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Context en positieve aspecten van het voorstel van de Commissie

Sinds 2009, en in concreto nadat het EP vraagtekens bij de aanvankelijk gekozen rechtsgrond 
had geplaatst, wordt het externe mandaat van de EIB via de medebeslissingsprocedure door 
het Parlement en de Raad vastgesteld.

De EU verleent de Europese Investeringsbank (EIB) een begrotingsgarantie ter dekking van 
politieke en landenrisico's die verbonden zijn aan haar lening- en leninggarantieverrichtingen 
buiten de EU ter ondersteuning van de doelstellingen van het extern beleid van de 
Europese Unie.

Het voorstel van de Commissie1 stoelt op de tussentijdse evaluatie van het externe mandaat 
van de EIB, d.w.z. op alle studies die daarnaar gedurende het afgelopen jaar zijn verricht en 
de discussies die daarover in dezelfde periode hebben plaatsgevonden2. Het voorstel bevat een 
ambitieuze agenda voor het verder verbeteren van het werk van de EIB buiten de EU. 
Sleutelbegrippen hierbij zijn doelmatigheid, coördinatie en afstemming op de doelstellingen 
van de EU.
Indien goedgekeurd en geïmplementeerd, stelt dit voorstel de EIB in staat beter te presteren in
niet-EU-landen en haar capaciteiten tussen nu en het jaar 2013 naar een hoger plan te tillen.

Het plafond van de financieringsverrichtingen van de EIB onder de EU-garantie gedurende 
de hele periode 2007-2013 is vastgesteld op 27,8 miljard EUR, bestaand uit:

a) een algemeen mandaat ten belope van 25,8 miljard EUR, en

b) een klimaatveranderingsmandaat ten belope van 2 miljard EUR.

De geraamde begrotingsgevolgen van enerzijds het Garantiefonds zelf en anderzijds de 
personele en administratieve middelen die nodig zijn voor het beheer van de EU-garantie voor 
de periode 2011-2013 zijn:

2011: 138,9 miljoen EUR
2012: 326 miljoen EUR
2013: 271 miljoen EUR

Het voorstel van de Commissie garandeert de voortzetting van de EIB-activiteiten in de 
respectieve regio's, maakt een stelselmatiger vaststelling van 'targets' en prioriteiten op basis 
van horizontale hoogwaardige doelstellingen mogelijk, versterkt de focus en de capaciteiten 
van de EIB om ontwikkelingsdoelstellingen te halen, en bevat voorstellen voor concrete 
mechanismen voor het verbeteren van de coördinatie met andere financiële instellingen en 
internationale donoren. De Commissie stelt voor de 2 miljard EUR voor het optionele 
mandaat niet vrij te geven in de vorm van een verhoging van de individuele regionale 

                                               
1 Voorstel voor een Besluit van het Europees Parlement en de Raad tot verlening van een EU-garantie voor 
verliezen van de Europese Investeringsbank op leningen en garanties voor projecten buiten de Europese Unie 
(COM(2010)0174. Zie ook COM(2010)0173.
2 Onafhankelijke evaluatie door COWI (febr. 2010), verslag en aanbevelingen van de stuurgroep van "wijze 
mannen" onder voorzitterschap van Michel Camdessus (febr. 2010), SEC(2010)0442, SEC(2010)0443, studie 
beleidsafdeling over de hervorming van de Europese Investeringsbank: "How to upgrade the EIB's role in 
development".
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plafonds, maar in de vorm van een mandaat voor projecten die een bijdrage leveren aan de 
bestrijding van de klimaatverandering in alle onder het besluit vallende regio's.

De goedkeuring van het voorstel van de Commissie zou het mogelijk maken voort te borduren 
op de positieve ervaringen die de EIB in niet-EU-landen heeft opgedaan, en betere, 
efficiëntere en coherentere resultaten te boeken.

Punten voor discussie

Er is evenwel een aantal punten waarover volgens de rapporteur zowel binnen het Europees 
Parlement, als met de andere betrokken instellingen en partijen uitvoeriger moet worden 
gesproken, te weten:

1) De plafonds blijven ongewijzigd, hoewel er nieuwe subsidiabele landen zijn 
bijgekomen en ondanks het zeer hoge absorptiepercentage in een aantal regio's tot 
eind 2010. Dit betekent dat complete regio's tussen nu en 2013 nauwelijks nieuwe 
projecten zullen kunnen implementeren;

2) Er zijn veel verbeteringen aangebracht in de mechanismen voor het in de respectieve 
regio's doen aansluiten van de EIB-activiteiten op het EU-beleid. De EDEO wordt 
echter geen zeer grote rol toebedeeld en dit gaat ten koste van de coördinatie tussen de 
Commissie en de EIB. Ook is meer toezicht door het Europees Parlement nodig op het 
proces van vaststelling en implementatie van de horizontale doelstellingen;

3) Eén van de eisen is een sterkere concentratie op de ontwikkelingsdoelstellingen, met 
toepassing ex ante van het zorgvuldigheidsbeginsel en projectbeoordeling. De criteria 
voor het beoordelen van ontwikkelingsdoelstellingen zijn evenwel onvoldoende 
duidelijk;

4) Er zijn veel meer bepalingen inzake openheid en extra informatie over de projecten 
binnen het externe mandaat van de EIB, maar de rol van de verschillende betrokkenen, 
zoals de respectieve regeringen en NGO's, bij het beoordelen van de 
ontwikkelingsimpact van de projecten is niet duidelijk genoeg;

5) Een belangrijke kwestie bij de tussentijdse herziening van het externe mandaat van de 
EIB is de vraag of ook rekening moet worden gehouden met het 
langetermijnperspectief. De rapporteur is van mening dat meer duidelijkheid omtrent 
de toekomstige ontwikkelingen tot betere oplossingen voor actuele problemen leidt. 
Met name de eventuele oprichting van een afzonderlijk ontwikkelingsinstituut moet in 
de toekomst onderwerp van debat zijn, maar dat betekent niet dat het creëren van 
dergelijke capaciteiten binnen het EIB nu al niet actueel is. Daarom ook moet in het 
verslag het kader worden aangegeven voor het debat over de veranderingen op de 
middellange termijn;

6) In het voorstel van de Commissie wordt de discussie over de oprichting van een 
platform voor samenwerking met andere internationale financiële instellingen, 
donoren en andere financiële instellingen naar de toekomst doorgeschoven. 
Tegelijkertijd zijn er al veel positieve ervaringen opgedaan met en is reeds de 
suggestie geopperd om zo'n platform te gebruiken voor de vrijgegeven reserve van 
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2 miljard EUR voor het bestrijden van de klimaatverandering. Vandaar dat er wat de 
oprichting van zo'n platform betreft op de korte termijn knopen moeten worden 
doorgehakt;

7) Er is behoefte aan duidelijker richtsnoeren betreffende het verder verbeteren van de 
mix van EU-subsidies en EIB-leningen. Op dit gebied bestaat veel ervaring en er is 
veel onderzoek naar gedaan, maar het is wel nodig de puntjes goed op de i te zetten. 
Dit onderwerp moet in het besluit verder worden uitgewerkt;

8) Hoewel de transparantie van de EIB-verrichtingen in de landen van het externe 
mandaat aanzienlijk is verbeterd, moet deze toch nog verder worden vergroot, met 
name wat betreft het voorkomen van overeenkomsten met bedrijven die geregistreerd 
of actief zijn in belastingparadijzen en de toepassing van de EU-normen inzake 
openbare aanbestedingen en corruptiebestrijding;

9) Een kwestie die met de coördinatie met de andere internationale financiële instellingen 
verband houdt, zijn de mogelijke overlappingen van de activiteiten en het ontstaan van 
ongewenste concurrentie ten aanzien van door de EU gefinancierde projecten. Het 
Parlement en de Raad zouden kunnen overwegen deze kwestie in het besluit aan de 
orde te stellen;

10) Tegen de achtergrond van de enorme ervaring van de EIB is een discussie mogelijk 
over het diversifiëren van de financiële instrumenten die in de verschillende regio's 
worden gehanteerd, over de regels voor 'sub-sovereign' leningen en over de noodzaak 
van versterking van de bank zodat zij haar mandaat kan uitvoeren;

11) De vrijgave van het bedrag van het optionele mandaat voor het financieren van 
projecten op het vlak van de klimaatverandering zou kunnen worden aangevuld met 
soepele subsidiabiliteitscriteria (bijv. duurzaamheid, internationale toezeggingen van 
de ontvangende landen, e.d.);

12) Er worden suggesties gedaan om de EIB op het vlak van financieringsinstrumenten, 
het nemen van risico's en administratieve capaciteit meer flexibiliteit te geven om 
verrichtingen in landen met een laag en een middeninkomen met veel privékapitaal 
mogelijk te maken. Sommige van deze ideeën zijn misschien pas op de lange termijn
realiseerbaar, maar de rapporteur beveelt toch aan ze nu reeds te bekijken aangezien 
zij een wijziging van het externe mandaat en van de MoU's van de EIB met de andere 
internationale financiële instellingen noodzakelijk zouden maken.

Perspectieven

Deze punten zijn naar voren gekomen in de debatten binnen de betrokken EP-commissies 
(DEVE, AFET, ECON, INTA, CONT), alsook met de verschillende betrokken partijen.

De rapporteur brengt ze onder uw aandacht, maar voegt eraan toe dat de eerste reactie van 
de Raad vrij conservatief is en veeleer inzet op verdere conceptuele discussies van de 
ontwikkelingskant van de externe activiteiten van de EIB en vasthoudt aan de bestaande 
regels en investeringsoriëntaties van de bank.



DT\830408NL.doc 5/5 PE448.826v01-00

NL

Binnen de medebeslissingsprocedure zullen het Parlement en de Raad een voor beide 
partijen aanvaardbaar compromis moeten proberen te bereiken. De commissie moet dus 
niet alleen een beslissing nemen over de prioriteiten, maar ook over grenzen van hetgeen 
voor het Parlement aanvaardbaar is.

Het tijdskader voor een dergelijk akkoord is beperkt (deadline begin 2011), teneinde de 
continuïteit van de verrichtingen van de EIB niet in gevaar te brengen.


