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Amendement 46
Yannick Jadot

Voorstel voor een besluit
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) In artikel 209 EG juncto 
artikel 208 EG is bepaald dat de EIB, 
onder de in haar statuten vastgestelde 
voorwaarden, bijdraagt tot de 
tenuitvoerlegging van de maatregelen die 
nodig zijn om de doelstellingen van het 
ontwikkelingssamenwerkingsbeleid van 
de Unie te verwezenlijken.

Or. en

Motivering

Referentie naar de zaak voor het HvJ C-155/07 Parlement v. Raad, arrest van 6 november 
2008, over de verplichtingen die voor de EIB voortvloeien uit het Verdrag

Amendement 47
Yannick Jadot

Voorstel voor een besluit
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Naast de regionale plafonds dient het 
facultatieve mandaat van 2 000 000 000 
EUR te worden geactiveerd en aangewend 
ter ondersteuning van EIB-
financieringsverrichtingen op het gebied 
van de beperking van en de aanpassing aan 
klimaatverandering in de regio's die door 
het mandaat worden bestreken. In nauwe 
samenwerking met de Commissie kan de 
EIB eventueel met haar deskundigheid en 
middelen een bijdrage leveren aan het 
ondersteunen van zowel de overheid als de 

(8) Naast de regionale plafonds dient het 
facultatieve mandaat van 2 000 000 000 
EUR te worden geactiveerd en aangewend 
ter ondersteuning van EIB-
financieringsverrichtingen op het gebied 
van de beperking van en de aanpassing 
aan klimaatverandering in de landen die 
door het mandaat worden bestreken bij het 
uitvoeren van hun klimaatverplichtingen
in het kader van het UNFCCC-proces In 
nauwe samenwerking met de Commissie 
kan de EIB eventueel met haar 
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particuliere sector bij het aanpakken van de 
uitdaging van de klimaatverandering en het 
optimaal aanwenden van de beschikbare 
financiering. Bij de projecten voor de 
beperking van en de aanpassing aan 
klimaatverandering dienen de EIB-
middelen, waar zulks mogelijk is, met 
concessionele middelen uit de EU-
begroting te worden aangevuld via een 
efficiënte en consistente mix van giften en 
leningen voor de financiering van de strijd 
tegen klimaatverandering in de context van 
de externe bijstand van de EU. 

deskundigheid en middelen een bijdrage 
leveren aan het ondersteunen van zowel de 
overheid als de particuliere sector bij het 
aanpakken van de uitdaging van de 
klimaatverandering en het optimaal 
aanwenden van de beschikbare 
financiering. Bij de projecten voor de 
beperking van en de aanpassing aan 
klimaatverandering dienen de EIB-
middelen, waar zulks mogelijk is, met 
concessionele middelen uit de EU-
begroting te worden aangevuld via een 
efficiënte en consistente mix van giften en 
leningen voor de financiering van de strijd 
tegen klimaatverandering in de context van 
de externe bijstand van de EU. Het 
facultatief mandaat zal niet worden geteld 
als een bijdrage van de EU of haar 
lidstaten aan de"fast-start"-financiering, 
waarover op de conferentie van de 
partijen bij het UNFCCC in december 
2009 in Kopenhagen overeenstemming is 
bereikt.

Or. en

Motivering

Het moet duidelijk worden dat de operaties van de EIB begunstigde landen moeten helpen om 
hun klimaattoezeggingen te realiseren. Aangezien de EIB-fondsen in de vorm van leningen 
worden uitgegeven, mogen deze niet tellen als een bijdrage van de EU of haar lidstaten voor 
het nakomen van financiële verplichtingen in het kader van het UNFCCC.

Amendement 48
George Sabin Cutaș

Voorstel voor een besluit
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Om de samenhang van het mandaat te 
bevorderen en ervoor te zorgen dat de 
externe EIB-financieringsactiviteit sterker 
op de ondersteuning van het EU-beleid is 
gericht, dienen in dit besluit, met het 

(11) Om de samenhang van het mandaat te 
bevorderen en ervoor te zorgen dat de 
externe EIB-financieringsactiviteit sterker 
op de ondersteuning van het EU-beleid is 
gericht, dienen in dit besluit, met het 
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maximale voordeel van de begunstigden 
voor ogen, horizontale, voor alle in 
aanmerking komende landen geldende 
overkoepelende doelstellingen te worden
vastgesteld voor het mandaat voor de EIB-
financieringsverrichtingen, waarbij wordt 
voortgebouwd op de comparatieve 
voordelen van de EIB op terreinen waarop 
zij haar strepen reeds heeft verdiend. In 
alle regio's die door dit besluit worden 
bestreken, dient de EIB derhalve projecten 
te financieren op het gebied van de 
beperking van en aanpassing aan 
klimaatverandering, sociale en 
economische infrastructuur (met name 
voor vervoer, energie inclusief 
hernieuwbare energie, energiezekerheid, 
milieu-infrastructuur inclusief 
watervoorziening en riolering, alsook 
informatie- en communicatietechnologie 
(ICT)) en de ontwikkeling van de lokale 
particuliere sector, en met name het 
verlenen van steun aan het midden- en 
kleinbedrijf (mkb). Op al deze terreinen 
dienen de EIB-financieringsverrichtingen 
ook in het teken te staan van de 
onderliggende doelstelling van regionale 
integratie van de partnerlanden, met 
inbegrip van de economische integratie van 
pretoetredingslanden, naburige landen en 
de EU.

maximale voordeel van de begunstigden 
voor ogen, horizontale, voor alle in 
aanmerking komende landen geldende 
overkoepelende doelstellingen te worden 
vastgesteld voor het mandaat voor de EIB-
financieringsverrichtingen, waarbij wordt 
voortgebouwd op de comparatieve 
voordelen van de EIB op terreinen waarop 
zij haar strepen reeds heeft verdiend. In 
alle regio's die door dit besluit worden 
bestreken, dient de EIB derhalve projecten 
te financieren op het gebied van de 
beperking van en aanpassing aan 
klimaatverandering, sociale en 
economische infrastructuur (met name 
voor vervoer, energie inclusief 
hernieuwbare energie, energiezekerheid, 
milieu-infrastructuur inclusief 
watervoorziening en riolering, alsook 
informatie- en communicatietechnologie 
(ICT)) en de ontwikkeling van de lokale 
particuliere sector, en met name het 
verlenen van steun aan het midden- en 
kleinbedrijf (mkb). Er zij aan herinnerd 
dat een betere toegang voor het mkb tot 
kapitaal een cruciale rol kan spelen in het 
stimuleren van de economie en de 
bestrijding van de werkloosheid. Op al 
deze terreinen dienen de EIB-
financieringsverrichtingen ook in het teken 
te staan van de onderliggende doelstelling 
van regionale integratie van de 
partnerlanden, met inbegrip van de 
economische integratie van 
pretoetredingslanden, naburige landen en 
de EU. De EIB kan de aanwezigheid van 
de EU in partnerlanden ondersteunen 
door middel van rechtstreekse 
buitenlandse investeringen die bijdragen 
tot de bevordering van technologie en 
kennisoverdracht, zij het voor 
investeringen op bovengenoemde 
gebieden, zij het op eigen risico.

Or. en
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Amendement 49
Jan Zahradil

Voorstel voor een besluit
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Om de samenhang van het mandaat te 
bevorderen en ervoor te zorgen dat de 
externe EIB-financieringsactiviteit sterker 
op de ondersteuning van het EU-beleid is 
gericht, dienen in dit besluit, met het 
maximale voordeel van de begunstigden 
voor ogen, horizontale, voor alle in 
aanmerking komende landen geldende 
overkoepelende doelstellingen te worden 
vastgesteld voor het mandaat voor de EIB-
financieringsverrichtingen, waarbij wordt 
voortgebouwd op de comparatieve 
voordelen van de EIB op terreinen waarop 
zij haar strepen reeds heeft verdiend. In 
alle regio's die door dit besluit worden 
bestreken, dient de EIB derhalve projecten 
te financieren op het gebied van de 
beperking van en aanpassing aan 
klimaatverandering, sociale en 
economische infrastructuur (met name 
voor vervoer, energie inclusief 
hernieuwbare energie, energiezekerheid, 
milieu-infrastructuur inclusief 
watervoorziening en riolering, alsook 
informatie- en communicatietechnologie 
(ICT)) en de ontwikkeling van de lokale 
particuliere sector, en met name het 
verlenen van steun aan het midden- en 
kleinbedrijf (mkb). Op al deze terreinen 
dienen de EIB-financieringsverrichtingen 
ook in het teken te staan van de 
onderliggende doelstelling van regionale 
integratie van de partnerlanden, met 
inbegrip van de economische integratie van 
pretoetredingslanden, naburige landen en 
de EU.

(11) Om de samenhang van het mandaat te 
bevorderen en ervoor te zorgen dat de 
externe EIB-financieringsactiviteit sterker 
op de ondersteuning van het EU-beleid is 
gericht, dienen in dit besluit, met het 
maximale voordeel van de begunstigden 
voor ogen, horizontale, voor alle in 
aanmerking komende landen geldende 
overkoepelende doelstellingen te worden 
vastgesteld voor het mandaat voor de EIB-
financieringsverrichtingen, waarbij wordt 
voortgebouwd op de comparatieve 
voordelen van de EIB op terreinen waarop 
zij haar strepen reeds heeft verdiend. In 
alle regio's die door dit besluit worden 
bestreken, dient de EIB derhalve projecten 
te financieren op het gebied van de 
beperking van en aanpassing aan 
klimaatverandering, sociale en
economische infrastructuur (met name 
voor vervoer, energie inclusief 
hernieuwbare energie, onderzoek en 
ontwikkeling (O&O) op het gebied van 
nieuwe energiebronnen, energiezekerheid, 
milieu-infrastructuur inclusief 
watervoorziening en riolering, alsook 
informatie- en communicatietechnologie 
(ICT)) en de ontwikkeling van de lokale 
particuliere sector, en met name het 
verlenen van steun aan het midden- en 
kleinbedrijf (mkb) om duurzame 
economische groei en werkgelegenheid te 
bevorderen. Op al deze terreinen dienen de 
EIB-financieringsverrichtingen ook in het 
teken te staan van de onderliggende 
doelstelling van regionale integratie van de 
partnerlanden, met inbegrip van de 
economische integratie van 
pretoetredingslanden, naburige landen en 
de EU. De EIB moet bijdragen aan 
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rechtstreekse buitenlandse Europese 
investeringen in partnerlanden, onder 
meer als onderdeel van voor beide 
partijen gunstige publiek-private 
partnerschappen, met de bedoeling 
innovatie en ontwikkeling op 
bovengenoemde projectgebieden te 
bevorderen.

Or. en

Motivering

Aanpassing is een beleidsgebied waarin extra rekening moet worden gehouden met de 
plaatselijke omstandigheden en waar de doeltreffendheid van de financiële tussenpersonen 
van het grootste belang is. De EIB moet er dan ook voor zorgen dat de financiële 
tussenpersonen verantwoording kunnen afleggen en voordelen doorgeven aan hun klanten 
overeenkomstig de doelstellingen van de EIB-programma's.

Amendement 50
Yannick Jadot

Voorstel voor een besluit
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Om effectief het mkb te bereiken 
moet de EIB samenwerken met 
plaatselijke intermediaire financiële 
instellingen in de begunstigde landen die 
in het verleden hebben bewezen dat zij 
rentesubsidies doorgeven aan hun 
klanten, de projecten van de klant toetsen 
aan de ontwikkelingsdoelstellingen van de 
EU en een meerwaarde bieden in 
vergelijking met marktfinanciering. De 
activiteiten van de financiële 
tussenpersonen ter ondersteuning van het 
mkb moeten volledig transparant zijn en 
regelmatig gerapporteerd worden aan de 
EIB.

Or. en

Motivering
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Aanpassing is een beleidsgebied waarin extra rekening moet worden gehouden met de 
plaatselijke omstandigheden en waar de doeltreffendheid van financiële tussenpersonen van 
het grootste belang is. De EIB moet er dan ook voor zorgen dat de financiële tussenpersonen 
verantwoording kunnen afleggen en voordelen doorgeven aan hun klanten overeenkomstig de 
doelstellingen van de EIB-programma's.

Amendement 51
Yannick Jadot

Voorstel voor een besluit
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) In het kader van dit besluit dient de 
EIB meer nadruk te leggen op 
ontwikkeling in nauwe coördinatie met de 
Commissie en in overeenstemming met de 
beginselen van de Europese Consensus 
inzake Ontwikkeling. Dit doel moet 
worden verwezenlijkt aan de hand van een 
aantal concrete maatregelen, en met name 
door de versterking van de capaciteit van 
de EIB om sociale en 
ontwikkelingsaspecten van projecten (met
inbegrip van risico's die met 
mensenrechten en conflicten verband 
houden) te beoordelen, alsook door de 
bevordering van lokaal overleg. Voorts 
dient de EIB zich sterker te concentreren 
op sectoren waarvoor zij via haar 
financieringsverrichtingen binnen de EU 
een gedegen expertise heeft opgebouwd en 
die de ontwikkeling van het land in kwestie 
bevorderen, zoals milieu-infrastructuur 
inclusief watervoorziening en riolering, 
duurzaam vervoer en beperking van de 
klimaatverandering, met name op het 
gebied van hernieuwbare energie. De EIB 
dient tevens geleidelijk haar activiteit ter 
ondersteuning van zowel gezondheidszorg 
en onderwijs als aanpassing aan de 
klimaatverandering verder uit te bouwen, 
in voorkomend geval in samenwerking met 

(13) In het kader van dit besluit dient de 
EIB meer nadruk te leggen op 
ontwikkeling en deskundigheid in nauwe 
coördinatie met de Commissie en in 
toepassing van de beginselen van de 
Europese Consensus inzake Ontwikkeling 
alsook de beginselen van doeltreffendheid 
van de hulp die zijn opgenomen in de 
Verklaring van Parijs en de Actieagenda 
van Accra van 2008. Dit doel moet worden 
verwezenlijkt aan de hand van een aantal 
concrete maatregelen, en met name door de 
versterking van de capaciteit van de EIB 
om sociale, milieu- en 
ontwikkelingsaspecten van projecten (met 
inbegrip van risico's die met 
mensenrechten en conflicten verband 
houden) te beoordelen, alsook door de 
bevordering van lokaal overleg. Lokaal 
overleg moet deel uitmaken van de 
zorgvuldige onderzoeksprocedure van het 
EIB die aan de goedkeuring van projecten 
voorafgaat. Voorts dient de EIB zich 
sterker te concentreren op sectoren 
waarvoor zij via haar 
financieringsverrichtingen binnen de EU 
een gedegen expertise heeft opgebouwd en 
die de ontwikkeling van het land in kwestie 
bevorderen, zoals milieu-infrastructuur 
inclusief watervoorziening en riolering, 
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andere internationale financiële 
instellingen (IFI's) en Europese bilaterale 
financiële instellingen (EBFI's). Daartoe 
zal toegang tot concessionele middelen 
moeten worden geboden en zullen de aan 
externe EIB-activiteiten gewijde personele 
middelen geleidelijk moeten worden 
verhoogd. De EIB-activiteit moet ook 
complementair zijn met de EU-
doelstellingen en -prioriteiten wat 
institutionele opbouw en sectorale 
hervormingen betreft. Ten slotte dient de 
EIB prestatie-indicatoren op te stellen voor 
de ontwikkelingsaspecten van de projecten
en de resultaten daarvan.

duurzaam vervoer en beperking van de 
klimaatverandering, met name op het 
gebied van hernieuwbare energie. De EIB 
dient tevens geleidelijk haar activiteit ter 
ondersteuning van zowel gezondheidszorg 
en onderwijs als aanpassing aan de 
klimaatverandering verder uit te bouwen, 
in voorkomend geval in samenwerking met 
andere internationale financiële 
instellingen (IFI's) en Europese bilaterale 
financiële instellingen (EBFI's). Daartoe 
zal toegang tot concessionele middelen 
moeten worden geboden en zullen de aan 
externe EIB-activiteiten gewijde personele 
middelen geleidelijk moeten worden 
verhoogd. De EIB-activiteit moet ook 
complementair zijn met de EU-
doelstellingen en -prioriteiten wat 
institutionele opbouw en sectorale 
hervormingen betreft. Ten slotte dient de 
EIB prestatie-indicatoren op te stellen voor 
de ontwikkelingsaspecten van de projecten 
en de resultaten daarvan.

Or. en

Motivering

Bijkomende tekst om ervoor te zorgen dat de EIB goed spoort met het ontwikkelingsbeleid van 
de EU en de 12 indicatoren van de Verklaring van Parijs om de prestaties van donoren te 
meten in termen van doeltreffendheid van de hulp.

Amendement 52
George Sabin Cutaș

Voorstel voor een besluit
Overweging 15 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) De EIB dient de verwezenlijking 
van de 
millenniumontwikkelingsdoelstellingen 
tegen 2015 te steunen in alle regio's waar 
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zij actief is.

Or. en

Amendement 53
Jan Zahradil

Voorstel voor een besluit
Overweging 16 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) De EIB-activiteit in de buurlanden 
dient plaats te vinden in het kader van het 
Europees nabuurschapsbeleid, waarmee de 
EU beoogt met de naburige landen 
bijzondere betrekkingen te ontwikkelen, 
die erop gericht zijn een ruimte van 
welvaart en goed nabuurschap tot stand te 
brengen welke stoelt op de waarden van de 
EU en welke gekenmerkt wordt door 
nauwe en vreedzame betrekkingen die op 
samenwerking zijn gebaseerd. Om deze 
doelstellingen te bereiken, voeren de EU en 
haar partners gezamenlijk overeengekomen 
bilaterale actieplannen uit waarin een reeks 
prioriteiten is vastgelegd met betrekking tot 
politieke en veiligheidskwesties, 
economische en handelsaangelegenheden, 
milieuzorg en integratie van vervoers- en 
energienetwerken. De Unie voor het 
Middellandse Zeegebied, het oostelijke 
partnerschap en de synergie voor het 
Zwarte Zeegebied zijn multilaterale en 
regionale initiatieven die complementair 
zijn met het Europese nabuurschapsbeleid 
en erop gericht zijn de samenwerking te 
bevorderen tussen de EU en de 
desbetreffende groep naburige 
partnerlanden die met gemeenschappelijke 
uitdagingen worden geconfronteerd en/of 
een gemeenschappelijke geografische 
omgeving hebben. De Unie voor het 
Middellandse Zeegebied ondersteunt een 
betere sociaaleconomische ontwikkeling, 
solidariteit, regionale integratie, duurzame 

(16) De EIB-activiteit in de buurlanden 
dient plaats te vinden in het kader van het 
Europees nabuurschapsbeleid, waarmee de 
EU beoogt met de naburige landen 
bijzondere betrekkingen te ontwikkelen, 
die erop gericht zijn een ruimte van 
welvaart en goed nabuurschap tot stand te 
brengen welke stoelt op de waarden van de 
EU en welke gekenmerkt wordt door
nauwe en vreedzame betrekkingen die op 
samenwerking zijn gebaseerd. Om deze 
doelstellingen te bereiken, voeren de EU en 
haar partners gezamenlijk overeengekomen 
bilaterale actieplannen uit waarin een reeks 
prioriteiten is vastgelegd met betrekking tot 
politieke en veiligheidskwesties, 
economische en handelsaangelegenheden, 
milieuzorg en integratie van vervoers- en 
energienetwerken zoals het project voor de 
Nabucco-gaspijpleiding, dat voor de EU 
van bijzonder belang is. De Unie voor het 
Middellandse Zeegebied, het oostelijke 
partnerschap en de synergie voor het 
Zwarte Zeegebied zijn multilaterale en 
regionale initiatieven die complementair 
zijn met het Europese nabuurschapsbeleid 
en erop gericht zijn de samenwerking te 
bevorderen tussen de EU en de 
desbetreffende groep naburige 
partnerlanden die met gemeenschappelijke 
uitdagingen worden geconfronteerd en/of 
een gemeenschappelijke geografische 
omgeving hebben. De Unie voor het 
Middellandse Zeegebied ondersteunt een 
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ontwikkeling en kennisopbouw, hetgeen 
aantoont dat er behoefte is aan een grotere 
financiële samenwerking ter ondersteuning 
van regionale en transnationale projecten. 
Met het oostelijke partnerschap wordt 
beoogd de nodige voorwaarden tot stand te 
brengen om de politieke associatie en de 
verdere economische integratie tussen de
EU en de oostelijke partnerlanden te 
versnellen. De Russische Federatie en de 
EU zijn verbonden in een uitgebreid 
strategisch partnerschap dat naast het 
Europees nabuurschapbeleid bestaat en dat 
in gemeenschappelijke ruimten en 
roadmaps tot uitdrukking komt. Op 
multilateraal niveau wordt dit aangevuld 
met de Noordelijke Dimensie, die een 
kader biedt voor samenwerking tussen de 
EU, Rusland, Noorwegen en IJsland. 

betere sociaaleconomische ontwikkeling, 
solidariteit, regionale integratie, duurzame 
ontwikkeling en kennisopbouw, hetgeen 
aantoont dat er behoefte is aan een grotere 
financiële samenwerking ter ondersteuning 
van regionale en transnationale projecten. 
Met het oostelijke partnerschap wordt 
beoogd de nodige voorwaarden tot stand te 
brengen om de politieke associatie en de 
verdere economische integratie tussen de 
EU en de oostelijke partnerlanden te 
versnellen. De Russische Federatie en de 
EU zijn verbonden in een uitgebreid 
strategisch partnerschap dat naast het 
Europees nabuurschapbeleid bestaat en dat 
in gemeenschappelijke ruimten en 
roadmaps tot uitdrukking komt. Op 
multilateraal niveau wordt dit aangevuld 
met de Noordelijke Dimensie, die een 
kader biedt voor samenwerking tussen de 
EU, Rusland, Noorwegen en IJsland.

Or. en

Amendement 54
Marielle De Sarnez

Voorstel voor een besluit
Overweging 16 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) De EIB-activiteit in de buurlanden 
dient plaats te vinden in het kader van het 
Europees nabuurschapsbeleid, waarmee de 
EU beoogt met de naburige landen 
bijzondere betrekkingen te ontwikkelen, 
die erop gericht zijn een ruimte van 
welvaart en goed nabuurschap tot stand te 
brengen welke stoelt op de waarden van de 
EU en welke gekenmerkt wordt door 
nauwe en vreedzame betrekkingen die op 
samenwerking zijn gebaseerd. Om deze 
doelstellingen te bereiken, voeren de EU en 
haar partners gezamenlijk overeengekomen 
bilaterale actieplannen uit waarin een reeks 

(16) De EIB-activiteit in de buurlanden 
dient plaats te vinden in het kader van het 
Europees nabuurschapsbeleid, waarmee de 
EU beoogt met de naburige landen 
bijzondere betrekkingen te ontwikkelen, 
die erop gericht zijn een ruimte van 
welvaart en goed nabuurschap tot stand te 
brengen welke stoelt op de waarden van de 
EU en welke gekenmerkt wordt door 
nauwe en vreedzame betrekkingen die op 
samenwerking zijn gebaseerd. Om deze 
doelstellingen te bereiken, voeren de EU en 
haar partners gezamenlijk overeengekomen 
bilaterale actieplannen uit waarin een reeks 
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prioriteiten is vastgelegd met betrekking tot 
politieke en veiligheidskwesties, 
economische en handelsaangelegenheden, 
milieuzorg en integratie van vervoers- en 
energienetwerken. De Unie voor het 
Middellandse Zeegebied, het oostelijke 
partnerschap en de synergie voor het 
Zwarte Zeegebied zijn multilaterale en 
regionale initiatieven die complementair 
zijn met het Europese nabuurschapsbeleid 
en erop gericht zijn de samenwerking te 
bevorderen tussen de EU en de 
desbetreffende groep naburige 
partnerlanden die met gemeenschappelijke 
uitdagingen worden geconfronteerd en/of 
een gemeenschappelijke geografische 
omgeving hebben. De Unie voor het 
Middellandse Zeegebied ondersteunt een 
betere sociaaleconomische ontwikkeling, 
solidariteit, regionale integratie, duurzame 
ontwikkeling en kennisopbouw, hetgeen 
aantoont dat er behoefte is aan een grotere 
financiële samenwerking ter ondersteuning 
van regionale en transnationale projecten. 
Met het oostelijke partnerschap wordt 
beoogd de nodige voorwaarden tot stand te 
brengen om de politieke associatie en de 
verdere economische integratie tussen de 
EU en de oostelijke partnerlanden te 
versnellen. De Russische Federatie en de 
EU zijn verbonden in een uitgebreid 
strategisch partnerschap dat naast het 
Europees nabuurschapbeleid bestaat en dat 
in gemeenschappelijke ruimten en 
roadmaps tot uitdrukking komt. Op 
multilateraal niveau wordt dit aangevuld 
met de Noordelijke Dimensie, die een 
kader biedt voor samenwerking tussen de 
EU, Rusland, Noorwegen en IJsland. 

prioriteiten is vastgelegd met betrekking tot 
politieke en veiligheidskwesties, 
economische en handelsaangelegenheden, 
milieu- en sociale zorg en integratie van 
vervoers- en energienetwerken. De Unie 
voor het Middellandse Zeegebied, het 
oostelijke partnerschap en de synergie voor 
het Zwarte Zeegebied zijn multilaterale en 
regionale initiatieven die complementair 
zijn met het Europese nabuurschapsbeleid 
en erop gericht zijn de samenwerking te 
bevorderen tussen de EU en de 
desbetreffende groep naburige 
partnerlanden die met gemeenschappelijke 
uitdagingen worden geconfronteerd en/of 
een gemeenschappelijke geografische 
omgeving hebben. De Unie voor het 
Middellandse Zeegebied ondersteunt een 
betere sociaaleconomische ontwikkeling, 
solidariteit, regionale integratie, duurzame 
ontwikkeling en kennisopbouw, hetgeen 
aantoont dat er behoefte is aan een grotere 
financiële samenwerking ter ondersteuning 
van regionale en transnationale projecten
en van het mkb. Met het oostelijke 
partnerschap wordt beoogd de nodige 
voorwaarden tot stand te brengen om de 
politieke associatie en de verdere 
economische integratie tussen de EU en de 
oostelijke partnerlanden te versnellen. De 
Russische Federatie en de EU zijn 
verbonden in een uitgebreid strategisch 
partnerschap dat naast het Europees 
nabuurschapbeleid bestaat en dat in 
gemeenschappelijke ruimten en roadmaps 
tot uitdrukking komt. Op multilateraal 
niveau wordt dit aangevuld met de 
Noordelijke Dimensie, die een kader biedt 
voor samenwerking tussen de EU, Rusland, 
Noorwegen en IJsland.

Or. fr



AM\833812NL.doc 13/23 PE450.645v01-00

NL

Amendement 55
Marielle De Sarnez

Voorstel voor een besluit
Overweging 18 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) In Azië dient de EIB zowel in 
dynamische opkomende economieën als in 
minder welvarende landen activiteiten te 
ontplooien. In deze door grote 
verscheidenheid gekenmerkte regio bouwt 
de EU haar strategische partnerschappen 
met China en India verder uit en voert zij 
onderhandelingen over nieuwe 
partnerschaps- en 
vrijhandelsovereenkomsten met Zuidoost-
Aziatische landen. Tegelijkertijd blijft 
ontwikkelingssamenwerking hoog op de 
EU-agenda voor Azië staan; met de EU-
ontwikkelingsstrategie voor de Aziatische 
regio wordt beoogd armoede uit te bannen 
door een breed gedragen duurzame 
economische groei te ondersteunen, de 
totstandkoming te bevorderen van een 
omgeving en omstandigheden die handel 
en integratie binnen de regio in de hand 
werken, de governance te verbeteren, de 
politieke en sociale stabiliteit te vergroten, 
en tot de verwezenlijking van de 
millenniumdoelstellingen voor 
ontwikkeling 2015 bij te dragen. 
Momenteel worden beleidsmaatregelen 
getroffen met het oog op een gezamenlijke 
aanpak van gemeenschappelijke 
uitdagingen, zoals klimaatverandering, 
duurzame ontwikkeling, veiligheid en 
stabiliteit, governance en mensenrechten, 
alsook van de preventie van en reactie op 
menselijke en natuurrampen.

(18) In Azië dient de EIB zowel in 
dynamische opkomende economieën als in 
minder welvarende landen activiteiten te 
ontplooien. In deze door grote 
verscheidenheid gekenmerkte regio bouwt 
de EU haar strategische partnerschappen 
met China en India verder uit en voert zij 
onderhandelingen over nieuwe 
partnerschaps- en 
vrijhandelsovereenkomsten met Zuidoost-
Aziatische landen. Bij deze 
onderhandelingen dient evenwel rekening 
te worden gehouden met het 
wederkerigheidsbeginsel en met de 
risico's van sociale, sanitaire en 
ecologische dumping. Tegelijkertijd blijft 
ontwikkelingssamenwerking hoog op de 
EU-agenda voor Azië staan; met de EU-
ontwikkelingsstrategie voor de Aziatische 
regio wordt beoogd armoede uit te bannen 
door een breed gedragen duurzame 
economische groei te ondersteunen, de 
totstandkoming te bevorderen van een 
omgeving en omstandigheden die handel 
en integratie binnen de regio in de hand 
werken, de governance te verbeteren, de 
politieke en sociale stabiliteit te vergroten, 
en tot de verwezenlijking van de 
millenniumdoelstellingen voor 
ontwikkeling 2015 bij te dragen. 
Momenteel worden beleidsmaatregelen 
getroffen met het oog op een gezamenlijke 
aanpak van gemeenschappelijke 
uitdagingen, zoals klimaatverandering, 
duurzame ontwikkeling, veiligheid en 
stabiliteit, governance en mensenrechten, 
alsook van de preventie van en reactie op 
menselijke en natuurrampen.

Or. fr
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Amendement 56
Yannick Jadot

Voorstel voor een besluit
Overweging 25 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) De Commissie dient de ontwikkeling 
van een "EU-platform voor samenwerking 
en ontwikkeling" te bestuderen teneinde de 
werking van mechanismen voor het 
combineren van giften en leningen in de 
externe regio's te optimaliseren. In het 
kader daarvan dient de Commissie overleg 
te plegen met zowel de EIB als de overige 
Europese multilaterale en bilaterale 
financiële instellingen. Een dergelijk 
platform zou de gebruikmaking van 
regelingen voor wederzijdse bijstand op 
basis van het comparatieve voordeel van de 
verschillende instellingen verder 
bevorderen, met inachtneming van de rol 
en prerogatieven van de EU-instellingen bij 
de uitvoering van de EU-begroting en van 
de EIB-leningen.

(25) De Commissie dient de ontwikkeling 
van een "EU-platform voor samenwerking 
en ontwikkeling" te bestuderen teneinde de 
werking van mechanismen voor het 
combineren van giften en leningen in de 
externe regio's te optimaliseren. In het 
kader daarvan dient de Commissie overleg 
te plegen met zowel de EIB als de overige 
Europese multilaterale en bilaterale 
financiële instellingen, het Europees 
Parlement en de maatschappelijke 
organisaties. Een dergelijk platform zou de 
gebruikmaking van regelingen voor 
wederzijdse bijstand op basis van het 
comparatieve voordeel van de 
verschillende instellingen verder 
bevorderen, met inachtneming van de rol 
en prerogatieven van de EU-instellingen bij 
de uitvoering van de EU-begroting en van 
de EIB-leningen.

Or. en

Amendement 57
Yannick Jadot

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 2 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De EIB-financieringsverrichtingen 
die via de aan de EIB verleende garantie 
van de EU geïmplementeerd worden in 
ontwikkelingslanden, hebben in de eerste 
plaats tot doel de armoede terug te 
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dringen en op lange termijn uit te bannen. 
De EIB- financieringsverrichtingen die 
via de aan de EIB verleende garantie van 
de EU geïmplementeerd worden in derde 
landen die geen ontwikkelingslanden zijn, 
zijn in overeenstemming met het 
ontwikkelingssamenwerkingsbeleid van 
de Unie en worden uitgevoerd binnen het 
kader van de beginselen en doelstellingen 
van haar extern optreden.

Or. en

Motivering

Dit amendement verwijst naar de dubbele rechtsgrondslag, artikel 209 en artikel 212 VWEU, 
om rechtsgeschillen voor het Hof van Justitie te vermijden (het Hof van Justitie in zaak C-
155/07 Parlement v. Raad, arrest van 6 november 2008).

Amendement 58
Yannick Jadot

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het klimaatveranderingsmandaat heeft 
betrekking op EIB-
financieringsverrichtingen in alle landen 
die door dit besluit worden bestreken, mits 
de betrokken EIB-
financieringsverrichtingen de 
verwezenlijking van de belangrijke EU-
beleidsdoelstelling van het aanpakken van 
klimaatverandering in de hand werken door 
het ondersteunen van projecten met het 
oog op de beperking van en de aanpassing 
aan klimaatverandering welke tot de 
realisatie van de algemene doelstelling
van het Raamverdrag van de Verenigde 
Naties inzake klimaatverandering 
(UNFCCC) bijdragen, met name door de 
uitstoot van broeikasgas te vermijden of te 
verminderen op het gebied van 
hernieuwbare energie, energie-efficiëntie 

4. Het klimaatveranderingsmandaat heeft 
betrekking op EIB-
financieringsverrichtingen in alle landen 
die door dit besluit worden bestreken, mits 
de betrokken EIB-
financieringsverrichtingen de 
verwezenlijking van de belangrijke EU-
beleidsdoelstelling van het aanpakken van 
klimaatverandering in de hand werken door 
het ondersteunen van landen bij het 
uitvoeren van hun klimaattoezeggingen in 
het kader van het Raamverdrag van de 
Verenigde Naties inzake 
klimaatverandering (UNFCCC), met name 
door de uitstoot van broeikasgas te 
vermijden of te verminderen op het gebied 
van hernieuwbare energie, energie-
efficiëntie en duurzaam vervoer, of door 
kwetsbare landen, sectoren en 
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en duurzaam vervoer, of door kwetsbare 
landen, sectoren en gemeenschappen beter 
bestand te maken tegen de nadelige 
gevolgen van klimaatverandering. Het 
klimaatveranderingsmandaat wordt 
uitgevoerd in nauwe samenwerking met de 
Commissie, waarbij EIB-financiering met 
EU-begrotingsmiddelen wordt 
gecombineerd waar zulks mogelijk en 
passend is.

gemeenschappen beter bestand te maken 
tegen de nadelige gevolgen van 
klimaatverandering. Het 
klimaatveranderingsmandaat wordt 
uitgevoerd in nauwe samenwerking met de 
Commissie, waarbij EIB-financiering met 
EU-begrotingsmiddelen wordt 
gecombineerd waar zulks mogelijk en 
passend is. Het facultatief mandaat zal 
niet worden geteld als een bijdrage van de 
EU of haar lidstaten aan de"fast-start"-
financiering, waarover op de conferentie 
van de partijen bij het UNFCCC in 
december 2009 in Kopenhagen 
overeenstemming is bereikt. Projecten die 
koolstofkredieten genereren komen niet in 
aanmerking voor steun in het kader van 
het aanvullend mandaat.

Or. en

Motivering

EIB-leningen mogen niet worden geteld als een bijdrage van de EU voor het naleven van 
haar financiële toezeggingen in het kader van Kopenhagen. Dubbeltelling met projecten die 
koolstofkredieten genereren moeten uitdrukkelijk worden uitgesloten.

Amendement 59
Yannick Jadot

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 4 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Om het effect op de beperking van 
klimaatverandering zo groot mogelijk te 
maken stelt de EIB "schone technologie"-
criteria vast waaraan projecten moeten 
beantwoorden om in aanmerking te 
komen voor financiering in het kader van 
het klimaatveranderingsmandaat. De 
criteria zijn in beginsel gericht op 
energie-efficiëntie, lage emissie en 
duurzame energievoorziening, waarbij 
steun voor nucleaire of op fossiele 
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brandstoffen gebaseerde 
energievoorzieningstechnologie 
uitgesloten wordt

Or. en

Motivering-{}-

Om het effect op de beperking van klimaatverandering zo groot mogelijk te maken moet de 
EIB adequate criteria vastleggen voor wat zij als "schone technologie"rekent. 
Klimaatfinanciering moet gericht zijn op energie-efficiëntie en werkelijk hernieuwbare 
energie.

Amendement 60
Yannick Jadot

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter a 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) beperking van en aanpassing aan
klimaatverandering, als omschreven in
artikel 2, lid 4;

(a) Projecten inzake klimaatverandering
die bijdragen aan de toezeggingen van de 
landen in het kader van het UNFCCC en 
die de "schone technologie"- criteria 
vervullen overeenkomstig artikel 2, lid 4;

Or. en

Motivering

Klimaatfinanciering moet gericht zijn op energie-efficiëntie en werkelijk hernieuwbare 
energie.

Amendement 61
George Sabin Cutaș

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De EIB voert haar activiteit in sociale 
sectoren, zoals gezondheidszorg en 

3. De EIB voert haar activiteit in sociale 
sectoren op, met het oog op het bereiken 
van de 
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onderwijs, geleidelijk op. millenniumontwikkelingsdoelstellingen.

Or. en

Amendement 62
Iuliu Winkler

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De EIB voert haar activiteit in sociale 
sectoren, zoals gezondheidszorg en 
onderwijs, geleidelijk op.

3. De EIB voert haar activiteit in sociale 
sectoren, zoals gezondheidszorg en 
onderwijs, geleidelijk op; alsook voor het 
versterken van de bestuurlijke capaciteit 
en efficiëntie van de plaatselijke 
autoriteiten.

Or. en

Motivering

Goed bestuur is cruciaal voor economische ontwikkeling; het versterken van de capaciteit van 
plaatselijke autoriteiten moet ook in het algemeen extern mandaat van de EIB worden 
opgenomen.

Amendement 63
Marielle De Sarnez

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De EIB voert haar activiteit in sociale 
sectoren, zoals gezondheidszorg en
onderwijs, geleidelijk op.

3. De EIB voert haar activiteit in sociale 
sectoren, zoals gezondheidszorg, onderwijs 
en de bestrijding van de werkloosheid,, 
geleidelijk op.

Or. fr
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Amendement 64
Yannick Jadot

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De samenhang tussen de EIB-
financieringsverrichtingen en de externe 
beleidsdoelstellingen van de EU wordt 
gecontroleerd overeenkomstig artikel 10.

2. De samenhang tussen de EIB-
financieringsverrichtingen en de externe 
beleidsdoelstellingen van de EU wordt 
gecontroleerd overeenkomstig artikel 10. 
De EIB ontwikkelt prestatie-indicatoren 
inzake de ontwikkelings-, milieu- en 
mensenrechtenaspecten van de 
gefinancierde projecten evenals ten 
aanzien van de indicatoren in het kader 
van de verklaring van Parijs inzake de 
doeltreffendheid van de hulp, teneinde het 
toezicht gemakkelijker te maken. 

Or. en

Motivering

Bijkomende tekst om ervoor te zorgen dat de EIB goed spoort met de doelstellingen van het 
EU-beleid en de 12 indicatoren van de Verklaring van Parijs om de vorderingen van donoren 
te meten in termen van doeltreffendheid van de hulp.

Amendement 65
Yannick Jadot

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De EIB voert diepgaand onderzoek uit 
naar de ontwikkelingsgerelateerde aspecten 
van projecten die onder de EU-garantie 
vallen. De eigen regels en procedures van 
de EIB bevatten de nodige voorschriften 
inzake de beoordeling van het ecologische 
en sociale effect van projecten en van met 
mensenrechten verband houdende aspecten 
teneinde te waarborgen dat alleen projecten 
die economisch, financieel, ecologisch en 

1. Voor zij het project goedkeurt voert de 
EIB diepgaand onderzoek uit naar en 
organiseert daarbij ook overleg met de 
plaatselijke bevolking over de 
ontwikkelingsgerelateerde aspecten van 
projecten die onder de EU-garantie vallen,
met inbegrip van de leenactiviteiten van 
de financiële tussenpersonen in een 
passende vorm. De eigen regels en 
procedures van de EIB bevatten de nodige 
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sociaal duurzaam zijn, steun uit hoofde van 
dit besluit genieten. 

voorschriften inzake de beoordeling van 
het ecologische en sociale effect van 
projecten en van met mensenrechten 
verband houdende aspecten teneinde te 
waarborgen dat alleen projecten die 
economisch, financieel, ecologisch en 
sociaal duurzaam zijn, steun uit hoofde van 
dit besluit genieten. 

Or. en

Amendement 66
Yannick Jadot

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De EIB verricht niet alleen een 
beoordeling vooraf van de 
ontwikkelingsgerelateerde aspecten, maar 
oefent tijdens de uitvoering van het project 
ook meer controle uit, onder meer op het 
ontwikkelingseffect van het project.

2. De EIB verricht niet alleen een 
beoordeling vooraf van de 
ontwikkelingsgerelateerde aspecten, maar 
oefent tijdens de uitvoering van het project 
ook grondige controle uit, onder meer op 
het effect van het project op het gebied van 
ontwikkeling, milieu en mensenrechten.
Het toezicht heeft onder meer betrekking 
op de prestaties van de financiële 
tussenpersonen. De resultaten van het 
toezicht worden regelmatig openbaar 
gemaakt.

Or. en

Amendement 67
Yannick Jadot

Voorstel voor een besluit
Artikel 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 8 bis 
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Publieke inspraak en 
informatieverstrekking

1. De EIB neemt samen met de 
projectpromotor actief deel aan de 
organisatie van de raadpleging van het 
publiek over de ontwikkelings-, milieu- en 
sociale aspecten van het project. De EIB 
stelt vast wie betrokken is bij het door 
haar gefinancierde project. De EIB zorgt 
ervoor dat de plaatselijke bevolking op de 
hoogte is van alle belangrijke elementen 
die relevant zijn voor de EIB-
verrichtingen die binnen een redelijke 
termijn uitgevoerd zijn. Er worden 
passende klachtenmechanismen opgezet 
die in alle fasen van de uitvoering van de 
EIB-verrichtingen toegankelijk zijn.

2. De EIB maakt documenten met 
betrekking tot projecten waarvoor de EIB 
de EU-garantie geniet, rechtstreeks 
toegankelijk voor het publiek, dit in 
elektronische vorm of via een register 
overeenkomstig haar eigen regels. De 
volgende informatie wordt op passende 
wijze bijgewerkt, beschikbaar gesteld en 
verspreid:

-- beschrijving/samenvatting van het 
project;
-- beoordelingsverslagen van het project 
(beoordeling van de gevolgen van het 
project op milieu-, sociaal, 
mensenrechten- en 
ontwikkelingsgebied);
-- overeenkomsten en voorwaarden inzake 
milieu-, ontwikkelings- en 
mensenrechtenaspecten van de 
projecten;
-- monitoringverslagen inzake milieu-, 
ontwikkelings- en 
mensenrechtenaspecten van de 
projecten;

- verslagen van de beoordeling achteraf 
inzake de bijdrage van de projecten aan 
de economische ontwikkeling, de 



PE450.645v01-00 22/23 AM\833812NL.doc

NL

uitbanning van armoede, de bescherming 
van het milieu en de versterking van de 
mensenrechten.

Or. en

Amendement 68
Jan Zahradil

Voorstel voor een besluit
Artikel 10 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor de doeleinden van lid 1 verstrekt 
de EIB de Commissie jaarlijkse verslagen 
over de in het kader van dit besluit 
uitgevoerde EIB-financieringsverrichtingen 
op project-, sector- landen- en regionaal 
niveau en over de verwezenlijking van de 
externe strategische en 
beleidsdoelstellingen van de EU, met 
inbegrip van de samenwerking met de 
Commissie, andere internationale 
financiële instellingen en bilaterale 
instellingen.

2. Voor de doeleinden van lid 1 verstrekt 
de EIB de Commissie jaarlijkse verslagen 
over de in het kader van dit besluit 
uitgevoerde EIB-financieringsverrichtingen 
op project-, sector-, landen- en regionaal 
niveau en over de verwezenlijking van de 
externe strategische en 
beleidsdoelstellingen van de EU, met 
inbegrip van de samenwerking met de 
Commissie, andere internationale 
financiële instellingen en bilaterale 
instellingen. Elke overeenkomst tussen de 
EIB en andere IFI's of bilaterale 
instellingen met betrekking tot financiële 
verrichtingen in het kader van dit besluit, 
moet als onderdeel van het in artikel 10 
van dit besluit genoemde jaarlijkse 
rapportage van de Commissie aan het 
Europees Parlement en de Raad worden 
medegedeeld.

Or. en
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Amendement 69
Jan Zahradil

Voorstel voor een besluit
Artikel 14 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie dient uiterlijk op 
31 oktober 2014 een eindverslag in over de 
toepassing van dit besluit.

De Commissie dient uiterlijk op
31 oktober 2014 bij het Europees 
Parlement en de Raad een eindverslag in 
over de toepassing van dit besluit.

Or. en


