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Wijziging van de statuten van de EIB - Verzoek om de procedure van
artikel 308 te openen

Hierbij gaat voor de delegaties het verzoek van de EIB aan de Raad om de statuten van de EIB te
wijzigen volgens de bijzondere wetgevingsprocedure waarin in artikel 308 VWEU is voorzien.
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GEZIEN artikel 308 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond
waarvan de Europese Investeringsbank de Raad mag verzoeken de statuten van de Bank
overeenkomstig een bijzondere wetgevingsprocedure te wijzigen,
OVERWEGENDE dat het Verenigd Koninkrijk naar verwachting per 30 maart 2019 overeenkomstig
het in artikel 50 van het Verdrag betreffende de Europese Unie bepaalde uit de Europese Unie zal
treden,
OVERWEGENDE dat ingevolge artikel 308 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie de leden van de Europese Investeringsbank de lidstaten zijn,
OVERWEGENDE dat bij uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie het
lidmaatschap van het Verenigd Koninkrijk in de Europese Investeringsbank zal eindigen, evenals zijn
deelname in het geplaatst kapitaal van de Bank en zijn recht leden en plaatsvervangende leden van
de Raad van Bewind aan te wijzen, en de zittingstermijnen van de door het Verenigd Koninkrijk
aangewezen bewindvoerders en plaatsvervangers zullen eindigen,
OVERWEGENDE dat het geplaatst kapitaal van de Bank door de overblijvende lidstaten moet
worden verhoogd om het kapitaal op peil te houden,
OVERWEGENDE dat de verhoging van het geplaatst kapitaal door de overblijvende lidstaten samen
zou moeten vallen met een verdere versterking van het bestuur van de Bank,
OVERWEGENDE dat de functie van de Raad van Bewind zou moeten worden versterkt met de
mogelijkheid om aanvullende plaatsvervangers aan te wijzen, en dat er beter gebruik zou moeten
worden gemaakt van plaatsvervangers en van deskundigen zonder stemrecht, zodat deze personen
meer ondersteuning kunnen bieden aan het besluitvormingsproces van de Raad van Bewind, met
name bij het analyseren van financieringsvoorstellen,
OVERWEGENDE dat de eis dat besluiten van de Raad van Bewind en de Raad van Gouverneurs
een gekwalificeerde meerderheid behoeven eveneens zou moeten gelden voor cruciale
onderwerpen, te weten besluiten omtrent het activiteitenplan van de Bank, de benoeming van leden
van de Directie en de goedkeuring van het reglement van orde,
OVERWEGENDE dat de Bank verdere initiatieven zou moeten ontplooien om in lijn met de beste
bankpraktijken op alle belangrijke niveaus van het instituut, waaronder de Directie, de beginselen van
“three lines of defence” om te zetten,
OVERWEGENDE dat, in lijn met de verwachtingen van de lidstaten, de omvang van de
kredietverlening op een duurzaam peil zou moeten blijven en er een kader zou moeten worden
ontwikkeld om te kunnen bepalen welke omvang duurzaam zou zijn,
OVERWEGENDE dat de functie van het Comité ter controle van de boekhouding wordt versterkt door
ervoor te zorgen dat er binnen het Comité altijd leden zijn met kennis op het gebied van bancair
toezicht, en de selectieprocedure voor leden van het Comité ook zou moeten worden onderzocht om
er onder andere voor te zorgen dat het Comité altijd leden heeft die afkomstig zijn van een autoriteit
voor bancair toezicht zowel van binnen als buiten de eurozone,
OVERWEGENDE dat voor een aantal van deze aanpassingen de statuten van de Europese
Investeringsbank dienen te worden gewijzigd,
HEEFT DE RAAD VAN GOUVERNEURS VAN DE EUROPESE INVESTERINGSBANK OM DEZE
REDEN BESLOTEN HET VOLGENDE VERZOEK OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 308 VAN HET
VERDRAG BETREFFENDE DE WERKING VAN DE EUROPEES UNIE AAN DE RAAD VOOR TE
LEGGEN:
De Europese Investeringsbank verzoekt hierbij de Raad overeenkomstig de procedure van
artikel 308 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, Protocol (nr. 5)
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betreffende de statuten van de Europese Investeringsbank als volgt te wijzigen, en daarbij te bepalen
dat de wijzigingen onmiddellijk in werking treden op het moment dat het Verenigd Koninkrijk uit de
Europese Unie treedt.
(1) Artikel 4, lid 1, wordt als volgt gewijzigd:
(a) De onderstaande regel in het op de eerste zin volgende overzicht wordt verwijderd:
"Verenigd Koninkrijk

39 195 022 000"

(b) Indien er geen besluit wordt genomen tot verhoging van het kapitaal van de Bank dat
onmiddellijk in werking treedt op of vóór het moment dat het Verenigd Koninkrijk uit de
Europese Unie treedt, wordt de eerste zin vervangen door onderstaande zin:
"Het kapitaal van de Bank bedraagt 204 089 132 500 euro, waarin
door de lidstaten voor de volgende bedragen wordt deelgenomen:"
(2) Artikel 7, lid 3, onder (h) wordt vervangen door het volgende:
"(h) hij keurt met gekwalificeerde meerderheid van stemmen het reglement van orde van de
Bank goed."
(3) Artikel 9, lid 1, wordt als volgt gewijzigd:
De volgende woorden worden aan het einde van de eerste alinea toegevoegd:
"hij neemt met gekwalificeerde meerderheid van stemmen een besluit omtrent het
activiteitenplan van de Bank."
(4) Artikel 9, lid 2, wordt als volgt gewijzigd:
(a)

De eerste zin wordt vervangen door het volgende:

"De Raad van Bewind bestaat uit achtentwintig bewindvoerders en uit plaatsvervangers die
zijn aangewezen overeenkomstig het in dit artikel bepaalde."
(b)

De derde alinea wordt vervangen door het volgende:

"De plaatsvervangende bewindvoerders worden door de Raad van Gouverneurs
voor een periode van vijf jaar benoemd, en wel als volgt:
• twee plaatsvervangers aangewezen door de Bondsrepubliek Duitsland,
• twee plaatsvervangers aangewezen door de Franse Republiek,
• twee plaatsvervangers aangewezen door de Italiaanse Republiek,
• twee plaatsvervangers in onderlinge overeenstemming aangewezen door het Koninkrijk
Spanje en de Portugese Republiek,
• drie plaatsvervangers in onderlinge overeenstemming aangewezen door het Koninkrijk
België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden,
• vier plaatsvervangers in onderlinge overeenstemming aangewezen door het Koninkrijk
Denemarken, de Helleense Republiek, Ierland en Roemenië,
• zes plaatsvervangers in onderlinge overeenstemming aangewezen door de Republiek
Estland, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Oostenrijk, de
Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden,
• negen plaatsvervangers in onderlinge overeenstemming aangewezen door de Republiek
Bulgarije, de Tsjechische Republiek, de Republiek Kroatië, de Republiek Cyprus, de
Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de
Slowaakse Republiek,
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• een plaatsvervanger aangewezen door de Commissie."
(5)
In artikel 11, lid 1, eerste alinea, moet "door de Raad van Gouverneurs op voorstel van de
Raad van Bewind" worden vervangen door “door de Raad van Gouverneurs met gekwalificeerde
meerderheid van stemmen, op voorstel van de Raad van Bewind, met gekwalificeerde meerderheid
van stemmen tot stand gekomen”.
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