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25.4.2018 A8-0139/8 

Amendement  8 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0139/2018 

Marco Valli 

Jaarverslag inzake de controle van de financiële activiteiten van de EIB voor 2016 

2017/2190(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 74 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

74. constateert dat de EIB de capaciteit 

van de impactfinancieringsenveloppe voor 

de ACS-landen aan het vergroten is en 

daarvan een revolverend fonds maakt, met 

een bedrag van 300 miljoen EUR om 

migratie rechtstreeks aan te pakken door 

steun te verlenen aan initiatieven van de 

privésector; neemt ter kennis dat de EIB 

ook 500 miljoen EUR beschikbaar zal 

stellen in het kader van de ACS-

investeringsfaciliteit voor 

overheidsprojecten die gericht zijn op 

migratie; benadrukt dat het van belang is 

dat EIB-middelen niet worden gebruikt 

voor veiligheidsdoeleinden of 

grenscontroles; is van mening dat de 

nadruk eerder moet worden gelegd op de 

duurzame ontwikkeling van derde landen; 

wijst er nogmaals op dat het van belang is 

om met betrekking tot de uitgevoerde 

projecten gedetailleerd te controleren of 

aan de zorgvuldigheidsplicht in verband 

met de mensenrechten wordt voldaan; 

verzoekt de EIB bij de tenuitvoerlegging 

van haar projecten rekening te houden met 

mensenrechtenschendingen en eventueel 

op grond daarvan leningen te beëindigen;  

74. constateert dat de EIB de capaciteit 

van de impactfinancieringsenveloppe voor 

de ACS-landen aan het vergroten is en 

daarvan een revolverend fonds maakt, met 

een bedrag van 300 miljoen EUR om 

migratie rechtstreeks aan te pakken door 

steun te verlenen aan initiatieven van de 

privésector; neemt ter kennis dat de EIB 

ook 500 miljoen EUR beschikbaar zal 

stellen in het kader van de ACS-

investeringsfaciliteit voor 

overheidsprojecten die gericht zijn op 

migratie; benadrukt dat het van belang is 

dat EIB-middelen niet worden gebruikt 

voor veiligheidsdoeleinden of 

grenscontroles; is van mening dat de 

nadruk eerder moet worden gelegd op de 

duurzame ontwikkeling van derde landen; 

wijst er nogmaals op dat het van belang is 

om met betrekking tot de uitgevoerde 

projecten gedetailleerd te controleren of 

aan de zorgvuldigheidsplicht in verband 

met de mensenrechten wordt voldaan; 

verzoekt de EIB bij de tenuitvoerlegging 

van haar projecten rekening te houden met 

mensenrechtenschendingen en op grond 

daarvan leningen te beëindigen; beveelt 

aan dat de EIB nog voor eind 2018 de 

mensenrechtenverdragen van de VN 

aanneemt teneinde de 

zorgvuldigheidsplicht in verband met de 

mensenrechten in alle niveaus van de 
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projectcyclus te integreren; wenst dat er 

praktische richtsnoeren worden 

ontwikkeld voor de beoordeling van 

aspecten in verband met alle 

fundamentele mensenrechten en betroffen 

groepen en dat die voor elk project bij de 

beoordeling vooraf en het permanent 

toezicht worden gebruikt; verzoekt de 

Commissie met klem een beoordeling te 

maken waarin zij de risico's van 

mensenrechtenschending in het kader van 

de EU-garantie onder de aandacht 

brengt; 

Or. en 
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25.4.2018 A8-0139/9 

Amendement  9 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0139/2018 

Marco Valli 

Jaarverslag inzake de controle van de financiële activiteiten van de EIB voor 2016 

2017/2190(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 85 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

85. erkent dat het belangrijk is lokale 

en regionale actoren bewust te maken van 

de beschikbaarheid van financiering en 

technische ondersteuning in de gehele EU, 

en dat daarnaast een passende mate van 

zichtbaarheid van de betrokkenheid van de 

EIB bij projectfinanciering voor 

verschillende belanghebbenden van 

cruciaal belang is om de burgers op lokaal 

niveau bewust te maken van hun recht om 

beroep aan te tekenen en een klacht in te 

dienen bij het klachtenmechanismebureau 

en de Europese Ombudsman; stelt vast dat 

in 2016 89 klachten geregistreerd werden, 

waarvan er 84 ontvankelijk waren, terwijl 

er dat in 2015 56 waren; 

85. erkent dat het belangrijk is lokale 

en regionale actoren bewust te maken van 

de beschikbaarheid van financiering en 

technische ondersteuning in de gehele EU, 

en dat daarnaast een passende mate van 

zichtbaarheid van de betrokkenheid van de 

EIB bij projectfinanciering voor 

verschillende belanghebbenden van 

cruciaal belang is om de burgers op lokaal 

niveau bewust te maken van hun recht om 

beroep aan te tekenen en een klacht in te 

dienen bij het klachtenmechanismebureau 

en de Europese Ombudsman; stelt vast dat 

in 2016 89 klachten geregistreerd werden, 

waarvan er 84 ontvankelijk waren, terwijl 

er dat in 2015 56 waren; wijst er 

nadrukkelijk op dat de onafhankelijkheid 

en de capaciteit van het 

klachtenmechanisme, een fundamenteel 

instrument dat burgers en bedrijven die 

gevolgen ondervinden van de activiteiten 

van de bank in staat stelt hun stem te doen 

horen, maar ook een essentieel 

instrument voor de EIB om lering te 

trekken uit eerdere projecten en dat 

momenteel door de EIB aan een 

herziening wordt onderworpen, niet 

mogen worden verkleind (een mening die 

ook door de Europese Ombudsman wordt 

gedeeld); 
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Or. en 
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25.4.2018 A8-0139/10 

Amendement  10 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0139/2018 

Marco Valli 

Jaarverslag inzake de controle van de financiële activiteiten van de EIB voor 2016 

2017/2190(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 89 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

89. is ingenomen met de 

openbaarmaking van de notulen van de 

vergaderingen van de Raad van Bewind 

van de EIB, en beveelt de EIB ook aan te 

overwegen niet-vertrouwelijke informatie 

over de directievergaderingen openbaar te 

maken; herhaalt, met betrekking tot het 

projectniveau, zijn verzoek om 

systematische bekendmaking van 

projectvoltooiingsrapporten voor EIB-

activiteiten buiten Europa, alsook van 3PA 

en het ReM voor EIB-projecten; is van 

mening dat de openbaarmaking van het 

scorebord van indicatoren, zoals die voor 

het EFSI 2.0 is voorzien, moet gelden voor 

alle projecten die door de EIB worden 

uitgevoerd; 

89. is ingenomen met de 

openbaarmaking van de notulen van de 

vergaderingen van de Raad van Bewind 

van de EIB, en beveelt de EIB ook aan te 

overwegen niet-vertrouwelijke informatie 

over de directievergaderingen openbaar te 

maken; herhaalt, met betrekking tot het 

projectniveau, zijn verzoek om 

systematische bekendmaking van 

projectvoltooiingsrapporten voor EIB-

activiteiten buiten Europa, alsook van 3PA 

en het ReM voor EIB-projecten; is van 

mening dat de openbaarmaking van het 

scorebord van indicatoren, zoals die voor 

het EFSI 2.0 is voorzien, moet gelden voor 

alle projecten die door de EIB worden 

uitgevoerd; wijst erop dat die 

openbaarmaking een belangrijke 

doorbraak zou betekenen wat betreft de 

transparantie van de EIB-verrichtingen; 

Or. en 
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25.4.2018 A8-0139/11 

Amendement  11 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0139/2018 

Marco Valli 

Jaarverslag inzake de controle van de financiële activiteiten van de EIB voor 2016 

2017/2190(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 93 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

93. benadrukt dat de normen op het 

gebied van fiscale transparantie en goed 

fiscaal bestuur moeten worden 

aangescherpt, met name wat betreft de 

bepalingen inzake belastingontwijking; 

neemt nota van de goedkeuring eind 2017 

van de EU-lijst van niet-coöperatieve 

fiscale rechtsgebieden; verzoekt de EIB in 

dit verband haar beleid inzake niet-

transparante en niet-coöperatieve 

rechtsgebieden (NCJ-beleid) in haar 

lopende toetsing aan te scherpen en een 

breder beleid voor verantwoordelijke 

belastingheffing te ontwikkelen;  verzoekt 

de EIB de haalbaarheid aan te tonen van 

hogere normen inzake fiscale transparantie 

door een beleid vast te stellen dat verder 

gaat dan de wettelijke minimumvereisten, 

waarbij de EIB een gidsrol op het gebied 

van eerlijke belastingheffing moet spelen; 

benadrukt met name dat de verstrekking 

van directe en indirecte leningen 

afhankelijk moet worden gemaakt van de 

bekendmaking van de belasting- en 

boekhoudkundige gegevens per land en 

van de verspreiding, zonder 

uitzonderingen, van de gegevens over de 

effectieve eigendom van de begunstigden 

en de financiële tussenpersonen die 

betrokken zijn bij de 

financieringsverrichtingen; 

93. benadrukt dat de normen op het 

gebied van fiscale transparantie en goed 

fiscaal bestuur moeten worden 

aangescherpt, met name wat betreft de 

bepalingen inzake belastingontwijking; 

neemt nota van de goedkeuring eind 2017 

van de EU-lijst van niet-coöperatieve 

fiscale rechtsgebieden; verzoekt de EIB in 

dit verband haar beleid inzake niet-

transparante en niet-coöperatieve 

rechtsgebieden (NCJ-beleid) in haar 

lopende toetsing aan te scherpen en een 

breder beleid voor verantwoordelijke 

belastingheffing te ontwikkelen; verzoekt 

de EIB van al haar cliënten te eisen dat zij 

gegevens per land bekendmaken, en 

versterkte due diligence-controles te 

verrichten voor al haar cliënten, met 

name in verband met 

belastingontwijkingspraktijken en 

agressieve fiscale planning; verzoekt de 

EIB de haalbaarheid aan te tonen van 

hogere normen inzake fiscale transparantie 

door een beleid vast te stellen dat verder 

gaat dan de wettelijke minimumvereisten, 

waarbij de EIB een gidsrol op het gebied 

van eerlijke belastingheffing moet spelen; 

benadrukt met name dat de verstrekking 

van directe en indirecte leningen 

afhankelijk moet worden gemaakt van de 

bekendmaking van de belasting- en 
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boekhoudkundige gegevens per land en 

van de verspreiding, zonder 

uitzonderingen, van de gegevens over de 

effectieve eigendom van de begunstigden 

en de financiële tussenpersonen die 

betrokken zijn bij de 

financieringsverrichtingen; 

Or. en 

 

 


