområder og landdistrikter (5 467 mia. EUR) og 

anbefaler, at dette niveau opretholdes; anser denne finansiering for at være et afgørende 

supplement til samhørighedspolitikken og de europæiske struktur- og investeringsfonde 

(ESI-fonde); fremhæver betydningen af at opretholde en løbende dialog med 

forvaltningsmyndighederne med henblik på at skabe synergier og komplementaritet 

mellem begge instrumenter;  

5.  anerkender, at kvaliteten af låneporteføljen fortsat er høj takket være forsigtige 

risikostyringspolitikker; anmoder imidlertid EIB om at øge sin risikovillighed for at 

sikre mere omfattende og mere effektive økonomiske virkninger, samtidig med at der 

opretholdes et højt låneporteføljeniveau, herunder ved hjælp af ordninger for en tættere 

samordning med nationale organer, som yder lån på favorable vilkår til 

investeringsprogrammer, der er i overensstemmelse med de udviklingsmål, som EIB 

fremmer; påpeger, at finansielle instrumenter, herunder lån, ikke må erstatte tilskud; 

6.  opfordrer EIB, Kommissionen og de nationale, regionale og lokale myndigheder til i 

samarbejde med nationale erhvervsfremmende banker og institutioner at styrke deres 

samarbejde for at skabe mere synergi mellem ESI-fondene og EIB's finansielle 

instrumenter og lån samt til at reducere de administrative byrder, forenkle procedurerne, 

øge den administrative kapacitet, styrke den territoriale udvikling og samhørighed og 

forbedre forståelsen af ESI-fondene og EIB-finansiering; mener, at der ikke findes 

megen information om EIB's blandingsaktiviteter i forbindelse med de 
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samhørighedspolitiske projekter og programmer; kræver, at EIB lever op til sin rolle 

som en offentlig institution og efterstræber det højest mulige ambitionsniveau med 

hensyn til ansvarlighed, gennemsigtighed og synlighed med henblik på at undgå 

tvetydighed; opfordrer EIB til at udvikle en kommunikationspolitik vedrørende dens 

aktiviteter, herunder dens rådgivende aktiviteter, således at alle former for offentlig 

forvaltning og alle støttemodtagere kan få adgang til dens programmer; 

7.  understreger, at den øgede anvendelse af finansielle instrumenter i 

samhørighedspolitikken kræver øget inddragelse af Europa-Parlamentet i forbindelse 

med kontrollen med EIB's aktiviteter og for at gøre det muligt at vurdere betydningen 

og konsekvenserne af EIB's rolle bedre; 

8.  glæder sig over EIF's indsats for at få SMV-initiativet til for nuværende at fungere i seks 

lande (Spanien, Italien, Bulgarien, Finland, Rumænien og Malta), som forventes at få 

gavn af ca. 8.5 mia. EUR i form af nye SMV-lån på gunstige vilkår; opfordrer 

medlemsstaterne til at gennemføre SMV-initiativet i større målestok i betragtning af 

dets kapacitet til at mindske risiciene for de finansielle formidlere; bifalder derfor 

Kommissionens forslag om at forlænge SMV-initiativet indtil 2020; understreger 

imidlertid, at SMV-initiativet bør spille en større rolle, eftersom finansieringen af 

SMV'er er af afgørende betydning for at fremme vækst og beskæftigelse i EU, navnlig i 

perioden efter den økonomiske og finansielle krise; opfordrer EIB til at overvåge og øge 

brugen af securitiseringsinstrumentet; opfordrer endvidere til, at EIB's 

kommunikationspolitik og de administrative forhold i SMV-initiativet forbedres; 

opfordrer EIF'en til at offentliggøre en detaljeret rapport om programmets succeser og 

fiaskoer; 

9.  opfordrer medlemsstaterne til at gøre fuld brug af de ESI-midler og yderligere midler, 

de er blevet tildelt, med henblik på at supplere EIB's lån og finansielle instrumenter; 

anmoder endvidere om øget og bedre blanding med EIB-finansiering med henblik på at 

udnytte løftestangseffekten af ESI-fondene bedre; anmoder om, at EIB går forrest i 

denne proces, da den har den nødvendige ekspertise og et ansvar over for aktionærerne, 

hvilket vil kunne bidrage til at skabe et afkast af dens investeringer; 

10.  opfordrer Kommissionen til at oprette en permanent europæisk garantiplatform under 

EFSI med henblik på at give SMV'er lettere adgang til finansiering og forbedre 

udviklingen af garantier og udlånsprodukter baseret på europæiske garantier; 

11.  opfordrer EIB til at øge sin finansiering af den økonomiske og sociale samhørighed 

samt af målene for byudvikling, samtidig med at den fortsætter med at yde støtte til de 

traditionelle og innovative sektorer i EU; opfordrer endvidere til, at der i samarbejde 

med medlemsstaterne udvikles særlige finansieringsinstrumenter til at støtte 

gennemførelsen af makroregionale handlingsplaner og strategier; 

12.  opfordrer EIB og Kommissionen til at intensivere spredningen af deres 

finansieringsmuligheder samt deres støtte og rådgivning med henblik på at øge 

finansieringen af lokale og regionale myndigheders og SMV'ers projekter og til at 

forenkle adgangen til EIB-finansiering og til blanding af tilskud med lån og finansielle 

instrumenter; opfordrer Kommissionen til at støtte udarbejdelsen af 

uddannelsesprogrammer for potentielle modtagere ved at give 

forvaltningsmyndighederne en mere betydningsfuld rolle med hensyn til oplysning, 
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vejledning og rådgivning til endelige støttemodtagere; 

13.  beklager, at antallet af misligholdte låneaftaler steg mellem 2014 og 2015 med en 

samlet risikoeksponering fra 455 mio. EUR til 1,41 mia. EUR; opfordrer Kommissionen 

til at revidere procedurerne for risikostyring og for rettidig omhu med henblik på at 

sikre, at de imødegår dette voksende problem på en effektiv måde, samt til at fremlægge 

en ajourføring om fremskridtene i 2017 for Europa-Parlamentet. 
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