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SUGGESTIES 

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de bevoegde Begrotingscommissie 

onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. onderstreept dat de EIB krachtens het Verdrag via haar primaire leenactiviteiten moet 

bijdragen aan de evenwichtige en gestage ontwikkeling van de interne markt en 

projecten voor de ontwikkeling van minder ontwikkelde regio's en projecten van 

grensoverschrĳdende aard moet ondersteunen, in samenspel met de Europese structuur- 

en investeringsfondsen (ESI-fondsen); benadrukt dan ook het potentieel van de 

belangrijke complementaire rol van de EIB bij de tenuitvoerlegging van het 

cohesiebeleid, die altijd op prestaties gebaseerd en resultaatgericht moet blijven, onder 

andere door middel van activiteiten die zijn opgezet met het oog op een grotere 

capaciteit om projecten voor te bereiden, betere consultancy- en analysediensten en 

meer leningen voor de nationale medefinanciering van de ESI-fondsen; verzoekt de 

Commissie en de EIB hun inspanningen beter op elkaar af te stemmen om de 

uitwisseling van beproefde werkwijzen verder te bevorderen en 

investeringsmogelijkheden te verspreiden in alle Europese regio's, met inbegrip van de 

regio's die niet onder het Cohesiefonds vallen, teneinde de doelstellingen van de 

economische, sociale en territoriale cohesie beter te verwezenlijken; 

2. wijst op de beperkte informatie over de mate waarin de kredietverlening van de EIB 

bijdraagt aan de verwezenlijking van de doelstellingen van het cohesiebeleid; verzoekt 

de EIB dan ook speciale hoofdstukken in zijn jaarverslag te wijden aan de evaluatie van 

de effecten van de activiteiten van de EIB die bedoeld zijn om de tenuitvoerlegging van 

het cohesiebeleid te ondersteunen, met inbegrip van activiteiten in het kader van 

Interreg, en om gedetailleerde informatie te verschaffen over het gebruik van leningen 

voor projecten en programma's in het kader van het cohesiebeleid, onder verwijzing 

naar onder andere de geografische spreiding van de steun, de daadwerkelijk bijdrage 

ervan aan de doelstellingen van het cohesiebeleid, met inbegrip van horizontale 

beginselen en de Europa 2020-strategie, en het concrete vermogen om particuliere 

investeringen in te zetten; benadrukt in dit verband dat de EIB de verantwoordelijkheid 

heeft om voldoende gegevens te verstrekken aan het Europees Parlement, de 

Rekenkamer e.a., onder meer over de kosten en het beheer van zijn producten, en staat 

tevens stil bij de meerwaarde van uitgesplitste gegevens op EU-niveau over de 

combinatie van investeringen uit hoofde van het cohesiebeleid en van de EIB; 

3. benadrukt dat de EIB, als openbare financiële instelling die projecten financiert om EU-

beleid en -prioriteiten uit te voeren, moet bijdragen aan economische, sociale en 

territoriale cohesie, ook in minder ontwikkelde regio's, zoals bepaald is in het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese Unie; stelt echter tot zijn spijt vast dat, volgens 

de geografische uitsplitsing van leningen per land waar projecten worden uitgevoerd, 

vijf lidstaten, en wel de grootste economieën van de EU, 54,11 % van alle in 2016 

toegekende leningen hebben ontvangen; verzoekt de EIB en de Commissie te 

onderzoeken welke omstandigheden tot deze situatie hebben geleid en vóór medio 2018 

verslag uit te brengen aan het Parlement; benadrukt dat er een bredere geografische 

spreiding van middelen nodig is, zo ook uit het Europees Fonds voor strategische 

investeringen, die te allen tijde complementair moeten zijn met de ESI-fondsen, om de 

doelstelling "vermindering van regionale ongelijkheden" te halen; benadrukt dat er een 
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grotere rol is weggelegd voor de EIB bij de financiering van sociaal ondernemerschap 

en start-ups, een versnelde groei van de sociale infrastructuur, hernieuwbare energie, 

energie-efficiëntie en projecten op het vlak van de kringloopeconomie; wijst er in dit 

verband op dat de EIB ook een belangrijke investeerder in niet-EU-landen is; 

4. onderstreept dat de EIB een steeds grotere rol speelt in het cohesiebeleid, voornamelijk 

vanwege het toegenomen gebruik van financieringsinstrumenten in combinatie met 

subsidies; wijst er echter op dat die financieringsinstrumenten nog steeds zeer moeilijk 

toegankelijk zijn voor de eindbegunstigden en dat de lidstaten en regio's dit wijten aan 

de complexe procedures zoals die zijn neergelegd in het Financieel Reglement en de 

verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen (GBV), onder andere op het vlak 

van onevenredige kosten en tarieven, en aan de concurrentie met aantrekkelijkere 

nationale of regionale instrumenten; is in dit verband ingenomen met de invoering van 

het adviesplatform fi-compass als centraal loket voor adviesdiensten over 

financieringsinstrumenten in het kader van het cohesiebeleid; verzoekt desondanks om 

meer technische bijstand, vereenvoudiging van de bestaande procedures, en meer 

nadruk op de capaciteitsopbouw ten opzichte van financiële tussenpersonen, en wijst 

erop dat beheerskosten en vergoedingen beter moeten worden gekoppeld aan de 

prestaties van de fondsbeheerder van financieringsinstrumenten uit de ESI-fondsen; 

wijst er niettemin op dat subsidies een doeltreffende vorm van ondersteuning zijn in 

talrijke domeinen van overheidsinterventie en daarom het hoofdinstrument van het 

cohesiebeleid moeten blijven vormen, en dat financieringsinstrumenten geconcentreerd 

moeten worden in sectoren waarin zij meerwaarde hebben ten opzichte van subsidies, 

en dat de beheersautoriteiten zelf moeten kunnen besluiten over het gebruik ervan; wijst 

erop dat een sterker samenwerkingsverband tussen het EIB en het Europees Parlement 

moet worden bevorderd, om beter toezicht op de activiteiten van de EIB mogelijk te 

maken; 

5. is van mening dat de EIB, als bank van de Europese Unie, zich meer moet inspannen 

om ervoor te zorgen dat de financiële tussenpersonen met wie zij in zee gaan geen 

gebruik maken van en zich niet inlaten met belastingontwijkingsconstructies, en met 

name agressieve fiscale planningsregelingen of praktijken die niet stroken met de 

beginselen inzake goede fiscale governance, zoals vastgelegd in de EU-wetgeving en in 

aanbevelingen en mededelingen van de Commissie; benadrukt dat de EIB zich er ook 

van moet vergewissen dat financiële tussenpersonen niet betrokken zijn bij corruptie, 

witwassen van geld, georganiseerde misdaad of terrorisme; 

6. wijst erop dat in 2016 meer dan 50 % van de totaal goedgekeurde leningen, zo ook uit 

hoofde van het EFSI, werd geïnvesteerd in de sectoren vervoer, energie, industrie, 

klimaatmaatregelen en water- en afvalbeheer, wat duidt op een passende thematische 

concentratie; verzoekt desondanks om extra steun voor innovatie op het gebied van 

schone energie, wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling op het vlak van 

strategieën voor slimme specialisatie, en voor sectoren als gezondheidszorg, onderwijs 

en sociale infrastructuur; onderstreept dat projecten om kmo's te steunen en 

grensoverschrijdende regio's, plattelandsgebieden en andere dunbevolkte, slecht 

toegankelijke, onderontwikkelde en gedeïndustrialiseerde gebieden die kampen met 

langdurige werkloosheid nieuw leven in te blazen, in alle bedrijfstakken een prioriteit 

moeten vormen; wijst op de belangrijke complementaire rol van de EIB bij de 

ondersteuning van de stedelijke agenda en stimuleert inspanningen op het vlak van 
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stadssanering, met inbegrip van investeringen in een grotere energie-efficiëntie en een 

betere structuur van gebouwen; herhaalt in dit verband dat elke regio ook moet kunnen 

blijven profiteren van investeringen in het kader van het cohesiebeleid; 

7. verzoekt de EIB te overwegen de Rio-klimaatindicatoren van de OESO over te nemen 

om klimaatgerelateerde uitgaven uit hoofde van de ESI-fondsen te traceren en te 

controleren, zodat in het kader van de beoordeling van de rol van de ESI-fondsen bij de 

aanpak van de klimaatverandering beter rekening kan worden gehouden met de EIB-

activiteiten in verband met het cohesiebeleid; 

8. benadrukt het belang van de complementaire rol van nationale banken en instellingen 

bij de bevordering van de tenuitvoerlegging van op lokale behoeften toegesneden 

financieringsinstrumenten; 

9. betreurt het gebrek aan beschikbare gegevens over de rol van de EIB in elk stadium van 

de tenuitvoerlegging van het cohesiebeleid en de beperkte informatie over de mate 

waarin de kredietverlening van de EIB bijdraagt aan de verwezenlijking van de 

doelstellingen van het cohesiebeleid; benadrukt de noodzaak en pleit voor meer 

inspanningen om meer transparantie te bewerkstelligen en betere communicatie tot 

stand te brengen zodat de informatie de eindbegunstigden op regionaal en lokaal niveau 

bereikt en de zichtbaarheid van project groter wordt.  
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