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SUGGESTIES 

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1.  neemt kennis van de ondertekening door de EIB in 2015 van 77,5 miljard EUR 

(waarvan 69,7 miljard EUR binnen en 7,8 miljard EUR buiten de Unie) aan nieuwe 

transacties op het gebied van innovatie, kmo's, infrastructuur en milieu, alsook 

ondersteuning voor de huisvesting van vluchtelingen en investeringen in gebieden die 

getroffen zijn door de vluchtelingencrisis; neemt ook kennis van het feit dat het EFSI in 

2015 126 projecten heeft gefinancierd voor een totaalbedrag van 7,5 miljard EUR, 

waarbij 50 miljard EUR aan investeringen is beschikbaar gesteld; 

2.  erkent hoe belangrijk de investeringen door het EIB zijn in tijden van grote 

economische en financiële crisis die ernstige gevolgen heeft voor de traditionele 

kredietstelsels; 

3.  verzoekt de EIB en de Commissie meer technische hulp te verlenen om de 

ondersteuning op het gebied van administratieve capaciteit en projectbeheer voort te 

zetten en de toegang tot financiering te vereenvoudigen, en de uitvoering van 

investeringen in de verschillende gebieden van de Europese Unie te vergemakkelijken; 

erkent het gewicht van de lidstaten die grootaandeelhouder zijn in de EIB, maar pleit 

ook voor ondersteuning aan die lidstaten met een laag aandeel in de financiering van de 

EIB, met name op gebied van adviesgevende en analytische dienstverlening, 

projectmanagement en capaciteitsopbouw, om een geografisch evenwichtige spreiding 

van financiering te verkrijgen en de kloof tussen de regio’s niet groter te laten worden, 

met behoud van een zakelijke beoordeling van aanvragen; 

4.  verheugt zich over het financieringsniveau van de doelstellingen voor economische en 

sociale cohesie (17,634 miljard EUR) en rehabilitatie van het platteland en steden 

(5,467 miljard EUR), en beveelt aan dat dit niveau wordt gehandhaafd; beschouwt 

financiering als een essentiële aanvulling op het cohesiebeleid en de Europese structuur- 

en investeringsfondsen; beklemtoont dat het belangrijk is om regelmatig een dialoog te 

voeren met de beheersautoriteiten om synergie en complementariteit tussen beide 

instrumenten tot stand te brengen;  

5.  merkt op dat de kwaliteit van de leningenportefeuille dankzij het voorzichtige beleid 

inzake risicobeheer hoog blijft; vraagt de EIB niettemin om met het oog op een breder 

en effectiever economisch effect haar risicobereidheid te verhogen zonder evenwel het 

niveau van haar leningenportefeuille te verlagen, dat mede dankzij een steeds nauwere 

coördinatie met de overheden, die op nationaal niveau preferentiële financiering 

waarborgen voor investeringsprogramma's die in overeenstemming zijn met de door de 

EIB zelf bevorderde doelstellingen, hoog is; wijst erop dat financiële instrumenten zoals 

leningen niet mogen dienen om subsidies te vervangen; 

6.  roept de EIB, de Commissie en nationale, regionale en locale overheden, alsmede de 

Nationale nationale stimuleringsbanken en -instellingen (NPBI's) nationale 

stimuleringsbanken en -instellingen (NPBI's) op tot meer samenwerking met als doel 

meer synergieën te scheppen tussen de ESI-fondsen en de financieringsinstrumenten en 

leningen van de EIB en de administratieve lasten te verlagen, de vereenvoudigde 
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procedures te verbeteren en de administratieve capaciteit te verhogen, territoriale 

ontwikkeling en cohesie te stimuleren en het inzicht in ESI-fondsen en EIB-financiering 

te verbeteren; meent dat er weinig informatie beschikbaar is over de activiteiten met 

gecombineerde financiering van de EIB in projecten en programma's van het 

cohesiebeleid; verzoekt de EIB om zijn rol als openbare instelling te respecteren en op 

het gebied van verantwoording, transparantie en zichtbaarheid de lat zo hoog mogelijk 

te leggen om ambiguïteit te vermijden; verzoekt de EIB om een communicatiebeleid 

voor al haar activiteiten uit te stippelen, met inbegrip van voorlichting opdat alle 

bestuursvormen en alle begunstigden toegang hebben tot hun programma's; 

7.  beklemtoont dat het toegenomen gebruik van financiële instrumenten in het 

cohesiebeleid betekent dat het Europees Parlement nauwer betrokken moet zijn bij het 

toezicht op de activiteiten van de EIB, eveneens om de gevolgen van de rol van de EIB 

beter te kunnen beoordelen; 

8.  is ingenomen met de inspanningen van het EIF om het initiatief voor kmo's momenteel 

te ontplooien in zes landen (Spanje, Italië, Bulgarije, Finland, Roemenië, Malta), die 

naar verwachting in aanmerking zullen komen voor nieuwe tegen gunstige voorwaarden 

verleende kmo-leningen ter waarde van ongeveer 8,5 miljard; vraagt de lidstaten om het 

initiatief voor kmo's op grotere schaal ten uitvoer te leggen, rekening houdend met het 

feit dat het het risico voor financiële tussenpersonen kan verlagen; stelt het voorstel van 

de Commissie om het initiatief voor kmo's tot 2020 te verlengen dan ook op prijs; 

onderstreept evenwel dat het initiatief voor kmo's een grotere rol moet spelen, aangezien 

de financiering van kleine en middelgrote ondernemingen essentieel is om de groei en 

werkgelegenheid in de EU te bevorderen, vooral in de tijd na de economische en 

financiële crisis; roept de EIB op om het gebruik van het instrument voor securisatie in 

het oog te houden en te verruimen; dringt ook aan op verbetering van het 

communicatiebeleid van de EIB en van de administratieve voorwaarden van het kmo-

initiatief; verzoekt het EIF om rapport uit te brengen met nadere bijzonderheden over de 

successen en mislukkingen van het programma; 

9.  vraagt de lidstaten ten volle gebruik te maken van de hun toegewezen middelen uit de 

ESI-fondsen en van de mogelijkheid van additionaliteit ter aanvulling van de leningen 

en financiële instrumenten van de EIB; dringt bovendien aan op meer en betere 

menging van subsidies met EIB-financiering om de hefboomwerking van ESI-fondsen 

beter te benutten; vraagt de EIB om dit proces te leiden omdat zij haar investeringen 

dankzij expertise en verantwoording jegens aandeelhouders rendabel kan maken; 

10.  verzoekt de Commissie om binnen het EFSI een permanent Europees garantieplatform 

op te richten om de toegang van kmo's tot financiering te vergemakkelijken en de 

ontwikkeling van garanties en leningproducten op basis van Europese garanties te 

verbeteren; 

11.  vraagt de EIB haar financiering van de doelstellingen omtrent economische en sociale 

cohesie en de stedelijke doelstellingen te vergroten, onder voortzetting van ; pleit 

daarnaast voor de ontwikkeling van bijzondere financiële instrumenten ter 

ondersteuning van de uitvoering van de actieplannen voor macroregionale strategieën, 

in samenwerking met de lidstaten; 

12.  roept de EIB en de Commissie ertoe op hun mogelijkheden voor financiering meer te 
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verspreiden, evenals meer steun en advies te verstrekken aan plaatselijke en regionale 

autoriteiten en kmo's, met als doel de toegang tot EIB-financiering te vergemakkelijken 

en de combinatie van subsidies met leningen en financiële instrumenten te bevorderen. 

verzoekt de Commissie om steun te verlenen bij het opstellen van 

opleidingsprogramma's voor mogelijke begunstigden door beheersautoriteiten een 

belangrijkere rol toe te kennen in het verschaffen van informatie, begeleiding en advies 

aan de uiteindelijke begunstigden. 

13.  betreurt het feit dat het aantal onvolwaardige leningen tussen 2014 en 2015 steeg en dat 

de totale risicoblootstelling met 455 miljoen EUR toenam tot 1,41 miljard EUR; vraagt 

de Commissie om haar procedures voor risicobeheer en zorgvuldigheid bij projecten te 

evalueren om te garanderen dat deze procedures dit toenemende probleem doeltreffend 

aanpakken en vraagt eveneens dat in 2017 aan het Europees Parlement verslag wordt 

uitgebracht over de geboekte vooruitgang. 
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