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BEKNOPTE MOTIVERING 

Het investeringspeil in de EU is sinds het piekjaar 2007 met ongeveer 15 % gedaald. Dit is ten 

dele het gevolg van de economische en financiële crisis en belemmert de economische 

opleving, het scheppen van banen, de langetermijngroei en het concurrentievermogen. De 

komende jaren is slechts een gedeeltelijk herstel te verwachten en er zijn meer maatregelen 

nodig om de investeringskloof te dichten. De Commissie landbouw en 

plattelandsontwikkeling steunt daarom de politieke richtsnoeren van de Europese Commissie 

voor 2014-2019, waarin dit probleem als een cruciale politieke uitdaging wordt beschouwd.  

 

In het voorgestelde investeringsplan voor Europa wordt het aantrekken van aanvullende 

investeringen ten bedrage van ten minste 315 miljard EUR in de loop van de komende drie 

jaar met als doel de impact van overheidsmiddelen te maximaliseren en privé-investeringen te 

stimuleren, gecombineerd met gerichte initiatieven die zijn afgestemd op de noden van de 

reële economie en met maatregelen waarmee Europa aantrekkelijker moet worden voor 

investeerders. 

 

Essentiële voorwaarden voor het investeringsplan zijn een wetgevingskader en de toewijzing 

van begrotingsmiddelen. Na de vaststelling van de voorgestelde verordening zullen de 

Commissie en de Europese Investeringsbank (EIB) deze gezamenlijk, als strategische 

partners, uitvoeren; hierbij mag evenwel geen sprake zijn van bijkomende administratieve 

lasten of betalingssystemen die de efficiëntie van de doelstellingen van het Europees Fonds 

voor strategische investeringen (EFSI) ondermijnen. 

 

Gezien de essentiële rol van kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) in de EU-

economie, met name op het gebied van werkgelegenheidsschepping, zullen kmo’s belangrijke 

begunstigden vormen van de steun waarin dit voorstel voorziet. In dit verband is de volledige 

integratie van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) belangrijk, aangezien het GLB, 

als het enige echt gecommunautariseerde beleid van de EU, territoriaal wordt toegepast en 

aldus uiterst geschikt is voor de globale uitvoering van projecten in samenhang met het EFSI. 

Voorts leidt het GLB in heel wat delen van de Europese Unie tot een bijzondere meerwaarde. 

 

Bij de vormgeving en uitvoering van steunmechanismen moet met het oog op het geslaagde 

gebruik van specifieke investeringen worden gebruikgemaakt van de ervaring met bestaande 

financieringsinstrumenten en programma’s zoals het GLB. Dit geldt in het bijzonder voor 

ondernemingen op het platteland, waar dringend nood is aan economische groei en het 

behoud van banen. 

AMENDEMENTEN 

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde 

Begrotingscommissie onderstaande amendementen in aanmerking te nemen: 
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Amendement  1 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) Er is dan ook een krachtdadig optreden 

vereist om de vicieuze cirkel te doorbreken 

die door het gebrek aan investeringen is 

ontstaan. Structurele hervormingen en 

budgettaire verantwoordelijkheid zijn 

noodzakelijke voorwaarden om de 

investeringen te bevorderen. Samen met 

een nieuwe impuls aan de 

investeringsfinanciering kunnen deze 

voorwaarden bijdragen tot het ontstaan van 

een positieve spiraal, waarbij 

investeringsprojecten de werkgelegenheid 

en de vraag helpen ondersteunen en tot een 

duurzame toename van het groeipotentieel 

leiden. 

(2) Er is dan ook een krachtdadig optreden 

vereist om de vicieuze cirkel te doorbreken 

die door het gebrek aan investeringen is 

ontstaan. Structurele hervormingen en 

budgettaire verantwoordelijkheid zijn 

noodzakelijke voorwaarden om de groei te 

ondersteunen en investeringen te 

bevorderen. Samen met een nieuwe impuls 

aan de investeringsfinanciering kunnen 

deze voorwaarden bijdragen tot het 

ontstaan van een positieve spiraal, waarbij 

investeringsprojecten de werkgelegenheid 

en de vraag helpen ondersteunen en tot een 

duurzame toename van het groeipotentieel 

leiden. 

 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 8 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(8) Het EFSI is een onderdeel van een 

alomvattende benadering om de 

onzekerheid aan te pakken waarmee 

publieke en particuliere investeringen zijn 

omgeven. De strategie berust op drie 

pijlers: mobiliseren van financiering voor 

investeringen, ervoor zorgen dat de 

investeringen de reële economie bereiken 

en verbeteren van het investeringsklimaat 

in de Unie. 

(8) Het EFSI is een onderdeel van een 

alomvattende benadering om de 

onzekerheid aan te pakken waarmee 

publieke en particuliere investeringen zijn 

omgeven. De strategie berust op drie 

pijlers: mobiliseren van financiering voor 

investeringen, ervoor zorgen dat de 

investeringen de reële economie bereiken 

en verbeteren van het investeringsklimaat 

in de Unie. Deze strategie is 

complementair aan de doelstellingen ter 

bevordering van de economische, sociale 

en territoriale cohesie in de Unie en 

binnen de lidstaten. 
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Amendement  3 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) Het investeringsklimaat in de Unie 

moet worden verbeterd door 

investeringsbelemmeringen weg te nemen, 

de interne markt te versterken en de 

voorspelbaarheid van de regelgeving te 

vergroten. Deze flankerende maatregelen 

zouden de werkzaamheden van het EFSI 

en de investeringen in Europa in het 

algemeen ten goede moeten komen. 

(9) Het investeringsklimaat in de Unie 

moet worden verbeterd door de nodige 

structurele hervormingen uit te voeren, 
investeringsbelemmeringen weg te nemen, 

de interne markt te versterken, de 

voorspelbaarheid van de regelgeving te 

vergroten en de administratieve 

rompslomp op wetgevend gebied te 

beperken. Deze flankerende maatregelen 

zouden de werkzaamheden van het EFSI 

en de investeringen in Europa in het 

algemeen ten goede moeten komen. 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) Het EFSI heeft ten doel de 

moeilijkheden bij de financiering en 

uitvoering van productieve investeringen in 

de Unie te helpen overwinnen en een 

betere toegang tot financiering te 

waarborgen. Het is de bedoeling dat vooral 

kleine en middelgrote ondernemingen van 

de betere toegang tot financiering 

profiteren. Het is ook raadzaam om 

midcap-bedrijven met maximaal 3 000 

werknemers van de voordelen van een 

dergelijke betere toegang tot financiering te 

laten meeprofiteren. Het overwinnen van 

de investeringsproblemen waarmee Europa 

momenteel te kampen heeft, moet 

bijdragen tot de versterking van de 

economische, sociale en territoriale cohesie 

van de Unie. 

(10) Het EFSI heeft ten doel de 

moeilijkheden bij de financiering en 

uitvoering van productieve investeringen in 

de Unie te helpen overwinnen en een 

betere en geografisch evenwichtige 

toegang tot financiering te waarborgen. Het 

is de bedoeling dat vooral kleine en 

middelgrote ondernemingen, 

landbouwbedrijven inbegrepen, van de 

betere toegang tot financiering profiteren. 

Het is ook raadzaam om midcap-bedrijven 

met maximaal 3 000 werknemers van de 

voordelen van een dergelijke betere 

toegang tot financiering te laten 

meeprofiteren. Het overwinnen van de 

investeringsproblemen waarmee Europa 

momenteel te kampen heeft, moet 

bijdragen tot de versterking van de 

competitiviteit, het groeipotentieel en de 
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economische, sociale en territoriale cohesie 

van de Unie, met name in 

plattelandsgebieden en afgelegen en 

achtergestelde gebieden. 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) Het EFSI dient strategische 

investeringen met een grote economische 

meerwaarde te ondersteunen die tot de 

verwezenlijking van de 

beleidsdoelstellingen van de Unie 

bijdragen. 

(11) Het EFSI dient strategische 

investeringen met een grote economische 

meerwaarde te ondersteunen die bijdragen 

tot de verwezenlijking van de 

beleidsdoelstellingen van de Unie, de 

ontwikkeling van infrastructuur, met 

name in plattelandsgebieden, onderzoek 

en innovatie, ontwikkeling en 

modernisering van de agrovoedingssector 

en betere toegang tot financiering voor 

kmo's in deze sector. Als het enige echt 

gecommunautariseerde beleidsdomein 

van de EU wordt het GLB territoriaal 

toegepast, en het is dan ook uiterst 

geschikt voor de globale uitvoering van 

projecten in samenhang met het EFSI. 

Veel van de bestaande GLB-instrumenten 

kunnen worden ingezet voor het 

welslagen van specifieke investeringen. 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 12 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) Tal van zowel kleine en middelgrote 

ondernemingen als midcap-bedrijven in de 

gehele Unie hebben behoefte aan bijstand 

om marktfinanciering te kunnen 

aantrekken, vooral als het investeringen 

(12) Tal van zowel kleine en middelgrote 

ondernemingen als midcap-bedrijven in de 

gehele Unie hebben behoefte aan bijstand 

om marktfinanciering te kunnen 

aantrekken, vooral als het investeringen 
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betreft waaraan een groter risico verbonden 

is. Het EFSI moet deze ondernemingen 

helpen om een gebrek aan kapitaal te 

boven te komen door de EIB en het 

Europees Investeringsfonds ("EIF") toe te 

staan zowel directe en indirecte 

kapitaalinjecties te geven, als garanties te 

verlenen voor de hoogwaardige 

securitisatie van leningen en andere 

producten die met het oog op de 

verwezenlijking van de doelstellingen van 

het EFSI worden aangeboden. 

betreft waaraan een groter risico verbonden 

is. Dit geldt in het bijzonder voor 

ondernemingen op het platteland, waar 

dringend nood is aan economische groei 

en het behoud van banen om een leegloop 

te voorkomen. Het EFSI moet deze 

ondernemingen helpen om een gebrek aan 

kapitaal te boven te komen door de EIB en 

het Europees Investeringsfonds ("EIF") toe 

te staan zowel directe en indirecte 

kapitaalinjecties te geven, als garanties te 

verlenen voor de hoogwaardige 

securitisatie van leningen en andere 

producten die met het oog op de 

verwezenlijking van de doelstellingen van 

het EFSI worden aangeboden. 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) Het EFSI moet binnen de EIB worden 

opgezet, zodat het kan profiteren van de 

ervaring en de goede reputatie van de EIB 

en zodat zijn verrichtingen zo spoedig 

mogelijk een positief effect beginnen te 

sorteren. De werkzaamheden van het EFSI 

inzake de verschaffing van financiering aan 

kleine en middelgrote ondernemingen en 

kleine midcap-bedrijven dienen via het 

Europees Investeringsfonds ("EIF") te 

verlopen om van de ervaring van het EIF 

met dergelijke activiteiten te kunnen 

profiteren. 

(13) Het EFSI moet binnen de EIB worden 

opgezet, zodat het kan profiteren van de 

ervaring en de goede reputatie van de EIB 

en zodat zijn verrichtingen zo spoedig 

mogelijk een positief effect en positieve 

resultaten beginnen te sorteren. De 

werkzaamheden van het EFSI inzake de 

verschaffing van financiering aan kleine en 

middelgrote ondernemingen, in het 

bijzonder ondernemingen op het 

platteland, en kleine midcap-

ondernemingen dienen via het Europees 

Investeringsfonds ("EIF") te verlopen om 

van de ervaring van het EIF met dergelijke 

activiteiten te kunnen profiteren. 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 14 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(14) Het EFSI moet zich toespitsen op 

projecten met een hoge maatschappelijke 

en economische waarde. Het EFSI dient 

zich meer in het bijzonder toe te leggen op 

projecten die de 

werkgelegenheidsschepping, de groei op 

lange termijn en het concurrentievermogen 

bevorderen. Het EFSI dient een breed 

gamma van financiële producten (eigen 

vermogen, vreemd vermogen of garanties) 

te ondersteunen teneinde optimaal op de 

behoeften van een individueel project te 

kunnen inspelen. Het brede 

productengamma moet het EFSI in staat 

stellen zich aan de marktbehoeften aan te 

passen en tegelijkertijd particuliere 

investeringen in projecten aan te moedigen. 

Het EFSI mag niet als substituut voor 

particuliere marktfinanciering fungeren, 

maar moet in plaats daarvan als katalysator 

voor particuliere financiering dienst doen 

door het marktfalen te verhelpen en er 

aldus voor te zorgen dat het overheidsgeld 

zo efficiënt en strategisch mogelijk wordt 

gebruikt. Het vereiste dat de 

staatssteunbeginselen in acht moeten 

worden genomen, moet tot een dergelijk 

efficiënt en strategisch gebruik bijdragen. 

(14) Het EFSI moet zich toespitsen op 

projecten met een hoge maatschappelijke 

en economische waarde. Het EFSI dient 

zich meer in het bijzonder toe te leggen op 

projecten die het creëren van 

kwaliteitsvolle banen op de lange termijn, 

duurzame groei op lange termijn en het 

concurrentievermogen bevorderen, in het 

bijzonder infrastructuurmaatregelen (op 

het vlak van transport en digitale 

verbindingen, waaronder snelle 

breedbandnetwerken in alle regio’s van de 

Unie). Het EFSI dient een breed gamma 

van financiële producten (eigen vermogen, 

vreemd vermogen of garanties) te 

ondersteunen teneinde optimaal op de 

behoeften van een individueel project te 

kunnen inspelen. Het brede 

productengamma moet het EFSI in staat 

stellen zich aan de marktbehoeften aan te 

passen en tegelijkertijd particuliere 

investeringen in en betrokkenheid van 

plattelandsgemeenschappen bij projecten 

aan te moedigen. Het EFSI mag niet als 

substituut voor particuliere 

marktfinanciering fungeren, maar moet in 

plaats daarvan als katalysator voor 

particuliere financiering dienst doen door 

het marktfalen te verhelpen en er aldus 

voor te zorgen dat het overheidsgeld zo 

efficiënt en strategisch mogelijk wordt 

gebruikt, zonder dat hierbij bijkomende 

administratieve lasten of 

betalingssystemen worden gecreëerd die 

de efficiëntie van de doelstellingen van 

het Europees Fonds voor strategische 

investeringen (EFSI) ondermijnen. Het 

vereiste dat de staatssteunbeginselen in 

acht moeten worden genomen, moet tot een 

dergelijk efficiënt en strategisch gebruik 

bijdragen. Ook moet het EFSI zorgen voor 

samenhang en complementariteit ten 

aanzien van projecten die reeds worden 

gefinancierd uit EU-fondsen, in het 

bijzonder uit de EU-fondsen voor 
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plattelandsontwikkeling. 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 15 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(15) Het EFSI dient zich te richten op 

projecten met een hoger 

risico/rendementsprofiel dan bestaande 

EIB- en Unie-instrumenten om de 

additionaliteit ten opzichte van bestaande 

verrichtingen te waarborgen. Het EFSI 

dient projecten overal in de Unie te 

financieren, ook in de landen die het 

zwaarst door de financiële crisis zijn 

getroffen. Het EFSI mag alleen worden 

gebruikt wanneer uit andere bronnen geen 

financiering tegen redelijke voorwaarden 

voorhanden is. 

15. Het EFSI dient zich te richten op 

projecten met een hoger 

risico/rendementsprofiel dan bestaande 

EIB- en Unie-instrumenten om de 

additionaliteit ten opzichte van bestaande 

verrichtingen te waarborgen. Het EFSI 

dient projecten overal in de Unie te 

financieren, ook en vooral in de landen en 

regio’s die het zwaarst door de financiële 

crisis zijn getroffen, evenals in de talrijke 

achtergestelde regio’s van Europa, dat wil 

zeggen plattelandsregio’s en regio's in 

ultraperifere gebieden, die met hoge 

werkloosheid en ontvolking te kampen 

hebben. Het EFSI mag alleen worden 

gebruikt wanneer uit andere bronnen geen 

financiering tegen redelijke voorwaarden 

voorhanden is. 

 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 16 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(16) Het EFSI moet zich toespitsen op 

investeringen waarvan wordt verwacht dat 

zij economisch en technisch haalbaar zijn 

en waaraan een passend risico verbonden 

is, maar die wel nog aan de specifieke 

vereisten voor EFSI-financiering voldoen. 

(16) Het EFSI moet zich toespitsen op 

investeringen waarvan wordt verwacht dat 

zij economisch en technisch haalbaar zijn 

en waaraan een passend risico verbonden 

is, maar die wel nog aan de specifieke 

vereisten voor EFSI-financiering voldoen; 

het EFSI moet zich ook toespitsen op 

investeringen die economische circuits 
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kunnen creëren. 

 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 19 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(19) Om een verdere verhoging van de 

EFSI-middelen mogelijk te maken, moet 

de deelname aan het EFSI openstaan voor 

derden, inclusief lidstaten, nationale 

stimuleringsbanken of 

overheidsagentschappen die eigendom zijn 

of onder de zeggenschap staan van 

lidstaten, entiteiten uit de particuliere 

sector en entiteiten buiten de Unie, mits de 

bestaande contribuanten daarmee 

instemmen. Derden kunnen rechtstreeks 

aan het EFSI bijdragen en aan de EFSI-

governancestructuur deelnemen. 

(19) Om een verdere verhoging van de 

EFSI-middelen mogelijk te maken, moet 

de deelname aan het EFSI openstaan voor 

derden, inclusief lidstaten, nationale 

stimuleringsbanken of 

overheidsagentschappen die eigendom zijn 

of onder de zeggenschap staan van 

lidstaten, entiteiten uit de particuliere 

sector en entiteiten buiten de Unie, mits de 

bestaande contribuanten daarmee 

instemmen. Derden kunnen rechtstreeks 

aan het EFSI bijdragen en kunnen worden 

geraadpleegd in het kader van de EFSI-

governancestructuur. 

 

 

Amendement  12 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 20 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (20 bis) De financiële bijdragen van de 

lidstaten aan het EFSI, inclusief hun 

eventuele deelname aan de 

investeringsplatforms, moeten door de 

Europese Commissie bij de vaststelling 

van de begrotingsaanpassingen niet als 

onderdeel van het preventieve deel van het 

stabiliteits- en groeipact worden gerekend. 
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Amendement  13 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 21 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(21) Op voorwaarde dat aan alle 

toepasselijke selectiecriteria is voldaan, 

kunnen de lidstaten van de Europese 

structuur- en investeringsfondsen 

gebruikmaken om bij te dragen aan de 

financiering van in aanmerking komende 

projecten die met de EU-garantie worden 

ondersteund. De flexibiliteit van een 

dergelijke aanpak moet ervoor zorgen dat 

de investeringsterreinen waarop het EFSI 

zich toespitst, zoveel mogelijk 

investeerders aantrekken. 

(21) Op voorwaarde dat aan alle 

toepasselijke selectiecriteria is voldaan, 

kunnen de lidstaten van de Europese 

structuur- en investeringsfondsen 

gebruikmaken om bij te dragen aan de 

financiering van in aanmerking komende 

projecten die met de EU-garantie worden 

ondersteund. Daarnaast moet volledig 

worden voortgebouwd op de 

beleidsinstrumenten van het GLB die al in 

heel wat delen van de Unie een 

aanzienlijke meerwaarde hebben 

opgeleverd. Het EFSI moet volledig in 

overeenstemming worden gebracht met de 

innovatieve financiële instrumenten van 

het landbouwbeleid. De flexibiliteit van 

een dergelijke aanpak moet ervoor zorgen 

dat de investeringsterreinen waarop het 

EFSI zich toespitst, zoveel mogelijk 

investeerders aantrekken. 

 

 

Amendement  14 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 22 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(22) Overeenkomstig het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese 

Unie moeten de door het EFSI 

ondersteunde infrastructuurs- en 

projectinvesteringen in overeenstemming 

zijn met de staatssteunregels. Te dien einde 

heeft de Commissie aangekondigd dat zij 

met het oog op de toetsing aan de 

staatssteunregels een reeks kernbeginselen 

zal formuleren waaraan een project zal 

moeten voldoen om voor steun uit het EFSI 

(22) Overeenkomstig het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese 

Unie moeten de door het EFSI 

ondersteunde infrastructuurs-, onderzoeks-, 

ontwikkelings- en projectinvesteringen in 

overeenstemming zijn met de 

staatssteunregels. Te dien einde heeft de 

Commissie aangekondigd dat zij met het 

oog op de toetsing aan de staatssteunregels 

een reeks kernbeginselen zal formuleren 

waaraan een project zal moeten voldoen 
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in aanmerking te komen. Als een project 

aan deze criteria voldoet en steun uit het 

EFSI krijgt, heeft de Commissie 

aangekondigd dat elke aanvullende 

nationale steun zal worden onderworpen 

aan een vereenvoudigde en versnelde 

toetsing aan de staatssteunregels, waarbij 

het enige extra aspect dat de Commissie zal 

onderzoeken de vraag is of de 

overheidssteun evenredig is (d.w.z. of er 

geen sprake is van overcompensatie). De 

Commissie heeft ook aangekondigd dat zij 

verdere richtsnoeren zal verstrekken met 

betrekking tot de reeks kernbeginselen om 

ervoor te zorgen dat de overheidsgelden 

efficiënt worden besteed. 

om voor steun uit het EFSI in aanmerking 

te komen. Als een project aan deze criteria 

voldoet en steun uit het EFSI krijgt, heeft 

de Commissie aangekondigd dat elke 

aanvullende nationale steun zal worden 

onderworpen aan een vereenvoudigde en 

versnelde toetsing aan de staatssteunregels, 

waarbij het enige extra aspect dat de 

Commissie zal onderzoeken de vraag is of 

de overheidssteun evenredig is (d.w.z. of er 

geen sprake is van overcompensatie). Om 

voor een efficiënt gebruik van publieke 

middelen te zorgen, overweegt de 
Commissie verdere richtsnoeren te 

verstrekken om volledige 

overeenstemming met sectorspecifieke 

staatssteunregels te garanderen wanneer 

projecten gedeeltelijk met 

overheidssubsidies worden gefinancierd. 

 

 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 26 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(26) Parallel met de 

financieringsverrichtingen die via het EFSI 

zullen worden uitgevoerd, moet een 

Europees investeringsadviescentrum 

("EIAC") worden opgericht. Het EIAC 

moet sterkere steun voor 

projectontwikkeling en -voorbereiding in 

de gehele Unie bieden door voort te 

bouwen op de deskundigheid van de 

Commissie, de EIB, nationale 

stimuleringsbanken en de 

beheersautoriteiten van de Europese 

structuur- en investeringsfondsen. Aldus 

zou worden gezorgd voor één enkel 

aanspreekpunt binnen de Unie voor vragen 

in verband met technische bijstand voor 

(26) Parallel met de 

financieringsverrichtingen die via het EFSI 

zullen worden uitgevoerd, moet een 

Europees investeringsadviescentrum 

("EIAC") worden opgericht. Het EIAC 

moet sterkere steun voor 

projectontwikkeling en -voorbereiding in 

de gehele Unie bieden door voort te 

bouwen op de deskundigheid van de 

Commissie, de EIB, nationale en regionale 

stimuleringsbanken en de 

beheersautoriteiten van de Europese 

structuur-, landbouw- en 

investeringsfondsen. Aldus zou worden 

gezorgd voor één enkel aanspreekpunt 

binnen de Unie voor vragen in verband met 
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investeringen. technische bijstand en administratieve 

lasten voor investeringen. 

 

 

Amendement  16 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 29 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(29) De bijdrage uit de Uniebegroting zou 

gedeeltelijk worden gefinancierd door de 

beschikbare middelen voor Horizon 2020 – 

het kaderprogramma voor onderzoek en 

innovatie (2014-2020), waarin 

Verordening (EU) nr. 1291/2013 van het 

Europees Parlement en de Raad2 voorziet, 

en de Connecting Europe Facility, waarin 

Verordening (EU) nr. 1316/2013 van het 

Europees Parlement en de Raad3 voorziet, 

te verminderen. Deze programma's dienen 

doelen die niet door het EFSI worden 

nagestreefd. Verwacht wordt evenwel dat 

de reductie van beide programma's om het 

garantiefonds te financieren, meer 

investeringen op bepaalde terreinen van 

hun respectieve mandaten mogelijk zal 

maken dan via de bestaande programma's 

mogelijk is. Aangenomen wordt immers 

dat het EFSI een hefboomeffect op de EU-

garantie zal hebben waardoor het financiële 

effect op de betrokken terreinen van 

onderzoek, ontwikkeling en innovatie, 

vervoer, telecommunicatie en energie-

infrastructuur een veelvoud zal zijn van het 

effect dat zou worden verkregen indien de 

middelen in de vorm van subsidies in het 

kader van de geplande programma's van 

Horizon 2020 en de Connecting Europe 

Facility zouden zijn besteed. Het is dan 

ook passend een deel van de momenteel 

voor deze programma's uitgetrokken 

financiering te herbestemmen voor het 

EFSI. 

(29) De bijdrage uit de Uniebegroting zou 

gedeeltelijk worden gefinancierd door de 

beschikbare middelen voor Horizon 2020 – 

het kaderprogramma voor onderzoek en 

innovatie (2014-2020), waarin 

Verordening (EU) nr. 1291/2013 van het 

Europees Parlement en de Raad2 voorziet, 

en de Connecting Europe Facility, waarin 

Verordening (EU) nr. 1316/2013 van het 

Europees Parlement en de Raad3 voorziet, 

te verminderen. Deze programma's dienen 

doelen die niet door het EFSI worden 

nagestreefd. Verwacht wordt evenwel dat 

de reductie van beide programma's om het 

garantiefonds te financieren, meer 

investeringen op bepaalde terreinen van 

hun respectieve mandaten mogelijk zal 

maken dan via de bestaande programma's 

mogelijk is. Aangenomen wordt immers 

dat het EFSI een hefboomeffect op de EU-

garantie zal hebben waardoor het financiële 

effect op de betrokken terreinen van 

onderzoek, ontwikkeling en innovatie, 

vervoer, telecommunicatie en energie-

infrastructuur een veelvoud zal zijn van het 

effect dat zou worden verkregen indien de 

middelen in de vorm van subsidies in het 

kader van de geplande programma's van 

Horizon 2020 en de Connecting Europe 

Facility zouden zijn besteed. Het is dan 

ook passend een deel van de momenteel 

voor deze programma's uitgetrokken 

financiering te herbestemmen voor het 

EFSI. Het EFSI mag niet worden 

gefinancierd met aanvullende middelen 

uit de Europese structuur- en 
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investeringsfondsen. 

__________________ __________________ 

2 Verordening (EU) nr. 1291/2013 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

11 december 2013 tot vaststelling van 

Horizon 2020 - het kaderprogramma voor 

onderzoek en innovatie (2014-2020) en tot 

intrekking van Besluit nr. 1982/2006/EG 

(PB L 347 van 20.12.2013, blz. 104). 

2 Verordening (EU) nr. 1291/2013 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

11 december 2013 tot vaststelling van 

Horizon 2020 - het kaderprogramma voor 

onderzoek en innovatie (2014-2020) en tot 

intrekking van Besluit nr. 1982/2006/EG 

(PB L 347 van 20.12.2013, blz. 104). 

3 Verordening (EU) nr. 1316/2013 van het 

Europees Parlement en de Raad van 11 

december 2013 tot vaststelling van de 

financieringsfaciliteit voor Europese 

verbindingen, tot wijziging van 

Verordening (EU) nr. 913/2010 en tot 

intrekking van Verordeningen (EG) nr. 

680/2007 en (EG) nr. 67/2010 (PB L 348 

van 20.12.2013, blz. 129). 

3 Verordening (EU) nr. 1316/2013 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

11 december 2013 tot vaststelling van de 

financieringsfaciliteit voor Europese 

verbindingen, tot wijziging van 

Verordening (EU) nr. 913/2010 en tot 

intrekking van Verordeningen (EG) 

nr. 680/2007 en (EG) nr. 67/2010 

(PB L 348 van 20.12.2013, blz. 129). 

 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 31 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(31) Binnen de Unie is er een aanzienlijk 

aantal potentieel levensvatbare projecten 

dat niet wordt gefinancierd omdat er met 

betrekking tot deze projecten sprake is van 

onzekerheid en een gebrek aan 

transparantie. Vaak komt dat doordat 

particuliere investeerders niet van de 

projecten op de hoogte zijn of over 

onvoldoende informatie beschikken om de 

daaraan verbonden investeringsrisico's in te 

schatten. De Commissie en de EIB, met de 

steun van de lidstaten, dienen de 

totstandbrenging te bevorderen van een 

transparante pijplijn van lopende en 

toekomstige investeringsprojecten in de 

Unie die geschikt zijn om in te investeren. 

Deze "projectenpijplijn" moet garanderen 

dat informatie over investeringsprojecten 

(31) Binnen de Unie is er een aanzienlijk 

aantal potentieel levensvatbare projecten 

dat niet wordt gefinancierd omdat er met 

betrekking tot deze projecten sprake is van 

onzekerheid en een gebrek aan 

transparantie. Vaak komt dat doordat 

particuliere investeerders niet van de 

projecten op de hoogte zijn of over 

onvoldoende informatie beschikken om de 

daaraan verbonden investeringsrisico's in te 

schatten. De Commissie en de EIB, met de 

steun van de lidstaten, dienen de 

totstandbrenging te bevorderen van een 

transparante pijplijn van lopende en 

toekomstige investeringsprojecten in de 

Unie die geschikt zijn om in te investeren 

in overleg met de regionale autoriteiten, 

de particuliere sector en het 
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op regelmatige en gestructureerde basis 

openbaar wordt gemaakt, en er aldus voor 

zorgen dat investeerders beschikken over 

betrouwbare informatie waarop zij hun 

investeringsbeslissingen kunnen baseren. 

maatschappelijk middenveld. Deze 

"projectenpijplijn" moet garanderen dat 

informatie over investeringsprojecten op 

een regelmatige, gebruiksvriendelijke en 

gestructureerde basis openbaar wordt 

gemaakt, en er aldus voor zorgen dat 

investeerders beschikken over betrouwbare 

informatie waarop zij hun 

investeringsbeslissingen kunnen baseren. 

 

Amendement  18 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 1 – alinea 2 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Het EFSI heeft ten doel investeringen in de 

Unie te ondersteunen en ondernemingen 

met maximaal 3 000 werknemers, met 

bijzondere focus op kleine en middelgrote 

ondernemingen, een betere toegang tot 

financiering te bieden door de verstrekking 

van risicodragende capaciteit aan de EIB 

("EFSI-overeenkomst"). 

Het EFSI heeft ten doel investeringen in de 

Unie te ondersteunen en ondernemingen 

met maximaal 3 000 werknemers, met 

bijzondere focus op kleine en middelgrote 

ondernemingen en met name 

ondernemingen op het platteland, in 

structureel zwakke en benadeelde 

gebieden en in de ultraperifere regio’s, 

alsook op projecten die de territoriale 

cohesie en de onderlinge verbindingen in 

plattelandsgebieden bevorderen, een 

betere, eenvoudiger en geografisch 

evenwichtiger toegang tot financiering te 

bieden door de verstrekking van 

risicodragende capaciteit aan de EIB 

("EFSI-overeenkomst"). 

 

 

Amendement  19 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Het EFSI ondersteunt strategische 

investeringen met een grote sociale, 

ecologische en economische meerwaarde, 
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die economische, sociale en territoriale 

cohesie bevorderen en ertoe bijdragen dat 

de EU-doelstellingen op alle 

beleidsterreinen, met inbegrip van de 

landbouw- en de agrovoedingssector, 

worden verwezenlijkt. 

 

 

Amendement  20 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De EFSI-overeenkomst staat open voor 

toetreding door de lidstaten. Mits de 

bestaande contribuanten daarmee 

instemmen, staat de EFSI-overeenkomst 

ook open voor toetreding door derden, 

zoals onder meer nationale 

stimuleringsbanken of 

overheidsagentschappen die eigendom zijn 

of onder de zeggenschap staan van 

lidstaten, alsook entiteiten uit de 

particuliere sector. 

2. De EFSI-overeenkomst staat open voor 

toetreding door de lidstaten. Mits de 

bestaande contribuanten daarmee 

instemmen, staat de EFSI-overeenkomst 

ook open voor toetreding door derden, 

zoals onder meer nationale 

stimuleringsbanken of 

overheidsagentschappen die eigendom zijn 

of onder de zeggenschap staan van 

lidstaten, regionale of lokale autoriteiten, 

instellingen van openbaar nut, publiek-

private partnerschappen (PPP’s) alsook 

publieke onderzoeksinstellingen. 

 

 

Amendement  21 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Het EFSI staat in voor de 

financiering van projecten met 

belangrijke meerwaarde, waarbij steeds 

aandacht wordt besteed aan de 

samenhang en complementariteit met 

andere door de Unie gefinancierde 

projecten. 
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Amendement  22 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Selectiecriteria voor het gebruik van 

de EU-garantie 

 In de EFSI-overeenkomst is bepaald dat 

het EFSI projecten dient te ondersteunen 

die: 

 a) stroken met het beleid van de Unie; 

 b) in economisch en technisch opzicht 

levensvatbaar zijn; 

 c) additionaliteit bieden; en 

 d) waar mogelijk zoveel mogelijk kapitaal 

uit de particuliere sector aantrekken. 

 

Amendement  23 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – alinea 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De EFSI-overeenkomst voorziet in de 

oprichting van een Europees 

investeringsadviescentrum ("EIAC") 

binnen de EIB. Het EIAC heeft ten doel 

voort te bouwen op bestaande 

adviesdiensten van de EIB en de 

Commissie teneinde ondersteunend advies 

voor de identificatie, voorbereiding en 

ontwikkeling van investeringsprojecten te 

verstrekken, en tevens op te treden als een 

technisch adviescentrum voor 

projectfinanciering binnen de Unie. Dit 

omvat ondersteuning met betrekking tot het 

gebruik van technische bijstand voor het 

structureren van projecten, het gebruik van 

innovatieve financiële instrumenten, het 

De EFSI-overeenkomst voorziet in de 

oprichting van een Europees 

investeringsadviescentrum ("EIAC") 

binnen de EIB, zonder dat dit evenwel tot 

bijkomende administratieve lasten of 

andere systemen leidt. Het EIAC heeft ten 

doel voort te bouwen op bestaande 

adviesdiensten van de EIB en de 

Commissie teneinde ondersteunend advies 

voor de identificatie, voorbereiding en 

ontwikkeling van investeringsprojecten te 

verstrekken, en tevens op te treden als een 

technisch adviescentrum voor 

projectfinanciering binnen de Unie. Het 

EIAC verstrekt gerichte steun, in 

overeenstemming met de bijzonderheden 
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gebruik van publiek-private 

partnerschappen en, in voorkomend geval, 

het verlenen van advies over relevante 

aspecten van de EU-wetgeving.  

en behoeften van de lidstaten met minder 

ontwikkelde financiële markten. Dit 

omvat ondersteuning met betrekking tot het 

gebruik van technische bijstand voor het 

structureren van projecten, het gebruik van 

innovatieve financiële instrumenten, het 

gebruik van publiek-private 

partnerschappen en, in voorkomend geval, 

het verlenen van advies over relevante 

aspecten van de EU-wetgeving. 

 

Amendement  24 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – alinea 2 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Om dat doel te realiseren, maakt het EIAC 

gebruik van de deskundigheid van de EIB, 

de Commissie, nationale 

stimuleringsbanken en de 

beheersautoriteiten van de Europese 

structuur- en investeringsfondsen.  

Om dat doel te realiseren, maakt het EIAC 

gebruik van de deskundigheid van de EIB, 

de Commissie, nationale en regionale 

stimuleringsbanken en de 

beheersautoriteiten van de Europese 

structuur-, landbouw- en 

investeringsfondsen. 

 

 

Amendement  25 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 5 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Het investerings comité is samengesteld uit 

zes onafhankelijke deskundigen en de 

directeur. De onafhankelijke deskundigen 

beschikken over veel relevante 

marktervaring met projectfinanciering en 

worden door het bestuur voor een 

hernieuwbare vaste termijn van drie jaar 

benoemd. 

Het investeringscomité is samengesteld uit 

acht onafhankelijke deskundigen en de 

directeur. De onafhankelijke deskundigen 

beschikken over veel relevante 

marktervaring met projectstructurering en 

projectfinanciering en over macro-

economische expertise op het vlak van 

regionale economische en 

maatschappelijke ontwikkeling. Het 

investeringscomité heeft een 

multidisciplinaire samenstelling en omvat 
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een brede reeks deskundigheidsterreinen 

in diverse sectoren, zoals onderzoek en 

ontwikkeling, vervoer en kmo's. Het wordt 
door het bestuur voor een hernieuwbare 

vaste termijn van drie jaar benoemd. Bij de 

benoeming van het investeringscomité 

houdt het bestuur rekening met het 

genderevenwicht van de leden. 

 

 

Amendement  26 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De Unie verleent een garantie aan de EIB 

voor binnen de Unie uitgevoerde 

financierings- of investeringsverrichtingen 

die onder deze verordening vallen ("EU-

garantie"). De EU-garantie wordt op 

verzoek verleend als een garantie met 

betrekking tot de in artikel 6 genoemde 

instrumenten. 

De Unie verleent een garantie aan de EIB 

voor binnen de Unie uitgevoerde 

financierings- of investeringsverrichtingen 

die onder deze verordening vallen ("EU-

garantie"). De EU-garantie wordt op 

verzoek verleend als een garantie met 

betrekking tot de in artikel 6 genoemde 

instrumenten. In geen geval mag de voor 

het EFSI afgegeven garantie ertoe leiden 

dat de verwezenlijking van de 

doelstellingen van het Horizon 2020-

programma of de Connecting Europe-

faciliteit negatief wordt beïnvloed. 

 

Amendement  27 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 2 – letter a 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) ontwikkeling van infrastructuur, onder 

meer op vervoersgebied, in het bijzonder in 

industriecentra; energie, en met name 

energie-interconnecties; en digitale 

infrastructuur; 

(a) ontwikkeling van infrastructuur, met 

inbegrip van infrastructuur met 

betrekking tot regionale en plaatselijke 

gemeenschappen, op vervoersgebied, in 

het bijzonder in industrie-, plattelands- en 

landbouwgebieden en toeristische centra; 

energie, en met name energie-
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interconnecties; en digitale infrastructuur 

en telecommunicatie-infrastructuur, 

waarbij prioriteit uitgaat naar 

plattelandsgebieden die achterblijven op 

het vlak van snelle-

breedbandvoorzieningen; 

 

 

Amendement  28 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 2– letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) investeringen in onderwijs en 

opleiding, gezondheidszorg, onderzoek en 

ontwikkeling, informatie- en 

communicatietechnologie en innovatie; 

(b) investeringen in onderwijs en 

opleiding, gezondheidszorg, sociale 

diensten en diensten voor langdurige 

zorg, onderzoek en ontwikkeling, 

capaciteitsopbouw van plaatselijke 

gemeenschappen en voor onderzoek en 

innovatie relevante infrastructuur; 

 

 

Amendement  29 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 2 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) expansie van hernieuwbare energie en 

energie- en hulpbronnenefficiëntie; 

(c) expansie van en onderzoek naar 

hernieuwbare energie en expansie van 

energie- en hulpbronnenefficiëntie; 

 

Amendement  30 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 2 – letter d 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) infrastructuurprojecten op het gebied 

van milieu, natuurlijke hulpbronnen en 

(d) infrastructuurprojecten op het gebied 

van milieu, landbouw, natuurlijke 
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stadsontwikkeling, alsook op sociaal 

gebied; 

hulpbronnen en plattelands- en 

stadsontwikkeling, alsook op sociaal 

gebied; 

 

 

Amendement  31 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – alinea 2 – letter e 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(e) verstrekken van financiële steun aan de 

in artikel 1, lid 1, bedoelde ondernemingen, 

met inbegrip van risicofinanciering van 

werkkapitaal. 

(e) verstrekken van financiële steun aan de 

in artikel 1, lid 1, bedoelde ondernemingen, 

met inbegrip van risicofinanciering van 

werkkapitaal en financiële steun voor 

investeringen die economische circuits 

kunnen creëren. 

 

 

Amendement  32 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 2 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) overmakingen uit de algemene 

begroting van de Unie, 

(a) overmakingen uit de algemene 

begroting van de Unie, zonder een beroep 

te doen op aanvullende middelen uit de 

Europese structuur- en 

investeringsfondsen,  

 

 

Amendement  33 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De Commissie en de EIB, met steun van 

de lidstaten, bevorderen de 

totstandbrenging van een transparante 

pijplijn van lopende en potentiële 

1. De Commissie en de EIB, met steun van 

de lidstaten en in overleg met de regionale 

autoriteiten, de particuliere sector en het 

maatschappelijk middenveld, bevorderen 
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toekomstige investeringsprojecten in de 

Unie. De pijplijn laat onverlet welke 

projecten uiteindelijk overeenkomstig 

artikel 3, lid 5, worden geselecteerd om te 

worden ondersteund. 

de totstandbrenging van een transparante 

pijplijn van lopende en potentiële 

toekomstige investeringsprojecten in de 

Unie. De pijplijn laat onverlet welke 

projecten uiteindelijk overeenkomstig 

artikel 3, lid 5, worden geselecteerd om te 

worden ondersteund. 

 

 

Amendement  34 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De lidstaten gaan op regelmatige en 

gestructureerde basis over tot de opstelling, 

actualisatie en verspreiding van informatie 

over lopende en toekomstige 

investeringsprojecten op hun grondgebied. 

3. De lidstaten en de regionale en 

plaatselijke autoriteiten gaan op 

regelmatige en gestructureerde basis over 

tot de opstelling, actualisatie en 

verspreiding van informatie over lopende 

en toekomstige investeringsprojecten op 

hun grondgebied. 
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