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BEKNOPTE MOTIVERING

1. ACHTERGROND VAN HET VOORSTEL
De Europese Unie verleent een begrotingsgarantie aan de Europese Investeringsbank (EIB) 
ter dekking van de politieke en landenrisico's die verbonden zijn aan de lenings- en 
leninggarantieactiviteiten die de EIB buiten de EU ontplooit ter ondersteuning van de externe 
beleidsdoelstellingen van de EU. De EU-garantie voor de externe verrichtingen van de EIB is 
een doeltreffend instrument om EU-begrotingsfondsen (via de voorziening van het 
Garantiefonds ter dekking van de EU-garantie) met eigen middelen van de EIB te 
combineren. Op deze wijze wordt een beroep gedaan op de financiële draagkracht van de EIB 
zonder dat de financiële soliditeit van de EIB in het gedrang komt.

Het nieuwe besluit bevat de volgende nieuwe elementen:

* Activering van het "facultatieve mandaat" van 2 miljard EUR, dat bij het oude besluit in 
reserve was geplaatst. Dat facultatieve mandaat wordt niet geactiveerd om de individuele 
regionale plafonds te verhogen, maar als een mandaat voor projecten in alle door het besluit 
bestreken regio's welke tot de bestrijding van de klimaatverandering bijdragen;

* Vervanging van het bestaande systeem van regionale doelstellingen voor verrichtingen met 
EU-garantie door horizontale overkoepelende doelstellingen voor alle regio’s die onder het 
extern mandaat vallen, Deze overkoepelende doelstellingen zullen in de artikelen van het 
voorstel voor een besluit worden opgenomen en zullen betrekking hebben op 
klimaatverandering, sociale en economische infrastructuur en ontwikkeling van de lokale 
particuliere sector;

* Ontwikkeling door de Commissie samen met de EIB en in overleg met de Europese dienst 
voor extern optreden (EDEO) van operationele richtsnoeren voor elke onder het externe 
mandaat vallende regio. De samenhang tussen de uitvoering van de EIB-activiteiten moet 
worden versterkt in overeenstemming met de algemene overkoepelende beginselen van het 
externe mandaat en de regionale strategieën van de EU;

* Versterking van de EIB-capaciteit om de EU-ontwikkelingsdoelstellingen te ondersteunen 
door:

* activering van het extern mandaat van de EIB voor IJsland, Wit-Rusland, Libië, Irak en 
Cambodja.

2. JURIDISCHE ELEMENTEN VAN HET VOORSTEL
Het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad is gebaseerd op een 
tweeledige rechtsgrondslag, namelijk de artikelen 209 en 212 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie.

3. VOORGESTELDE WIJZIGINGEN
De EIB was in 1958 bij het Verdrag van Rome opgericht als kredietverstrekkende bank van 
de Europese Unie. De EIB is in de eerste plaats een bank die moet opereren overeenkomstig 
normale commerciële en bancaire beginselen. Volgens de beleidsstrategie van het EIB beoogt 
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zij (1) haalbare kapitaalprojecten te financieren en (2) geld te lenen op de kapitaalmarkten om 
deze projecten te financieren.

Gezien deze strategie vormt de EU-garantie duidelijk een uitzondering. Er moet voor worden 
gezorgd dat de garantie er niet toe leidt dat wordt afgeweken van goed financieel beheer van 
de EIB-verrichtingen en dat de bank zelf commerciële autonomie heeft bij de beoordeling en 
de keuze van de projecten die zij gaat financieren.

Bovendien moet de Europese belastingbetaler zich bewust zijn van de risico's voor de 
begroting van de Unie die deze vaak zeer complexe financieringsbesluiten opleveren. Het 
moet ook duidelijk zijn dat de beleidsstrategie van de bank moet worden gerespecteerd en dat 
de EIB-financiering niet verkapt mag worden aangewend voor ontwikkelingshulp.

AMENDEMENTEN

De Commissie internationale handel verzoekt de ten principale bevoegde 
Begrotingscommissie onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een besluit
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Naast haar kerntaak van het financieren 
van investeringen in de Europese Unie 
voert de Europese Investeringsbank (EIB) 
sinds 1963 financieringsverrichtingen 
buiten de Europese Unie uit ter 
ondersteuning van het externe beleid van 
de EU. Dat maakt het mogelijk de voor de 
externe regio's beschikbare EU-
begrotingsmiddelen aan te vullen met de 
financiële draagkracht van de EIB, hetgeen 
aan de begunstigde landen ten goede komt. 

(1) Naast haar kerntaak van het financieren 
van investeringen in de Europese Unie 
voert de Europese Investeringsbank (EIB) 
sinds 1963 financieringsverrichtingen 
buiten de Europese Unie uit ter 
ondersteuning van het externe beleid van 
de EU. Dat maakt het mogelijk de voor de 
externe regio's beschikbare EU-
begrotingsmiddelen aan te vullen met de 
financiële draagkracht van de EIB, hetgeen 
aan de begunstigde landen ten goede komt. 
De EIB-verrichtingen ter ondersteuning 
van het externe beleid van de EU moeten 
worden uitgevoerd overeenkomstig het 
beginsel van goed financieel beheer.

Or. en

Motivering

De verrichtingen die overeenkomstig dit mandaat worden uitgevoerd zijn bancaire 
verrichtingen die worden gegarandeerd door de fondsen van Europese belastingbetalers. 
Ongeacht de beleidsdoelstellingen moet het besluit een verplichting bevatten om deze 
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garanties en de eraan gerelateerde EIB-verrichtingen op een financieel haalbare en 
commercieel verantwoorde wijze te beheren.

Amendement 2

Voorstel voor een besluit
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Om het externe optreden van de EU te 
ondersteunen en om de EIB in staat te 
stellen investeringen buiten de EU te 
financieren zonder dat aan de 
kredietwaardigheid van de EIB afbreuk 
werd gedaan, genoot het merendeel van de 
EIB-verrichtingen in externe regio's een 
EU-begrotingsgarantie die door de 
Commissie werd beheerd.

(2) Om de EIB in staat te stellen 
investeringen buiten de EU te financieren 
zonder dat aan de kredietwaardigheid van 
de EIB afbreuk werd gedaan, genoot het 
merendeel van de EIB-verrichtingen in 
externe regio's een EU-begrotingsgarantie 
die door de Commissie werd beheerd.

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een besluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De door de EU-garantie gedekte 
bedragen voor elke regio dienen als 
plafonds voor de EIB-financiering onder de 
EU-garantie te blijven fungeren en mogen 
geen doelstellingen zijn die de EIB geacht 
wordt te halen. 

(7) De door de EU-garantie gedekte 
bedragen voor elke regio moeten als 
plafonds voor de EIB-financiering onder de 
EU-garantie blijven fungeren en mogen 
geen doelstellingen zijn die de EIB geacht 
wordt te halen. 

Or. en

Motivering
Het moet duidelijk zijn dat genoemde mandaten plafonds zijn.
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Amendement 4

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 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.

(8) Naast de regionale plafonds dient het 
facultatieve mandaat van 
2 000 000 000 EUR te worden geactiveerd 
ter ondersteuning van EIB-
financieringsverrichtingen die door het 
mandaat worden bestreken. In 
samenwerking met de Commissie kan de 
EIB eventueel met haar deskundigheid en 
middelen een bijdrage leveren aan het 
ondersteunen van de overheid en 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 kunnen de EIB-
middelen, waar zulks mogelijk is, met 
concessionele middelen uit de EU-
begroting 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. In dit 
verband is het zinvol dat het jaarverslag 
van de Commissie aan het Europees 
Parlement een gedetailleerd verslag bevat 
over de financiële instrumenten die 
gebruikt zijn voor de financiering van 
deze projecten, waarbij wordt aangegeven 
voor welke bedragen garanties zijn 
afgegeven in het kader van het 
facultatieve mandaat en de bedragen van 
de garanties en leningen.

Or. en

Motivering
Garanties en andere financiering mogen worden gecombineerd. Daarom is het van essentieel 
belang dat het Europees Parlement een jaarlijks overzicht ontvangt van alle financieringen in 
het kader van dit besluit.
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Amendement 5

Voorstel voor een besluit
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Er dient enige flexibiliteit ten aanzien 
van de regionale toewijzing in het kader 
van het klimaatveranderingsmandaat te 
worden geboden, zodat de beschikbare 
financiering binnen de periode van 3 jaar 
(2011-2013) zo snel en zo efficiënt 
mogelijk kan worden aangewend. Ingeval 
het totaalbedrag van de in behandeling 
zijnde financieringsverrichtingen de 
beschikbare 2 miljard EUR overtreft, 
dienen de Commissie en de EIB een 
evenwichtige spreiding over de bestreken 
regio's na te streven op basis van de in het 
kader van het algemene mandaat 
vastgestelde prioriteiten voor de verlening 
van externe steun.

(9) Er dient enige flexibiliteit ten aanzien 
van de regionale toewijzing in het kader 
van het klimaatveranderingsmandaat te 
worden geboden, zodat de beschikbare 
financiering binnen de periode van 3 jaar 
(2011-2013) zo snel en zo efficiënt 
mogelijk kan worden aangewend.

Or. en

Motivering
Het zou strijdig met het voorstel voor een Besluit zijn als het maximumbedrag van het 
klimaatveranderingsmandaat wordt overschreden.

Amendement 6

Voorstel voor een besluit
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Bij de evaluatie werd bovendien tot de 
bevinding gekomen dat hoewel de EIB-
verrichtingen die in de door de evaluatie 
bestreken periode (2000-2009) zijn 
uitgevoerd, doorgaans in overeenstemming 
waren met het externe beleid van de EU, de 
samenhang tussen de EU-
beleidsdoelstellingen en de operationele 

(10) Bij de evaluatie werd tot de bevinding 
gekomen dat de EIB-verrichtingen die in 
de door de evaluatie bestreken periode 
(2000-2009) zijn uitgevoerd, doorgaans in 
overeenstemming waren met het externe 
beleid van de EU. Het is zinvol ervoor te 
zorgen dat de verrichtingen worden 
uitgevoerd op een economisch haalbare 



PE448.767v02-00 8/35 PA\831993NL.doc

NL

tenuitvoerlegging ervan door de EIB moet 
worden versterkt, meer tot uitdrukking 
moet komen en beter moet worden 
gestructureerd.

wijze en in overeenstemming met het 
beginsel van goed financieel beheer. 
Derhalve moet de EIB een hoge mate van 
autonomie behouden bij de 
tenuitvoerlegging van de projecten die 
onder haar externe mandaat vallen.

Or. en

Motivering
De EIB moet een gezonde discretionaire bevoegdheid houden bij de tenuitvoerlegging van de 
projecten in het kader van dit besluit.

Amendement 7

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 

(11) Om de samenhang van het mandaat te 
bevorderen 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 sociale en 
economische infrastructuur te financieren 
(met name voor vervoer, 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 
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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.

partnerlanden.

Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een besluit
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) De EIB-financieringsverrichtingen 
moeten bovendien bijdragen tot de 
verspreiding van de in artikel 21 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
bedoelde algemene beginselen die aan het 
externe optreden van de EU ten grondslag 
liggen, namelijk consolidering en 
ondersteuning van de democratie, de 
rechtsstaat, de mensenrechten en de 
fundamentele vrijheden, alsook tot de 
naleving van de internationale 
overeenkomsten inzake leefmilieu waarbij 
de EU partij is. Ten aanzien van in het 
bijzonder de ontwikkelingslanden moeten 
de EIB-financieringsverrichtingen 
bevorderlijk zijn voor: de duurzame 
economische, sociale en ecologische 
ontwikkeling van deze landen, en dan 
vooral van de armste landen; de 
harmonische en geleidelijke integratie van 
die landen in de wereldeconomie; 
armoedebestrijding; alsook de naleving 
van de doelstellingen die de EU in het 
kader van de Verenigde Naties en andere 
bevoegde internationale organisaties heeft 
onderschreven. De EIB dient geleidelijk de 

(12) De EIB-financieringsverrichtingen 
moeten bovendien bijdragen tot de 
verspreiding van de in artikel 21 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
bedoelde algemene beginselen die aan het 
externe optreden van de EU ten grondslag 
liggen, namelijk consolidering en 
ondersteuning van de democratie, de 
rechtsstaat en de fundamentele vrijheden, 
alsook tot de naleving van de internationale 
overeenkomsten inzake leefmilieu waarbij 
de EU partij is. Ten aanzien van in het 
bijzonder de ontwikkelingslanden moeten 
de EIB-financieringsverrichtingen 
bevorderlijk zijn voor: de duurzame 
economische, sociale en ecologische 
ontwikkeling van deze landen, en dan 
vooral van de armste landen; de 
harmonische en geleidelijke integratie van 
die landen in de wereldeconomie; 
armoedebestrijding; en de naleving van de 
doelstellingen die de EU in het kader van 
de Verenigde Naties en andere bevoegde 
internationale organisaties heeft 
onderschreven. De EIB dient geleidelijk de 
passende capaciteit op te bouwen om naar 
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passende capaciteit op te bouwen om naar 
behoren aan deze vereisten te voldoen.

behoren aan deze vereisten te voldoen.

Or. en

Amendement 9

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 
andere internationale financiële 
instellingen (IFI's) en Europese bilaterale 
financiële instellingen (EBFI's). Daartoe 
zal toegang tot concessionele middelen 

(13) In het kader van dit besluit dient de 
EIB te handelen overeenkomstig 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 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 
infrastructuur, met name watervoorziening 
en riolering, duurzaam vervoer en 
beperking van de klimaatverandering, met 
name op het gebied van energie. De EIB 
dient tevens geleidelijk haar activiteit ter 
ondersteuning van gezondheidszorg en 
onderwijs 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 
adequate aan externe EIB-activiteiten 
gewijde personele middelen moeten 
worden ingezet. De EIB-activiteit moet 
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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.

ook complementair zijn met de EU-
prioriteiten wat institutionele opbouw en 
sectorale hervormingen betreft. Ten slotte 
moet de EIB prestatie-indicatoren opstellen 
voor de ontwikkelingsaspecten van de 
projecten en de resultaten daarvan.

Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een besluit
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Met de inwerkingtreding van het 
Verdrag van Lissabon is de functie van 
hoge vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, 
die tegelijkertijd een van de vicevoorzitters 
van de Commissie is, in het leven geroepen 
met de bedoeling het effect en de 
samenhang van de externe betrekkingen 
van de EU te versterken. Er zal een nieuwe 
Europese dienst voor extern optreden 
(EDEO) worden opgericht die onder het 
gezag van de hoge vertegenwoordiger 
staat. De laatste jaren heeft er ook een 
uitbreiding en versterking van het EU-
beleid op het gebied van externe 
betrekkingen plaatsgevonden. Dat is met 
name het geval geweest voor de 
pretoetredingsstrategie, voor het Europees 
nabuurschapsbeleid, voor de EU-strategie 
voor Centraal-Azië, voor de hernieuwde 
partnerschappen met Latijns-Amerika en 
Zuidoost-Azië en voor het strategische 
partnerschap van de EU met Rusland, 
China en India. Dat geldt eveneens voor 
het EU-ontwikkelingsbeleid, dat zich 

(14) Met de inwerkingtreding van het 
Verdrag van Lissabon is de functie van 
hoge vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, 
die tegelijkertijd een van de vicevoorzitters 
van de Commissie is, in het leven 
geroepen. Er zal een nieuwe Europese 
dienst voor extern optreden (EDEO) 
worden opgericht die onder het gezag van 
de hoge vertegenwoordiger staat. De 
laatste jaren heeft er ook een expansie van 
het EU-beleid op het gebied van externe 
betrekkingen plaatsgevonden, met name 
voor de pretoetredingsstrategie, voor het 
Europees nabuurschapsbeleid, voor de EU-
strategie voor Centraal-Azië, voor de 
hernieuwde partnerschappen met Latijns-
Amerika en Zuidoost-Azië en voor het 
strategische partnerschap van de EU met 
Rusland, China en India. Dat geldt 
eveneens voor het EU-
ontwikkelingsbeleid, dat zich inmiddels tot 
alle ontwikkelingslanden uitstrekt. Vanaf 
2007 werden de externe betrekkingen van 
de EU ondersteund door nieuwe financiële 
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inmiddels tot alle ontwikkelingslanden 
uitstrekt. Vanaf 2007 werden de externe 
betrekkingen van de EU ook ondersteund 
door nieuwe financiële instrumenten, zoals  
het instrument voor pretoetredingssteun 
(IPA), het Europees nabuurschaps- en 
partnerschapsinstrument (ENPI), het 
instrument voor 
ontwikkelingssamenwerking (IOS), het 
Europees instrument voor democratie en 
mensenrechten (EIDHR) en het 
stabiliteitsinstrument.

instrumenten, zoals het instrument voor 
pretoetredingssteun (IPA), het Europees 
nabuurschaps- en partnerschapsinstrument 
(ENPI), het instrument voor 
ontwikkelingssamenwerking (IOS), het 
Europees instrument voor democratie en 
mensenrechten (EIDHR) en het 
stabiliteitsinstrument.

Or. en

Amendement 11

Voorstel voor een besluit
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) De EIB-activiteit in de 
pretoetredingslanden en in Kosovo als 
omschreven in Resolutie 1244 (1999) van 
de Veiligheidsraad van de Verenigde 
Naties dient plaats te vinden in het kader 
van de Europese partnerschappen en de 
partnerschappen voor toetreding, waarin 
voor elk land is vastgelegd welke de 
prioriteiten zijn voor het boeken van 
vooruitgang in het toenaderingsproces tot 
de EU, en die in een raamwerk voor de 
verlening van EU-steun voorzien. Het 
stabilisatie- en associatieproces (SAP) is 
het EU-beleidskader voor de westelijke 
Balkan. Het is gebaseerd op een groeiend
partnerschap waarin de EU een combinatie 
van handelsconcessies, economische en 
financiële bijstand en contractuele 
betrekkingen aanbiedt via stabilisatie- en 
associatieovereenkomsten. Financiële 
pretoetredingssteun, via het IPA, helpt 
kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-
lidstaten om zich voor te bereiden op de 
verplichtingen en uitdagingen die het EU-

(15) De EIB-activiteit in de 
pretoetredingslanden en in Kosovo als 
omschreven in Resolutie 1244 (1999) van 
de Veiligheidsraad van de Verenigde 
Naties vindt plaats in het kader van de 
Europese partnerschappen en de 
partnerschappen voor toetreding, waarin 
voor elk land is vastgelegd welke de 
prioriteiten zijn, die in een raamwerk voor 
de verlening van EU-steun voorzien. Het 
stabilisatie- en associatieproces (SAP) is 
het EU-beleidskader voor de westelijke 
Balkan. Het is gebaseerd op een 
partnerschap waarin de EU een combinatie 
van handelsconcessies, economische en 
financiële bijstand en contractuele 
betrekkingen aanbiedt via stabilisatie- en 
associatieovereenkomsten. Financiële 
pretoetredingssteun, via het IPA, helpt 
kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-
lidstaten om zich voor te bereiden op de 
verplichtingen en uitdagingen die het EU-
lidmaatschap met zich meebrengt. Deze 
bijstand ondersteunt het 
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lidmaatschap met zich meebrengt. Deze 
bijstand ondersteunt het 
hervormingsproces, met inbegrip van de 
voorbereidingen op het uiteindelijke 
lidmaatschap, waarbij het accent wordt 
gelegd op institutionele opbouw, 
aanpassing aan het acquis 
communautaire en voorbereiding op de 
EU-beleidslijnen en -instrumenten.

hervormingsproces, met inbegrip van de 
voorbereidingen op het uiteindelijke 
lidmaatschap.

Or. en

Amendement 12

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 

(16) De EIB-activiteit in de buurlanden 
vindt plaats 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. De Unie voor het 
Middellandse Zeegebied, het oostelijke 
partnerschap en de synergie voor het 
Zwarte Zeegebied zijn complementair met
het Europese nabuurschapsbeleid en erop 
gericht 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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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.

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. Dit wordt 
aangevuld met de Noordelijke Dimensie, 
die een kader biedt voor samenwerking 
tussen de EU, Rusland, Noorwegen en 
IJsland.

Or. en

Amendement 13

Voorstel voor een besluit
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) De EIB-activiteit in Latijns-Amerika 
dient plaats te vinden in het kader van het 
strategische partnerschap tussen de EU en 
Latijns-Amerika en het Caribische gebied. 
Zoals in de Commissiemededeling van 
september 2009 met als titel "De Europese 
Unie en Latijns-Amerika: een partnerschap 
van wereldspelers" wordt benadrukt, 
bestaan de EU-prioriteiten bij de 

(17) De EIB-activiteit in Latijns-Amerika 
vindt plaats in het kader van het 
strategische partnerschap tussen de EU en 
Latijns-Amerika en het Caribische gebied. 
Zoals in de Commissiemededeling van 
september 2009 met als titel "De Europese 
Unie en Latijns-Amerika: een partnerschap 
van wereldspelers" wordt benadrukt, 
bestaan de EU-prioriteiten bij de 
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samenwerking met Latijns-Amerika erin de 
regionale integratie te versterken en de 
armoede en sociale ongelijkheid uit te 
bannen teneinde een duurzame 
economische en sociale ontwikkeling te 
bevorderen. Bij het nastreven van deze 
beleidsdoelstellingen moet rekening 
worden gehouden met de uiteenlopende 
mate van ontwikkeling van de Latijns-
Amerikaanse landen. De bilaterale dialoog 
dient te worden voortgezet op gebieden 
van gemeenschappelijk belang voor de EU 
en Latijns-Amerika, zoals onder meer 
milieu, klimaatverandering,
risicobeperking bij rampen, energie, 
wetenschap, onderzoek, hoger onderwijs, 
technologie en innovatie.

samenwerking met Latijns-Amerika erin de 
regionale integratie te versterken en de 
armoede uit te bannen teneinde een 
duurzame economische en sociale 
ontwikkeling te bevorderen. Bij het 
nastreven van deze beleidsdoelstellingen 
moet rekening worden gehouden met de 
uiteenlopende mate van ontwikkeling van 
de Latijns-Amerikaanse landen. De 
bilaterale dialoog dient te worden 
voortgezet op gebieden van 
gemeenschappelijk belang voor de EU en 
Latijns-Amerika, zoals onder meer milieu, 
risicobeperking bij rampen, energie, 
wetenschap, onderzoek, hoger onderwijs, 
technologie en innovatie.

Or. en

Amendement 14

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 

(18) In Azië ontplooit de EIB activiteiten. 
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 
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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.

politieke en sociale stabiliteit te vergroten. 
Momenteel worden beleidsmaatregelen 
getroffen met het oog op een gezamenlijke 
aanpak van gemeenschappelijke 
uitdagingen, zoals duurzame ontwikkeling, 
veiligheid en stabiliteit, governance, alsook 
van de preventie van en reactie op 
menselijke en natuurrampen.

Or. en

Amendement 15

Voorstel voor een besluit
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) De in juni 2007 door de Europese 
Raad goedgekeurde EU-strategie voor een 
nieuw partnerschap met Centraal-Azië 
heeft geleid tot een intensivering van de 
regionale en bilaterale dialoog en de EU-
samenwerking met Centraal-Aziatische 
landen ten aanzien van belangrijke 
vraagstukken waarmee de regio wordt 
geconfronteerd, zoals armoedebestrijding, 
duurzame ontwikkeling en stabiliteit. Bij 
de uitvoering van de strategie zijn grote 
vorderingen gemaakt op het gebied van 
mensenrechten, de rechtsstaat, goede 
governance en democratie, onderwijs, 
economische ontwikkeling, handel en 
investeringen, energie en vervoer en 
milieubeleid.

(19) Met de in juni 2007 door de Europese 
Raad goedgekeurde EU-strategie voor een 
nieuw partnerschap met Centraal-Azië zijn 
grote vorderingen gemaakt op het gebied 
van mensenrechten, de rechtsstaat, 'good 
governance' en democratie, onderwijs, 
economische ontwikkeling, handel en 
investeringen, energie en vervoer en 
milieubeleid.

Or. en



PA\831993NL.doc 17/35 PE448.767v02-00

NL

Amendement 16

Voorstel voor een besluit
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) De EIB-activiteit in Zuid-Afrika dient
plaats te vinden in het kader van het EU-
landenstrategiedocument voor Zuid-Afrika. 
De in het strategiedocument gesignaleerde 
concentratiegebieden zijn 
werkgelegenheidsschepping en de 
ontwikkeling van capaciteit voor 
dienstverlening en sociale samenhang. De 
EIB-activiteiten in Zuid-Afrika waren sterk 
complementair met het 
ontwikkelingssamenwerkingsprogramma 
van de Commissie, met name doordat de 
EIB het accent heeft gelegd op 
ondersteuning van de particuliere sector en 
investeringen in infrastructuuruitbouw en 
sociale diensten (huisvesting, 
elektriciteitsvoorziening en gemeentelijke 
infrastructuur). In het kader van de 
tussentijdse evaluatie van het 
landenstrategiedocument voor Zuid-Afrika 
is voorgesteld de acties ter bestrijding van 
klimaatverandering te intensiveren door 
middel van activiteiten die de schepping 
van groene arbeidsplaatsen ondersteunen.

(20) De EIB-activiteit in Zuid-Afrika vindt
plaats in het kader van het EU-
landenstrategiedocument voor Zuid-Afrika. 
De in het strategiedocument gesignaleerde 
concentratiegebieden zijn 
werkgelegenheidsschepping en de 
ontwikkeling van capaciteit voor 
dienstverlening en sociale samenhang. De 
EIB-activiteiten in Zuid-Afrika waren
gericht op ondersteuning van de 
particuliere sector en investeringen in 
infrastructuuruitbouw en sociale diensten 
(huisvesting, elektriciteitsvoorziening en 
gemeentelijke infrastructuur). In het kader 
van de tussentijdse evaluatie van het 
landenstrategiedocument voor Zuid-Afrika 
is voorgesteld de acties ter bestrijding van 
klimaatverandering te intensiveren door 
middel van activiteiten die de schepping 
van groene arbeidsplaatsen ondersteunen.

Or. en

Amendement 17

Voorstel voor een besluit
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Met het oog op een grotere samenhang 
van de algemene EU-steun in de betrokken 
regio's moeten mogelijkheden worden 
gezocht om, wanneer dit mogelijk en 
passend is, EIB-financiering via het IPA, 

(21) Met het oog op een grotere samenhang 
van de algemene EU-steun in de betrokken 
regio's kunnen mogelijkheden worden 
gezocht om, wanneer dit mogelijk en 
passend is, EIB-financiering via het IPA, 
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het ENPI, het stabiliteitsinstrument, het 
EIDHR en het IOS te combineren met 
steun uit de EU-begroting in de vorm van 
bijvoorbeeld garanties, risicokapitaal en 
rentesubsidies, medefinanciering van 
investeringen, benevens technische 
bijstand voor projectvoorbereiding en -
uitvoering. 

het ENPI, het stabiliteitsinstrument, het 
EIDHR en het IOS te combineren met 
steun uit de EU-begroting in de vorm van 
bijvoorbeeld garanties, risicokapitaal en 
rentesubsidies, medefinanciering van 
investeringen, benevens technische 
bijstand voor projectvoorbereiding en -
uitvoering. Wanneer een dergelijke 
combinatie van EIB-financiering met 
overige EU-begrotingsmiddelen 
plaatsvindt, moet in alle besluiten 
duidelijk worden aangegeven welke 
middelen moeten worden aangewend. Het 
jaarverslag van de Commissie aan het 
Europees Parlement moet een 
gedetailleerd overzicht bevatten van de 
begrotingsmiddelen en de financiële 
instrumenten die gebruikt worden in 
combinatie met de EIB-financiering.

Or. en

Motivering
Het is van essentieel belang dat het Europees Parlement een jaarlijks overzicht ontvangt van 
alle financieringen in het kader van dit besluit.

Amendement 18

Voorstel voor een besluit
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Op alle niveaus, van strategische 
planning tot projectontwikkeling, moet 
erop worden toegezien dat de externe 
EIB-financieringsverrichtingen met het 
externe beleid van de EU en met de in dit 
besluit vastgelegde overkoepelende 
doelstellingen in overeenstemming zijn en 
dit beleid en deze doelstellingen 
ondersteunen. Teneinde de samenhang 
van het externe optreden van de EU te 
versterken, dient de dialoog over beleid en 
strategie tussen de Commissie, de EDEO 
en de EIB verder te worden 

Schrappen
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geïntensiveerd. Met datzelfde doel voor 
ogen dient ook de samenwerking en de 
vroegtijdige onderlinge uitwisseling van 
informatie tussen de EIB en de 
Commissie op operationeel niveau te 
worden geïntensiveerd. Het is van 
bijzonder belang dat in een vroeg stadium 
van het proces van de opstelling van 
programmeringsdocumenten tussen de 
EIB, de Commissie en de EDEO, al 
naargelang het geval, van gedachten 
wordt gewisseld teneinde een maximale 
synergie tussen de activiteiten van de EIB 
en die van de Commissie te 
bewerkstelligen.

Or. en

Motivering

De EIB moet een gezonde discretionaire bevoegdheid houden bij de tenuitvoerlegging van de 
projecten in het kader van dit besluit.

Amendement 19

Voorstel voor een besluit
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) De praktische maatregelen om de 
doelstellingen van het algemene mandaat te 
verwezenlijken, zullen worden beschreven 
in regionale operationele richtsnoeren die 
door de Commissie samen met de EIB, en, 
in voorkomend geval, na overleg met de 
EDEO over beleidskwesties, worden 
opgesteld. Deze richtsnoeren dienen als 
uitgangspunt het ruimere EU-beleidskader 
voor elke regio te hebben, de 
landenstrategieën van de EU te 
weerspiegelen en erop gericht te zijn te 
garanderen dat de EIB-financiering 
complementair is met de overeenkomstige 
beleidsinitiatieven, programma's en 
instrumenten voor de verlening van EU-
steun in de verschillende regio's. In het 

(23) De praktische maatregelen om de 
doelstellingen van het algemene mandaat te 
verwezenlijken, zullen worden beschreven 
in regionale operationele richtsnoeren die 
door de Commissie samen met de EIB, en, 
in voorkomend geval, na overleg met de 
EDEO over beleidskwesties, worden 
opgesteld. Deze richtsnoeren dienen als 
uitgangspunt het ruimere beleidskader voor 
elke regio te hebben, de landenstrategieën 
van de EU te weerspiegelen en erop gericht 
te zijn te garanderen dat de EIB-
financiering complementair is met de 
overeenkomstige beleidsinitiatieven, 
programma's en instrumenten voor de 
verlening van EU-steun in de verschillende 
regio's. In het kader van de jaarlijkse 
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kader van de jaarlijkse rapportage door de 
Commissie over het externe mandaat van 
de EIB dienen de richtsnoeren aan het 
Europees Parlement en de Raad te worden 
medegedeeld.

rapportage door de Commissie over het 
externe mandaat van de EIB dienen de 
richtsnoeren aan het Europees Parlement 
en de Raad te worden medegedeeld.

Or. en

Amendement 20

Voorstel voor een besluit
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) In overleg met de Commissie dient de 
EIB een indicatieve 
meerjarenprogrammering van de geplande 
omvang van de ondertekende EIB-
financieringsverrichtingen op te stellen 
teneinde een adequate begrotingsplanning 
voor de voorziening van het Garantiefonds 
mogelijk te maken. De Commissie dient 
met deze planning rekening te houden in 
haar regelmatige begrotingsprogrammering 
die zij de begrotingsautoriteit doet 
toekomen.

(24) De EIB dient een indicatieve 
meerjarenprogrammering van de geplande 
omvang van de ondertekende EIB-
financieringsverrichtingen op te stellen 
teneinde een adequate begrotingsplanning 
voor de voorziening van het Garantiefonds 
mogelijk te maken. De Commissie dient 
met deze planning rekening te houden in 
haar regelmatige begrotingsprogrammering 
die zij de begrotingsautoriteit doet 
toekomen.

Or. en

Amendement 21

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 

(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 moet de Commissie overleg 
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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.

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.

Or. en

Amendement 22

Voorstel voor een besluit
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) De EIB moet ertoe worden 
aangemoedigd haar verrichtingen buiten 
de EU ter ondersteuning van de externe 
beleidsdoelstellingen van de EU zonder 
gebruikmaking van de EU-garantie uit te 
breiden. Het betreft met name 
verrichtingen in de pretoetredingslanden, 
de naburige landen en 
investeringswaardige landen in andere 
regio's, maar ook verrichtingen in landen 
met een lage kredietwaardigheid wanneer 
de EIB over de nodige garanties van 
derden beschikt. In overleg met de 
Commissie dient de EIB een beleid uit te 
stippelen voor de toewijzing van projecten 
aan het mandaat onder EU-garantie, dan 
wel aan de EIB-financiering voor eigen 
risico. In het kader van een dergelijk 
beleid dient met name rekening te worden 
gehouden met de kredietwaardigheid van 
de betrokken landen en projecten.

Schrappen

Or. en
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Amendement 23

Voorstel voor een besluit
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) De EIB dient het gamma van 
aangeboden nieuwe en innovatieve 
financieringsinstrumenten uit te breiden, 
onder meer door de aandacht sterker op 
garantie-instrumenten voor ontwikkeling 
toe te spitsen. Bovendien moet de EIB 
ertoe worden aangemoedigd leningen in 
lokale valuta te verstrekken en obligaties 
op lokale markten uit te geven, mits 
partnerlanden de nodige structurele 
hervormingen doorvoeren, met name in 
de financiële sector, en andere 
maatregelen treffen om de EIB-activiteit 
te faciliteren.

Schrappen

Or. en

Amendement 24

Voorstel voor een besluit
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Om de Bank in staat te stellen in alle 
regio's en subregio's aan de vereisten van 
het mandaat te voldoen, zullen voldoende 
personele en financiële middelen voor de 
externe activiteiten van de EIB moeten 
worden vrijgemaakt. Dat zou onder meer 
inhouden dat de EIB over voldoende 
capaciteit dient te beschikken om de EU-
doelstellingen op het gebied van 
ontwikkelingssamenwerking te 
ondersteunen, dat meer nadruk wordt 
gelegd op de beoordeling vooraf van de 
ecologische, sociale en 
ontwikkelingsaspecten van de EIB-
activiteiten, en dat er afdoende controle 

Schrappen
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op de projecten wordt uitgeoefend tijdens 
de uitvoering ervan.

Or. en

Motivering

De EIB moet een gezonde discretionaire bevoegdheid houden bij de tenuitvoerlegging van de 
projecten in het kader van dit besluit. Bovendien moeten de in het kader van dit besluit 

gefinancierde projecten worden uitgevoerd op een financieel haalbare wijze.

Amendement 25

Voorstel voor een besluit
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Bij haar financieringsverrichtingen 
buiten de EU die onder het 
toepassingsgebied van dit besluit vallen, 
dient de EIB ernaar te streven, waar zulks 
relevant is, de coördinatie en 
samenwerking met IFI's en met EBFI's 
verder te intensiveren, met inbegrip van, 
voor zover van toepassing, samenwerking 
op het vlak van sectorvoorwaarden en 
wederzijds vertrouwen in procedures, 
gebruik van medefinanciering en 
medewerking met mondiale initiatieven, 
bijvoorbeeld ter bevordering van de 
coördinatie en efficiëntie van 
steunmaatregelen. Het bovenbedoelde
streven dient gebaseerd te zijn op 
wederkerigheid tussen de EIB en andere 
instellingen en te vereisen dat de EIB en 
andere financiële instellingen 
daadwerkelijk een evenwaardige 
inspanning leveren. Zo is met name in een 
tripartiet memorandum van 
overeenstemming tussen de Commissie, de 
EIB en de Europese Bank voor 
Wederopbouw en Ontwikkeling (EBWO) 
bepaald hoe de EIB-financiering in de 
oostelijke nabuurschaps- en 
partnerschapslanden, Centraal-Azië en 
Turkije dient plaats te vinden.

(29) Bij haar financieringsverrichtingen die 
onder het toepassingsgebied van dit besluit 
vallen, dient de EIB ernaar te streven, waar 
zulks relevant is, de coördinatie en 
samenwerking met IFI's en met EBFI's 
verder te intensiveren, met inbegrip van, 
voor zover van toepassing, samenwerking 
op het vlak van sectorvoorwaarden en 
wederzijds vertrouwen in procedures, 
gebruik van medefinanciering en 
medewerking met mondiale initiatieven, 
bijvoorbeeld ter bevordering van de 
coördinatie en efficiëntie van 
steunmaatregelen. Dit streven dient 
gebaseerd te zijn op wederkerigheid  Zo is 
met name in een tripartiet memorandum 
van overeenstemming tussen de 
Commissie, de EIB en de Europese Bank 
voor Wederopbouw en Ontwikkeling 
(EBWO) bepaald hoe de EIB-financiering 
in de oostelijke nabuurschaps- en 
partnerschapslanden, Centraal-Azië en 
Turkije dient plaats te vinden.
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Or. en

Amendement 26

Voorstel voor een besluit
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) De rapportage en informatiedoorgifte 
door de EIB aan de Commissie dient te 
worden verbeterd teneinde de Commissie 
in staat te stellen haar jaarverslag aan het 
Europees Parlement en de Raad over de in 
het kader van dit besluit uitgevoerde EIB-
financieringsverrichtingen te optimaliseren. 
Bedoeld verslag dient met name de 
conformiteit van EIB-
financieringsverrichtingen met dit besluit 
te toetsen, rekening houdend met de 
operationele richtsnoeren, en in te gaan op 
de gecreëerde meerwaarde, 
overeenkomstig het EU-beleid ter zake, en 
op de samenwerking met de Commissie en 
andere IFI's en bilaterale donoren, onder 
meer op het gebied van medefinanciering. 
Waar zulks nodig is, dient in het verslag te 
worden verwezen naar significante 
veranderingen in omstandigheden welke 
eventueel rechtvaardigen dat vóór het einde 
van de periode verdere wijzigingen in het 
mandaat worden aangebracht.

(30) De rapportage en informatiedoorgifte 
door de EIB dient te worden verbeterd 
teneinde de Commissie in staat te stellen 
haar jaarverslag aan het Europees 
Parlement en de Raad over de in het kader 
van dit besluit uitgevoerde EIB-
financieringsverrichtingen te optimaliseren. 
Bedoeld verslag dient met name de 
conformiteit van EIB-
financieringsverrichtingen met dit besluit 
te toetsen en in te gaan op de gecreëerde 
meerwaarde en op de samenwerking met 
de Commissie, andere IFI's en bilaterale 
donoren, onder meer op het gebied van 
medefinanciering. Waar zulks nodig is, 
dient in het verslag te worden verwezen 
naar significante veranderingen in 
omstandigheden welke eventueel 
rechtvaardigen dat vóór het einde van de 
periode verdere wijzigingen in het mandaat 
worden aangebracht. Dit verslag moet met 
name een gedetailleerd overzicht bevatten 
van alle financiële middelen van de Unie 
die gebruikt worden in combinatie met 
EIB-financiering en overige donoren, en 
daarmee een gedetailleerd overzicht van 
de financiële risico's van de financiële 
verrichtingen.

Or. en

Motivering
Het is van essentieel belang dat het Europees Parlement een jaarlijks overzicht ontvangt van 
alle financieringen in het kader van dit besluit.
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Amendement 27

Voorstel voor een besluit
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) De EIB-financieringsverrichtingen 
dienen verder te worden beheerd in 
overeenstemming met de eigen regels en 
procedures van de EIB, welke onder meer 
in passende controlemaatregelen en 
maatregelen ter voorkoming van 
belastingontwijking voorzien, alsook 
conform de relevante regels en procedures 
in verband met het toezicht door de 
Rekenkamer en het Europees Bureau voor 
fraudebestrijding (OLAF),

(31) De financieringsverrichtingen van de 
EIB moeten verder worden beheerd in 
overeenstemming met de eigen regels en 
procedures van de EIB, alsook conform de 
relevante regels en procedures in verband 
met het toezicht door de Rekenkamer en 
OLAF,

Or. en

Amendement 28

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 

4. Het klimaatveranderingsmandaat heeft 
betrekking op EIB-
financieringsverrichtingen in alle landen 
die door dit besluit worden bestreken, mits 
de betrokken EIB-
financieringsverrichtingen de 
verwezenlijking in de hand werken van de 
EU-beleidsdoelstelling van het 
ondersteunen van projecten met het oog op
beperking en aanpassing, 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 en duurzaam vervoer, of 
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te vermijden of te verminderen op het 
gebied van hernieuwbare energie, energie-
efficiëntie 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.

door kwetsbare landen, sectoren en 
gemeenschappen beter bestand te maken 
tegen de nadelige gevolgen van 
klimaatverandering. Het 
klimaatveranderingsmandaat wordt 
uitgevoerd in samenwerking met de 
Commissie, waarbij EIB-financiering met 
EU-begrotingsmiddelen wordt 
gecombineerd waar zulks mogelijk en 
passend is.

Or. en

Amendement 29

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Zowel het algemeen mandaat als het 
klimaatveranderingsmandaat moet 
worden beheerd overeenkomstig het 
beginsel van goed financieel beheer.

Or. en

Amendement 30

Voorstel voor een besluit
Artikel 3– lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Op de onder lid 1 vallende terreinen 
staan de EIB-financieringsverrichtingen 
ook in het teken van de onderliggende 
doelstelling van regionale integratie van de 
partnerlanden, met inbegrip van de 
economische integratie van 
pretoetredingslanden, naburige landen en 

2. Op de onder lid 1 vallende terreinen 
staan de EIB-financieringsverrichtingen 
ook in het teken van de onderliggende 
doelstelling van regionale integratie van de 
partnerlanden.
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de EU.

Or. en

Amendement 31

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, op.

Or. en

Amendement 32

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – lid 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De EU-garantie dekt alleen EIB-
financieringsverrichtingen die plaatsvinden 
in in aanmerking komende landen die een 
kaderovereenkomst met de EIB hebben 
gesloten waarin de juridische voorwaarden 
zijn vastgelegd waaronder deze 
verrichtingen moeten worden uitgevoerd.

3. De EU-garantie moet alleen EIB-
financieringsverrichtingen dekken die 
plaatsvinden in in aanmerking komende 
landen die een kaderovereenkomst met de 
EIB hebben gesloten waarin de juridische 
voorwaarden zijn vastgelegd waaronder 
deze verrichtingen moeten worden 
uitgevoerd.

Or. en



PE448.767v02-00 28/35 PA\831993NL.doc

NL

Amendement 33

Voorstel voor een besluit
Artikel 5– lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie ontwikkelt samen met de 
EIB regionale operationele richtsnoeren 
voor EIB-financiering uit hoofde van dit 
besluit. Bij de opstelling van deze 
richtsnoeren plegen de Commissie en de 
EIB, wanneer zulks passend is, overleg met 
de Europese dienst voor extern optreden 
(EDEO) over beleidskwesties. De 
operationele richtsnoeren hebben ten doel 
te garanderen dat de EIB-financiering het 
EU-beleid ondersteunt en hebben als 
uitgangspunt het ruimere regionale 
beleidskader van de EU dat door de 
Commissie, en, in voorkomend geval, de 
EDEO, is vastgesteld.  De operationele 
richtsnoeren zorgen er met name voor dat 
de EIB-financiering complementair is met 
de overeenkomstige beleidsinitiatieven, 
programma's en instrumenten voor de 
verlening van EU-steun in de verschillende 
regio's, rekening houdend met de resoluties 
van het Europees Parlement en de besluiten 
en conclusies van de Raad. De Commissie 
stelt het Europees Parlement en de Raad in 
kennis van de opgestelde richtsnoeren. 
Binnen het kader van de operationele 
richtsnoeren stippelt de EIB de 
overeenkomstige financieringsstrategieën 
uit en ziet zij toe op de uitvoering ervan.

1. De Commissie ontwikkelt samen met de 
EIB regionale operationele richtsnoeren 
voor EIB-financiering uit hoofde van dit 
besluit. Bij de opstelling van deze 
richtsnoeren kunnen de Commissie en de 
EIB, wanneer zulks passend is, overleg 
plegen met de Europese dienst voor extern 
optreden (EDEO) over beleidskwesties. De 
operationele richtsnoeren hebben ten doel 
te garanderen dat de EIB-financiering het 
EU-beleid ondersteunt en hebben als 
uitgangspunt het ruimere regionale 
beleidskader van de EU dat door de 
Commissie, en, in voorkomend geval, de 
EDEO, is vastgesteld.  De operationele 
richtsnoeren zorgen er met name voor dat 
de EIB-financiering complementair is met 
de overeenkomstige beleidsinitiatieven, 
programma's en instrumenten voor de 
verlening van EU-steun in de verschillende 
regio's, rekening houdend met de resoluties 
van het Europees Parlement en de besluiten 
en conclusies van de Raad. De Commissie 
stelt het Europees Parlement en de Raad in 
kennis van de opgestelde richtsnoeren. 
Binnen het kader van de operationele 
richtsnoeren stippelt de EIB de 
overeenkomstige financieringsstrategieën 
uit en ziet zij toe op de uitvoering ervan.

Or. en
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Amendement 34

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 
sociaal duurzaam zijn, steun uit hoofde van 
dit besluit genieten.

1. De EIB moet diepgaand onderzoek 
uitvoeren 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 duurzaam zijn, steun uit hoofde van dit 
besluit genieten.

Or. en

Amendement 35

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In voorkomend geval omvat de 
beoordeling een evaluatie van de wijze 
waarop de capaciteiten van de 
begunstigden van EIB-financiering 
gedurende de gehele projectcyclus met 
behulp van technische bijstand kunnen 
worden versterkt.

In voorkomend geval wordt in de 
beoordeling geëvalueerd hoe de 
capaciteiten van de begunstigden van EIB-
financiering gedurende de gehele 
projectcyclus met behulp van technische 
bijstand kunnen worden versterkt.

Or. en
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Amendement 36

Voorstel voor een besluit
Artikel 7– lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De samenhang tussen de externe 
activiteiten van de EIB en de externe 
beleidsdoelstellingen van de EU wordt
versterkt, teneinde een maximale synergie 
tussen EIB-financiering en EU-
begrotingsmiddelen te bewerkstelligen. 
Dat gebeurt met name door het vaststellen 
van de in artikel 5 bedoelde operationele 
richtsnoeren, alsook door het voeren van 
een regelmatige en systematische dialoog 
en door het vroegtijdig uitwisselen van 
informatie over:

1. De samenhang tussen de externe 
activiteiten van de EIB en de externe 
beleidsdoelstellingen van de EU 
bewerkstelligt een maximale synergie 
tussen EIB-financiering en EU-
begrotingsmiddelen. Dat gebeurt met name 
door het vaststellen van de in artikel 5 
bedoelde operationele richtsnoeren, alsook 
door het voeren van een regelmatige en 
systematische dialoog en door het 
vroegtijdig uitwisselen van informatie 
over:

Or. en

Amendement 37

Voorstel voor een besluit
Artikel 8– lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In voorkomend geval worden de EIB-
financieringsverrichtingen in toenemende 
mate in samenwerking met andere 
internationale financiële instellingen of 
Europese bilaterale financiële instellingen 
uitgevoerd, teneinde voor een zo groot 
mogelijke synergie, samenwerking en 
efficiëntie te zorgen en een redelijke 
risicodeling en coherente project- en 
sectorvoorwaarden te waarborgen.

1. In voorkomend geval worden de EIB-
financieringsverrichtingen in toenemende 
mate in samenwerking met andere 
internationale financiële instellingen of 
Europese bilaterale financiële instellingen 
uitgevoerd, teneinde voor een zo groot 
mogelijke synergie, samenwerking en 
efficiëntie te zorgen en een prudente en
redelijke risicodeling en coherente project-
en sectorvoorwaarden te waarborgen.

Or. en
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Amendement 38

Voorstel voor een besluit
Artikel 9– lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor EIB-financieringsverrichtingen 
gesloten met of gegarandeerd door een 
staat, alsook voor andere EIB-
financieringsverrichtingen gesloten met 
regionale of lokale instanties dan wel met 
openbare bedrijven of instellingen die in 
het bezit zijn en/of onder de zeggenschap 
staan van de overheid, waarbij deze andere 
EIB-financieringsverrichtingen een 
passende kredietrisicobeoordeling van de 
EIB hebben waarin met het kredietrisico 
van het betrokken land rekening is 
gehouden, dekt de EU-garantie alle 
betalingen die de EIB niet heeft ontvangen 
maar die haar wel verschuldigd zijn (hierna 
de "allesomvattende garantie" genoemd).

1. Voor EIB-financieringsverrichtingen 
gesloten met of gegarandeerd door een 
staat, alsook voor andere EIB-
financieringsverrichtingen gesloten met 
regionale of lokale instanties dan wel met 
openbare bedrijven of instellingen die in 
het bezit zijn en/of onder de zeggenschap 
staan van de overheid, waarbij deze andere 
EIB-financieringsverrichtingen een 
passende kredietrisicobeoordeling van de 
EIB hebben waarin met het kredietrisico 
van het betrokken land rekening is 
gehouden, moet de EU-garantie alle 
betalingen dekken die de EIB niet heeft 
ontvangen maar die haar wel verschuldigd 
zijn (hierna de "allesomvattende garantie" 
genoemd).

Or. en

Amendement 39

Voorstel voor een besluit
Artikel 9– lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In overleg met de Commissie ontwikkelt 
de EIB een helder en transparant 
toewijzingsbeleid voor het nemen van een 
besluit over de financieringsbron van 
verrichtingen die zowel voor dekking door 
de EU-garantie als voor EIB-financiering 
voor eigen risico in aanmerking komen.

4. De EIB ontwikkelt een helder en 
transparant toewijzingsbeleid voor het 
nemen van een besluit over de 
financieringsbron van verrichtingen die 
zowel voor dekking door de EU-garantie 
als voor EIB-financiering voor eigen risico 
in aanmerking komen.

Or. en
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Amendement 40

Voorstel voor een besluit
Artikel 10– lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie brengt jaarlijks aan het 
Europees Parlement en de Raad verslag uit 
over de in het kader van dit besluit 
uitgevoerde EIB-
financieringsverrichtingen. Het verslag 
bevat een beoordeling van de EIB-
financieringsverrichtingen op project-, 
sector-, landen- en regionaal niveau, 
alsmede van de mate waarin de EIB-
financieringsverrichtingen bijdragen tot de 
verwezenlijking van de externe 
strategische en beleidsdoelstellingen van 
de EU. Het verslag bevat met name een 
evaluatie van de overeenstemming van de 
EIB-financieringsverrichtingen met dit 
besluit, rekening houdend met de in artikel 
5 bedoelde operationele richtsnoeren, 
alsook een hoofdstuk over de meerwaarde 
ervan voor de verwezenlijking van de EU-
beleidsdoelstellingen en over de 
samenwerking met de Commissie en 
andere internationale financiële 
instellingen en bilaterale instellingen, met 
inbegrip van de medefinanciering.

1. De Commissie brengt jaarlijks aan het 
Europees Parlement en de Raad verslag uit 
over de in het kader van dit besluit 
uitgevoerde EIB-
financieringsverrichtingen. Het verslag 
bevat een beoordeling van de EIB-
financieringsverrichtingen op project-, 
sector-, landen- en regionaal niveau, 
alsmede van de mate waarin de EIB-
financieringsverrichtingen bijdragen tot de 
verwezenlijking van de externe 
strategische en beleidsdoelstellingen van 
de EU. Het verslag bevat met name een 
evaluatie van de overeenstemming van de 
EIB-financieringsverrichtingen met dit 
besluit, rekening houdend met de in artikel 
5 bedoelde operationele richtsnoeren, 
alsook een hoofdstuk over de meerwaarde 
ervan en over de samenwerking met de 
Commissie en andere internationale 
financiële instellingen en bilaterale 
instellingen, met inbegrip van de 
medefinanciering. Dit verslag bevat met 
name een gedetailleerd overzicht van alle 
financiële middelen van de Unie die 
gebruikt worden in combinatie met EIB-
financiering en overige donoren, en 
daarmee een gedetailleerd overzicht van 
de financiële risico's van de financiële 
verrichtingen die in het kader van dit 
besluit worden uitgevoerd.

Or. en
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Amendement 41

Voorstel voor een besluit
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De EIB verschaft de Commissie de 
statistische, financiële en boekhoudkundige 
gegevens over de EIB-
financieringsverrichtingen welke de 
Commissie nodig heeft om haar 
rapportageverplichtingen na te komen of 
om aan verzoeken van de Europese 
Rekenkamer te voldoen, alsook een 
accountantsverklaring betreffende de in het 
kader van de EIB-
financieringsverrichtingen uitstaande 
bedragen.

3. De EIB moet de Commissie de 
statistische, financiële en boekhoudkundige 
gegevens verschaffen over de EIB-
financieringsverrichtingen welke de 
Commissie nodig heeft om haar 
rapportageverplichtingen na te komen of 
om aan verzoeken van de Europese 
Rekenkamer te voldoen, alsook een 
accountantsverklaring betreffende de in het 
kader van de EIB-
financieringsverrichtingen uitstaande 
bedragen.

Or. en

Amendement 42

Voorstel voor een besluit
Artikel 10– lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Voor de financiële verslaggeving en de 
rapportage door de Commissie over de 
door de allesomvattende garantie gedekte 
risico’s verstrekt de EIB de Commissie 
informatie over de risicobeoordelingen en -
ratings van de EIB met betrekking tot EIB-
financieringsverrichtingen met andere 
leningnemers of een garantie genietende 
debiteuren anderen dan staten.

4. Voor de financiële verslaggeving en de 
rapportage door de Commissie over de 
door de allesomvattende garantie gedekte 
risico’s moet de EIB de Commissie 
informatie verstrekken over de 
risicobeoordelingen en -ratings van de EIB 
met betrekking tot 
financieringsverrichtingen van de EIB met 
andere leningnemers of een garantie 
genietende debiteuren anderen dan staten.

Or. en
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Amendement 43

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – paragraaf na letter D

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bestuursorganen van de EIB kunnen, 
binnen de regionale plafonds van het 
algemene mandaat, bedragen aan andere 
indicatieve regionale subplafonds 
toewijzen tot een maximum van 10% van 
het regionale plafond.

De bestuursorganen van de EIB kunnen, 
binnen de regionale plafonds van het 
algemene mandaat, bedragen aan andere 
indicatieve regionale subplafonds 
toewijzen tot een maximum van 20% van 
het regionale plafond.

Or. en

Amendement 44

Voorstel voor een besluit
 Bijlage II - Titel A - punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Kandidaat-lidstaten 1. Kandidaat-lidstaten
Kroatië, Turkije, Voormalige 
Joegoslavische Republiek Macedonië.

Kroatië, Voormalige Joegoslavische 
Republiek Macedonië.

Or. en

Amendement 45

Voorstel voor een besluit
Bijlage II - Titel B- punt 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Oost-Europa, zuidelijke Kaukasus en 
Rusland

2. Oost-Europa, zuidelijke Kaukasus en 
Rusland

Oost-Europa: Republiek Moldavië, 
Oekraïne, Belarus;

Oost-Europa: Republiek Moldavië, 
Oekraïne, Wit-Rusland;

Zuidelijke Kaukasus: Armenië, 
Azerbeidzjan, Georgië;

Zuidelijke Kaukasus: Armenië, 
Azerbeidzjan, Georgië;

Rusland. Rusland (inclusief Kaliningrad).
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