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BEKNOPTE MOTIVERING 

In dit advies gaat de Commissie begrotingscontrole vooral in op de kwestie van goed 

financieel beheer en in het bijzonder op artikel 14 van de ontwerpverordening: "Controle door 

de Rekenkamer". 

De Europese Rekenkamer moet controles kunnen uitvoeren met betrekking tot activiteiten die 

voortvloeien uit de verordening betreffende het Europees Fonds voor strategische 

investeringen (EFSI), aangezien alle activiteiten uit hoofde van deze verordening het beheer 

van ontvangsten en uitgaven namens de Unie betreffen, zoals bedoeld in artikel 287 van het 

VWEU. Hierbij zij met name op het volgende gewezen: 

1. Het EFSI is een duidelijk herkenbare en transparante garantiefaciliteit waarvan de garantie 

voornamelijk door de EU-begroting wordt gedragen. 

2. De leden van het investeringscomité worden op voorstel van de Commissie benoemd.  

3. De Commissie zal in het bestuur van het EFSI vertegenwoordigd zijn. 

4. De Commissie is een lid van de bestuursraad van de EIB en wordt altijd geraadpleegd 

vooraleer de EIB een financierings- of investeringsverrichting goedkeurt.  

5. De oprichting van het Europees investeringsadviescentrum zal gedeeltelijk op basis van 

bestaande adviesdiensten van de Commissie gebeuren.  

6. De middelen van het garantiefonds worden beheerd door de Commissie.  

7. De Commissie en de EIB bevorderen met de steun van de lidstaten de totstandbrenging 

van een transparante pijplijn van lopende en potentiële toekomstige investeringsprojecten 

in de Unie. 

 

AMENDEMENTEN 

De Commissie begrotingscontrole verzoekt de ten principale bevoegde Begrotingscommissie 

en de Commissie economische en monetaire zaken onderstaande amendementen in 

aanmerking te nemen: 

 

Amendement  1 

Voorstel voor een verordening 

Visum 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Gezien de adviezen van het Europees 

Economisch en Sociaal Comité en het 

Comité van de Regio's, 

Gezien de adviezen van het Europees 

Economisch en Sociaal Comité, het Comité 

van de Regio's en de Europese 

Rekenkamer, 



 

PE551.899v02-00 4/56 AD\1057503NL.doc 

NL 

 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 7 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (7 bis) De Europese Rekenkamer heeft op 

12 maart 2015 Advies nr. 4/2015 

aangenomen (overeenkomstig artikel 287, 

lid 4, van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie) over het 

voorstel voor een verordening van het 

Europees Parlement en de Raad 

betreffende het Europees Fonds voor 

strategische investeringen en tot wijziging 

van de Verordeningen (EU) nr. 1291/2013 

en (EU) nr. 1316/2013, waarin zij haar 

opmerkingen op het voorstel van de 

Commissie samenvat en suggesties geeft 

voor de verbetering van de verordening. 

 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 9 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (9 bis) De eventuele investering moet 

eveneens worden beoordeeld op de 

mogelijkheid om de privé-investeerder 

ertoe te bewegen in de 

langetermijneconomie te investeren, daar 

momenteel een groot deel van het 

Europees particulier spaargeld (ongeveer 

16 000 miljard euro) hoofdzakelijk op 

korte termijn en vaak buiten de Unie 

wordt belegd. 
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Amendement  4 

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 tot de 

verwezenlijking van de doelstellingen van 

de Europa 2020-strategie bijdragen. In dit 

verband dient de steun van het EFSI aan 

infrastructuurnetwerken bij te dragen aan 

de doelstellingen van Verordening (EU) 

nr. 1315/2013 voor vervoer, Verordening 

(EU) nr. 347/2013 voor energienetwerken 

en Verordening (EU) nr. 283/2014 voor 

telecommunicatie-infrastructuur. 

Projecten met synergieën tussen de 

sectoren vervoer, telecommunicatie en 

energie dienen bijzondere aandacht te 

krijgen. 

 

 

Amendement  5 

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, in het bijzonder 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. 
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Amendement  6 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 19 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (19 bis) De betalingen in het 

garantiefonds moeten een streefbedrag 

hebben van 200 miljoen EUR in 2016, 

300 miljoen EUR in 2017, 1 miljard EUR 

in 2018 en 2 miljard EUR in 2019, welke 

bedragen geleidelijk moeten worden 

goedgekeurd door het Europees 

Parlement en de Raad in het kader van de 

jaarlijkse begrotingsprocedure, rekening 

houdend met het doeltreffende gebruik 

van de EU-garantie en de beoordeling van 

de additionaliteit van de verrichtingen uit 

hoofde van het EFSI ten opzichte van de 

normale EIB-verrichtingen. 

 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 21 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (21 bis) De modaliteiten voor de 

tenuitvoerlegging van en controle op het 

EFSI en het formele engagement van de 

lidstaten zullen een belangrijke rol spelen 

in het welslagen van het fonds, en daarom 

moet men er zich met name van 

vergewissen dat de beste projecten worden 

geselecteerd volgens objectieve criteria, 

ongeacht hun nationaliteit. 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 24 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(24) De door het EFSI ondersteunde 

financierings- en investeringsverrichtingen 

van de EIB dienen 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 Europees Bureau voor 

fraudebestrijding (OLAF) en de 

Rekenkamer, met inbegrip van het 

tripartiete akkoord tussen de Europese 

Commissie, de Europese Rekenkamer en 

de Europese Investeringsbank. 

(24) De door het EFSI ondersteunde 

financierings- en investeringsverrichtingen 

van de EIB dienen te worden beheerd in 

overeenstemming met Verordening (EU, 

Euratom) nr. 966/2012 van het Europees 

Parlement en de Raad1a, die onder meer in 

passende controlemaatregelen en 

maatregelen ter voorkoming van 

belastingontwijking voorzien, alsook 

conform de relevante regels en procedures 

in verband met het Europees Bureau voor 

fraudebestrijding (OLAF) en de 

Rekenkamer. Het is derhalve noodzakelijk 

om zich er zo spoedig mogelijk van te 

vergewissen dat het nieuwe 

transparantiebeleid dat onlangs door de 

EIB is vastgesteld, niet is afgezwakt. 

 ________________ 

 1a Verordening (EU, Euratom) 

nr. 966/2012 van het Europees Parlement 

en de Raad van 25 oktober 2012 tot 

vaststelling van de financiële regels van 

toepassing op de algemene begroting van 

de Unie en tot intrekking van 

Verordening (EG, Euratom) 

nr. 1605/2002 (PB L 298 van 26.10.2012, 

blz. 1). 

Motivering 

Overbodig. 

 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 25 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(25) De EIB moet de door het EFSI 

ondersteunde activiteiten op gezette tijden 

evalueren om de relevantie, het resultaat en 

(25) De EIB en het investeringscomité 

moeten de door het EFSI ondersteunde 

activiteiten op gezette tijden evalueren en 
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het effect ervan te beoordelen en om na te 

gaan op welke punten de activiteiten in de 

toekomst kunnen worden verbeterd. Die 

evaluaties moeten een bijdrage leveren aan 

het afleggen van verantwoording en aan 

een duurzaamheidsanalyse. 

hiervan verslag uitbrengen om de 

meerwaarde ten opzichte van bestaande 

door de EU gefinancierde activiteiten, de 

relevantie, het resultaat en het effect ervan 

te beoordelen en om na te gaan op welke 

punten de activiteiten in de toekomst 

kunnen worden verbeterd. Die evaluaties 

moeten een bijdrage leveren aan het 

afleggen van verantwoording aan het 

publiek, gedegen financieel beheer, 

transparantie en aan een economische, 

ecologische en sociale 
duurzaamheidsanalyse. 

 

 

Amendement  10 

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 

investeringen. 

(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 

investeringen. Het EIAC moet 

samenwerken met bestaande 

adviesentiteiten waarbij de EIB, de 

Commissie en de lidstaten zijn betrokken, 

zoals het Europees Expertisecentrum op 

het gebied van publiek-private 

partnerschappen (EPEC) en het Platform 

voor technisch advies inzake financiële 

instrumenten voor het EFSI. Het EIAC 
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moet lidstaten en regio's in de hele Unie 

in staat stellen te profiteren van gratis 

expertise teneinde een eerlijke toegang tot 

de EFSI-financiering te waarborgen. 

Motivering 

Idee overgenomen uit Advies nr. 4/2015 van de Europese Rekenkamer over het EFSI – 

paragraaf 29, 30 en 31. 

 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 27 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (27 bis) Om ervoor te zorgen dat er geen 

voorwaardelijke verplichtingen op de EU-

begroting drukken die hoger zijn dat de 

vastgestelde middelen, moet er worden 

voorzien in algemene immuniteit en 

vrijstellingen tegen rechtsvorderingen van 

EFSI-begunstigden. 

 

 

Amendement  12 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 30 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(30) Gezien de vormgeving ervan zijn noch 

de EU-garantie voor de EIB, noch het 

garantiefonds "financiële instrumenten" in 

de zin van Verordening (EU) nr. 966/2012 

van het Europees Parlement en de Raad4. 

(30) Gezien hun gelijkstelling aan de 

financiële instrumenten van de Unie, 

moeten de EU-garantie voor de EIB en het 

garantiefonds voldoen aan de beginselen 

van goed financieel beheer, transparantie, 

evenredigheid, non-discriminatie, gelijke 

behandeling en subsidiariteit, als bedoeld 

in artikel 140 van Verordening (EU) 

nr. 966/2012 van het Europees Parlement 

en de Raad4, en, indien van toepassing, 

aan artikel 139 van Verordening (EU, 

Euratom) nr. 966/2012. 
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__________________ __________________ 

4 Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 

van het Europees Parlement en de Raad 

van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de 

financiële regels van toepassing op de 

algemene begroting van de Unie en tot 

intrekking van Verordening (EG, Euratom) 

nr. 1605/2002 (PB L 298 van 26.10.2012, 

blz. 1). 

4 Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 

van het Europees Parlement en de Raad 

van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de 

financiële regels van toepassing op de 

algemene begroting van de Unie en tot 

intrekking van Verordening (EG, Euratom) 

nr. 1605/2002 (PB L 298 van 26.10.2012, 

blz. 1). 

 

 

Amendement  13 

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 

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. 

(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 

transparant bestand van lopende en 

toekomstige investeringsprojecten in de 

Unie die geschikt zijn om in te investeren. 

Dit "projectenbestand" moet garanderen 

dat informatie over investeringsprojecten 

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. 
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Amendement  14 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 32 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(32) Ook de lidstaten zijn op nationaal 

niveau begonnen met de totstandbrenging 

en promotie van projectenpijplijnen voor 

projecten van nationale betekenis. De door 

de Commissie en de EIB opgestelde 

informatie moet links bevatten naar de 

flankerende nationale projectenpijplijnen. 

(32) Ook de lidstaten zijn op nationaal 

niveau begonnen met de totstandbrenging 

en promotie van projectenbestanden voor 

projecten van nationale betekenis. De door 

de Commissie en de EIB opgestelde 

informatie moet links bevatten naar de 

flankerende nationale projectenbestanden. 

 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 33 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(33) Bij de identificatie en selectie van 

door het EFSI ondersteunde projecten kan 

de EIB weliswaar gebruikmaken van de in 

het kader van de projectenpijplijn 

gesignaleerde projecten, maar de 

projectenpijplijn moet de bredere opzet 

hebben om projecten in de gehele Unie te 

signaleren. Hieronder kunnen projecten 

vallen die volledig kunnen worden 

gefinancierd door de particuliere sector of 

met de steun van andere instrumenten die 

op Europees of nationaal niveau worden 

verstrekt. Het EFSI moet financiering van 

en investeringen in door de 

projectenpijplijn gesignaleerde projecten 

kunnen ondersteunen, maar opneming in 

de lijst mag geen automatische toegang tot 

EFSI-steun inhouden en het EFSI moet 

tevens in staat worden gesteld niet in de 

lijst voorkomende projecten te selecteren 

en te ondersteunen. 

(33) Bij de identificatie en selectie van 

door het EFSI ondersteunde projecten kan 

de EIB weliswaar gebruikmaken van de in 

het kader van het projectenbestand 

gesignaleerde projecten, maar het 

projectenbestand moet de bredere opzet 

hebben om projecten in de gehele Unie te 

signaleren. Hieronder kunnen projecten 

vallen die volledig kunnen worden 

gefinancierd door de particuliere sector of 

met de steun van andere instrumenten die 

op Europees of nationaal niveau worden 

verstrekt. Het EFSI moet financiering van 

en investeringen in door het 

projectenbestand gesignaleerde projecten 

kunnen ondersteunen, maar opneming in 

de lijst mag geen automatische toegang tot 

EFSI-steun inhouden en het EFSI moet 

tevens in staat worden gesteld niet in de 

lijst voorkomende projecten te selecteren 

en te ondersteunen. 
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Amendement  16 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 34 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(34) Opdat verantwoording aan de 

Europese burgers wordt afgelegd, moet de 

EIB op gezette tijden verslag aan het 

Europees Parlement en de Raad uitbrengen 

over de voortgang en het effect van het 

EFSI. 

(34) Opdat verantwoording aan de burgers 

van de Unie wordt afgelegd, moeten de 

EIB, de voorzitter van de stuurgroep en de 

directeur van het investeringscomité op 

gezette tijden verslag aan het Europees 

Parlement en de Raad uitbrengen over de 

voortgang en het effect van het EFSI, met 

name met betrekking tot de additionaliteit 

van de verrichtingen die krachtens het 

EFSI zijn uitgevoerd in vergelijking met 

de normale verrichtingen van de EIB. 

 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 35 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (35 bis) Daar het Garantiefonds zal 

worden samengesteld met middelen 

afkomstig uit herschikkingen van de EU-

begroting, heeft het Parlement het recht 

om de Europese commissaris voor 

begrotingszaken te verzoeken voor het 

Parlement te verschijnen, zodat het 

Parlement controle kan verrichten op het 

gebruik van de EU-begroting, met name 

wat betreft het prestatieniveau en de 

resultaten van de uitgaven. 

Motivering 

De commissaris voor begrotingszaken en de Rekenkamer hebben aangedrongen op een 

cultuuromslag in de manier waarop de EU-instellingen met de EU-begroting omgaan. 

Daarbij dringen zij vooral aan op een sterkere beklemtoning van verantwoording en op een 

prestatie- en resultaatgerichte aanpak van de uitgaven. Daarom is het belangrijk dat het 

Parlement hierop controle uitoefent en de Commissie ter verantwoording roept. Het recht op 

controle moet worden beperkt tot de commissaris om de onafhankelijkheid van de EFSI-
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governance te kunnen waarborgen. 

 

 

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, inclusief projecten tussen lidstaten 

en derde landen, 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"), overeenkomstig de 

beginselen van goed financieel beheer, 

transparantie, evenredigheid, non-

discriminatie, gelijke behandeling en 

subsidiariteit. 

 

 

Amendement  19 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 1 bis 

 Definities 

 Voor de toepassing van deze verordening 

gelden de volgende definities: 

 a) "EFSI-overeenkomst": het 

rechtsinstrument waarin de Commissie en 

de EIB de bij deze verordening 

neergelegde voorwaarden voor het beheer 

van het EFSI specificeren; 

 b) "nationale stimuleringsbanken of 

-instellingen": de juridische entiteiten die 
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beroepsmatig een financiële activiteit 

verrichten en door een lidstaat belast zijn 

met een openbare taak, op centraal, 

regionaal of lokaal niveau, om in principe 

op niet-commerciële basis ontwikkelings- 

of stimuleringsactiviteiten te verrichten; 

 c) "investeringsplatforms": voor een 

bijzonder doel opgerichte entiteiten 

(special purpose vehicles), beheerde 

rekeningen, contractuele 

medefinanciering of 

risicodelingsregelingen of anderszins 

opgezette regelingen die investeerders 

gebruiken om bij te dragen aan de 

financiering van een aantal 

investeringsprojecten, en die nationale 

platforms kunnen omvatten die diverse 

investeringsprojecten bundelen op het 

grondgebied van een lidstaat, 

grensoverschrijdende of regionale 

platforms die diverse lidstaten 

samenbrengen die geïnteresseerd zijn in 

grote projecten in een bepaalde 

geografische regio, of thematische 

platforms waarin investeringsprojecten 

binnen een bepaalde sector kunnen 

worden gebundeld; 

 d) "kleine en middelgrote ondernemingen 

(kmo's)": micro-, kleine en middelgrote 

ondernemingen als omschreven in 

Aanbeveling 2003/361/EG van de 

Commissie1a; 

 e) "midcap-ondernemingen": juridische 

entiteiten met maximaal 3000 werknemers 

die geen kmo zijn; 

 f) "EFSI-begunstigden": alle 

kredietnemers van financiële 

instrumenten met een EU-garantie die 

krachtens de EFSI-overeenkomst door de 

EIB zijn uitgevoerd; 

 g) "risicodragende capaciteit": het door 

het EFSI ex ante aanvaarde, beperkte 

deel van het mogelijke kredietrisico van 

de financiering van een specifiek 

investeringsproject door middel van een 

financieel instrument dat door de EIB 
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zodanig wordt beheerd dat het 

cumulatieve kredietrisico in een 

portefeuille maximaal gelijk is aan dat 

deel van de portefeuille dat is 

gewaarborgd door de EU-garantie; 

 ______________ 

 1a Aanbeveling 2003/361/EG van de 

Commissie van 6 mei 2003 betreffende de 

definitie van kleine, middelgrote en 

micro-ondernemingen (PB L 124 van 

20.5.2003, blz. 36). 

 

 

Amendement  20 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – alinea 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) bepalingen betreffende het opzetten van 

het EFSI als een afzonderlijke, duidelijk 

herkenbare en transparante 

garantiefaciliteit en een aparte rekening die 

door de EIB wordt beheerd; 

(a) bepalingen betreffende het opzetten van 

het EFSI als een afzonderlijke, duidelijk 

herkenbare en transparante 

garantiefaciliteit en een aparte rekening die 

door de EIB wordt beheerd, waarvoor de 

EIB en de Commissie onderworpen zijn 

aan een jaarlijks kwijtingsbesluit van het 

Parlement en de Raad overeenkomstig 

artikel 319 VWEU en de artikelen 164, 

165 en 166 van Verordening (EU, 

Euratom) nr. 966/2012; 

 

 

Amendement  21 

Voorstel voor een verordening 

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

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (a bis) bepalingen over de wijze waarop de 

Commissie de volledige 

verantwoordelijkheid voor de feitelijke 

aanwending van de EU-middelen die 

worden beheerd door het EFSI zal 
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aanvaarden overeenkomstig artikel 17, 

lid 1, van het Verdrag betreffende de 

Europese Unie (VEU) en artikel 317 van 

het Verdrag betreffende de werking van 

de Europese Unie (VWEU), en de 

spreiding van de verantwoordingsplicht 

voorkomt; 

 

 

Amendement  22 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – alinea 1 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) de governanceregelingen met 

betrekking tot het EFSI in 

overeenstemming met artikel 3, 

onverminderd de statuten van de Europese 

Investeringsbank; 

(d) de governanceregelingen met 

betrekking tot het EFSI in 

overeenstemming met artikel 3, 

onverminderd de statuten van de Europese 

Investeringsbank, waaronder een limiet 

voor de beheerskosten van de EIB, en met 

betrekking tot de verantwoordelijkheden 

van de Europese Commissie als voorzien 

in artikel 17, lid 1, VEU, artikel 317 

VWEU en Verordening (EU, Euratom) 

nr. 966/2012; 

 

 

Amendement  23 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – alinea 1 – letter g 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(g) voorschriften betreffende het gebruik 

van de EU-garantie, onder meer met 

vermelding van specifieke tijdshorizonnen 

en essentiële prestatie-indicatoren; 

(g) voorschriften betreffende het gebruik 

van de EU-garantie, onder meer met 

vermelding van specifieke tijdshorizonnen 

en essentiële prestatie-indicatoren 

waarmee de verwezenlijking van de in 

deze verordening beschreven 

doelstellingen van het EFSI kan worden 

gemeten in termen van groei, 

werkgelegenheid, impact op de interne 

markt en aanmoediging van kmo's; indien 

nodig zal het bestuur deze voorschriften 
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aanpassen; 

Motivering 

Prestatiebeoordelingen moeten worden gekoppeld aan de verwezenlijking van de politieke 

doelstellingen van het EFSI, die met name zijn omschreven in de overwegingen 9 t/m 14. 

 

 

Amendement  24 

Voorstel voor een verordening 

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

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (g bis) bepalingen betreffende de 

waarborging van een betere toegang tot 

steun van het EFSI voor kleine en 

middelgrote ondernemingen en micro-

ondernemingen; 

 

 

Amendement  25 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – alinea 1 – letter h 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(h) bepalingen betreffende de krachtens 

lid 2, derde alinea, voor het EIAC 

benodigde financiering; 

(h) bepalingen betreffende de rechtsvorm, 

operationele structuur en financiering 

van het EIAC in overeenstemming met 
lid 2, derde alinea; 

 

 

Amendement  26 

Voorstel voor een verordening 

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

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (h bis) bepalingen betreffende een 

absolute limiet voor de uitgaven door de 

EIB namens het EFSI; 



 

PE551.899v02-00 18/56 AD\1057503NL.doc 

NL 

 

 

Amendement  27 

Voorstel voor een verordening 

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

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (j bis) bepalingen betreffende de externe 

controle door de Rekenkamer van alle uit 

hoofde van het EFSI gefinancierde 

projecten. 

 

 

Amendement  28 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – alinea 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

In de EFSI-overeenkomst is bepaald dat de 

vergoeding die de Unie uit hoofde van door 

het EFSI ondersteunde verrichtingen 

ontvangt, wordt verminderd met betalingen 

als gevolg van het beroep op de EU-

garantie en, vervolgens, met de kosten 

bedoeld in lid 2, derde alinea, en in 

artikel 5, lid 3. 

In de EFSI-overeenkomst is bepaald dat de 

vergoeding die de Unie uit hoofde van door 

het EFSI ondersteunde verrichtingen 

ontvangt, een onvoorwaardelijke 

begrenzing krijgt en wordt verminderd met 

betalingen als gevolg van het beroep op de 

EU-garantie en, vervolgens, met de kosten 

bedoeld in lid 2, derde alinea, van dit 

artikel en in artikel 5, lid 3. 

 

 

Amendement  29 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – alinea 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Het EIAC wordt ten dele gefinancierd door 

de Unie voor een maximumbedrag van 

20 000 000 EUR per jaar gedurende de op 

31 december 2020 eindigende periode voor 

de aanvullende diensten die het EIAC naast 

Het EIAC wordt ten dele gefinancierd door 

de Unie voor een maximumbedrag van 

20 000 000 EUR per jaar gedurende de op 

31 december 2018 eindigende periode voor 

de aanvullende diensten die het EIAC naast 
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de bestaande technische bijstand van de 

EIB verleent. Voor de jaren na 2020 is de 

financiële bijstand van de Unie rechtstreeks 

gekoppeld aan de voorzieningen die in de 

toekomstige meerjarige financiële kaders 

zijn opgenomen. 

de bestaande technische bijstand van de 

EIB verleent. Uiterlijk tegen eind 2018 

wordt er een beoordeling uitgevoerd om 

het succes en de toegevoegde waarde van 

het EIAC te evalueren, alvorens een 

tweede financieringsperiode te starten van 

1 januari 2019 tot en met 31 december 

2020. Voor de jaren na 2020 is de 

financiële bijstand van de Unie rechtstreeks 

gekoppeld aan de voorzieningen die in de 

toekomstige meerjarige financiële kaders 

zijn opgenomen. Of. en 

 

 

Amendement  30 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. In de EFSI-overeenkomst is bepaald dat 

het EFSI wordt beheerd door een bestuur, 

dat de strategische oriëntatie, de 

strategische allocatie van activa, het 

operationele beleid en de 

werkingsprocedures vaststelt, met inbegrip 

van het investeringsbeleid van de projecten 

die het EFSI kan ondersteunen en het 

risicoprofiel van het EFSI, in 

overeenstemming met de in artikel 5, lid 2, 

vermelde doelstellingen. Het bestuur kiest 

de voorzitter onder zijn leden. 

1. In de EFSI-overeenkomst is bepaald dat 

de Commissie en de EIB rechtstreeks 

verantwoordelijk en aansprakelijk zijn 

tegenover het Parlement en de Raad voor 

het beheer van alle fondsen en garanties 

die door het EFSI worden verwerkt. Met 

dit doel moet het EFSI worden beheerd 

door een bestuur, dat voor het gebruik van 

de EU-garantie, de strategische oriëntatie, 

de strategische allocatie van activa, het 

operationele beleid en de procedures 

vaststelt, met inbegrip van het 

investeringsbeleid van de projecten die het 

EFSI kan ondersteunen en het risicoprofiel 

van het EFSI, in overeenstemming met de 

in artikel 5, lid 2, vermelde doelstellingen. 

Het bestuur kiest de voorzitter onder zijn 

leden. 

 

 

Amendement  31 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De voorzitter en de directeur van het 

investeringscomité, als bedoeld in lid 4, 

brengen ten minste eenmaal per jaar 

tijdens een gezamenlijke hoorzitting van 

de bevoegde commissies van het Europees 

Parlement verslag uit van de voortgang 

van de EFSI-activiteiten. 

 

 

Amendement  32 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 2 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Het bestuur besluit bij consensus. Het bestuur besluit bij consensus. Deze 

besluiten zijn voor het publiek 

toegankelijk. 

 

 

Amendement  33 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. In de EFSI-overeenkomst wordt in 

de oprichting van een adviescommissie 

voorzien. Deze adviescommissie bestaat 

uit vertegenwoordigers van alle banken, 

inclusief nationale stimuleringsbanken, 

die deelnemen aan projecten op nationaal 

en lokaal niveau die worden gedekt door 

de EU-garantie overeenkomstig artikel 4. 

 De adviescommissie komt een keer per 

jaar bijeen in Luxemburg, in de 

gebouwen van de EIB. De organisatie van 

de bijeenkomsten berust bij de EIB. Alle 

andere communicatie en uitwisseling 

tussen de adviescommissieleden gebeurt 
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schriftelijk en wordt na één jaar 

gepubliceerd. De adviescommissie kan het 

bestuur, de investeringscommissie en de 

directeur bijstaan met onderzoek om de 

verrichtingen van het EFSI continu te 

verbeteren. Alle kosten en reiskosten die 

aan de adviescommissie gerelateerd zijn, 

worden gedragen door de entiteiten die in 

de commissie vertegenwoordigd willen 

zijn. 

 

 

Amendement  34 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 4 – alinea 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De directeur en de adjunct-directeur 

worden door het bestuur voor een 

hernieuwbare vaste termijn van drie jaar 

benoemd op gezamenlijk voorstel van de 

Commissie en de EIB. 

De directeur en de adjunct-directeur 

worden door het bestuur voor een 

eenmalig hernieuwbare vaste termijn van 

drie jaar benoemd op gezamenlijk voorstel 

van de Commissie en de EIB en na 

goedkeuring door het Europees 

Parlement. 

 

 

Amendement  35 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 4 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 bis. Na het bestuur te hebben gehoord 

en zodra zij de goedkeuring van de EIB 

heeft ontvangen, verstrekt de Commissie 

het Europees Parlement een lijst van 

kandidaten voor de functies van directeur 

en adjunct-directeur. 

 Zodra de Commissie de goedkeuring van 

de EIB heeft ontvangen, legt zij het 

voorstel voor de benoeming van de 

directeur en de adjunct-directeur ter 
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goedkeuring voor aan het Europees 

Parlement. Na goedkeuring van dat 

voorstel benoemt het bestuur de directeur 

en de adjunct-directeur voor een eenmalig 

hernieuwbare vaste termijn van drie jaar. 

 

 

Amendement  36 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 5 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

In de EFSI-overeenkomst is bepaald dat 

het EFSI een investeringscomité heeft dat 

verantwoordelijk is voor het toetsen van 

potentiële verrichtingen aan het EFSI-

investeringsbeleid en voor het goedkeuren 

van de ondersteuning van verrichtingen 

met de EU-garantie conform artikel 5, 

ongeacht de geografische locatie ervan. 

In de EFSI-overeenkomst is bepaald dat 

het EFSI een investeringscomité heeft. Dit 

investeringscomité is verantwoordelijk 

voor het toetsen van potentiële 

verrichtingen aan het EFSI-

investeringsbeleid en voor het goedkeuren 

van de ondersteuning met de EU-garantie 

van verrichtingen: 

 a) conform artikel 5; 

 b) in overeenstemming met de algemene 

doelstellingen van Verordening (EU) 

nr. 1316/2013 en Verordening (EU) 

nr. 1315/2013, alsmede van de jaarlijkse 

werkprogramma's voor TEN-T; 

 c) met een bewezen economische, 

maatschappelijke en duurzame 

meerwaarde met betrekking tot de 

bevordering van werkgelegenheid, 

vaardigheden, innovatie en 

concurrentievermogen in de Unie, die niet 

tot stand had kunnen worden gebracht 

met behulp van de bestaande EU-fondsen 

en -instrumenten; 

 d) ongeacht de geografische locatie ervan 

binnen de Unie. 

 

 

Amendement  37 

Voorstel voor een verordening 
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Artikel 3 – lid 5 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Het investeringscomité 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. Deze deskundigen beschikken 

over veel relevante marktervaring met 

projectstructurering en 
projectfinanciering, alsook over macro-

economische expertise. De leden van het 

investeringscomité worden door het 

bestuur via een open en transparante 

selectieprocedure voor een hernieuwbare 

vaste termijn van drie jaar benoemd.  

 Het bestuur stelt hiertoe een lijst van ten 

minste 16 deskundigen op (acht mannen 

en acht vrouwen) en legt deze voor aan 

het Europees Parlement. Na alle 

deskundigen van deze lijst te hebben 

gehoord, neemt het Europees Parlement 

een besluit en draagt het acht van hen 

voor benoeming voor bij het bestuur. 

 

 

Amendement  38 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 5 – alinea 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. De cv's en belangenverklaringen 

van de leden van het investeringscomité 

moeten openbaar worden gemaakt, 

geregeld worden bijgewerkt en worden 

onderworpen aan grondige 

geldigheidscontroles door de Commissie 

en de EIB. 

 

 

Amendement  39 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 5 – alinea 3 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De besluiten van het investeringscomité 

worden bij gewone meerderheid genomen. 

De besluiten van het investeringscomité 

worden bij gewone meerderheid genomen. 

De besluitvorming gebeurt onafhankelijk 

en zonder ongeoorloofde inmenging en de 

besluiten zijn voor het publiek 

toegankelijk. 

 

 

Amendement  40 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 3 bis 

 Financiële regels van het EFSI en het 

EIAC 

 De financiële regels die gelden voor het 

EFSI en het EIAC worden aangenomen 

door het bestuur. Zij mogen niet afwijken 

van Verordening (EU, Euratom) 

nr. 966/2012. 

 In het kader van de onderhandelingen 

voor de EFSI-overeenkomst vóór het 

instellen van het EFSI of na een formeel 

verzoek van het bestuur, kan de 

Commissie de bevoegdheid krijgen om in 

naar behoren gemotiveerde gevallen 

afwijkingen toe te staan door de invoering 

van tijdelijke financiële regels middels een 

gedelegeerde handeling overeenkomstig 

artikel 290 VWEU en artikel 17 van deze 

verordening. Deze tijdelijke regels gelden 

maximaal drie jaar of tot het Parlement 

en de Raad Verordening (EU, Euratom) 

nr. 966/2012 wijzigen om de speciale 

vereisten van het EFSI op te nemen. 
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Amendement  41 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 

 

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. 

1. 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 ook 

verleend aan nationale 

stimuleringsbanken of -instellingen, 

conform artikel 58, onder c), van 

Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012, 

en investeringsplatforms. De EU-garantie 

wordt op verzoek verleend als een garantie 

met betrekking tot de in artikel 6 van deze 

verordening genoemde in aanmerking 

komende instrumenten. 

 2. Eventuele rechtsvorderingen tegen de 

Commissie van begunstigden van het 

EFSI blijven beperkt tot de EU-garantie. 

 

 

Amendement  42 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De EU-garantie wordt verleend voor 

financierings- en investeringsverrichtingen 

van de EIB welke door het in artikel 3, 

lid 5, bedoelde investeringscomité zijn 

goedgekeurd, dan wel voor aan het EIF 

verstrekte financiering voor de uitvoering 

van financierings- en 

investeringsverrichtingen van de EIB in 

overeenstemming met artikel 7, lid 2. De 

betrokken verrichtingen stroken met het 

Uniebeleid en ondersteunen een of meer 

van de volgende algemene doelstellingen: 

2. De EU-garantie wordt uitsluitend 

verleend voor financierings- en 

investeringsverrichtingen van de EIB 

welke door het investeringscomité zijn 

goedgekeurd, dan wel voor door het 

investeringscomité goedgekeurde aan het 

EIF verstrekte financiering voor de 

uitvoering van financierings- en 

investeringsverrichtingen van de EIB in 

overeenstemming met artikel 7, lid 2. 

 De in de eerste alinea bedoelde 
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verrichtingen stroken met het Uniebeleid, 

zijn economisch en technisch 

levensvatbaar, bieden additionaliteit, 

trekken waar mogelijk zoveel mogelijk 

kapitaal uit de particuliere sector aan, zijn 

complementair met de bestaande fondsen 

en steunregelingen van de Unie, bieden 

een Europese meerwaarde, dragen bij tot 

de verwezenlijking van de Europa 2020-

doelstellingen en ondersteunen een of meer 

van de volgende algemene doelstellingen: 

 

 

Amendement  43 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 – 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, onder 

meer op vervoersgebied, in het bijzonder 

voor schoon stadsvervoer en projecten 

langs het trans-Europees 

vervoersnetwerk, als gedefinieerd in 

Verordening (EU) nr. 1315/2013; energie, 

en met name energie-interconnecties; en 

digitale infrastructuur; 

 

 

Amendement  44 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 3 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Overeenkomstig artikel 17 van de 

statuten van de Europese Investeringsbank 

brengt de EIB de begunstigden van de 

financieringsverrichtingen kosten in 

rekening om haar met het EFSI verband 

houdende uitgaven te dekken. 

Onverminderd de tweede en de derde 

alinea dekt de Uniebegroting geen 

administratieve uitgaven of andere aan de 

3. Overeenkomstig artikel 17 van de 

statuten van de Europese Investeringsbank 

brengt de EIB de begunstigden van de 

financieringsverrichtingen kosten in 

rekening om haar met het EFSI verband 

houdende uitgaven te dekken tot een 

absolute limiet zoals voorzien in de EFSI-

overeenkomst. Het risico van niet-

invorderbare EIB-kosten wordt geheel 
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EIB verschuldigde vergoedingen voor door 

de EIB op grond van deze verordening 

verrichte financierings- en 

investeringsactiviteiten. 

door de EIB gedragen. Onverminderd de 

tweede en de derde alinea van dit lid dekt 

de Uniebegroting geen administratieve 

uitgaven of andere aan de EIB 

verschuldigde vergoedingen voor door de 

EIB op grond van deze verordening 

verrichte financierings- en 

investeringsactiviteiten. 

 

 

Amendement  45 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 3 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De EIB kan overeenkomstig artikel 2, lid 1, 

onder e), tot een gecumuleerde limiet van 

1 % van de totale uitstaande EU-

garantieverplichtingen een beroep op de 

EU-garantie doen voor de dekking van 

kosten die aan de begunstigden van de 

financieringsverrichtingen zijn 

aangerekend maar niet zijn betaald. 

De EIB kan overeenkomstig artikel 2, lid 1, 

onder e), tot een absolute limiet zoals 

voorzien in de EFSI-overeenkomst een 

beroep op de EU-garantie doen voor de 

dekking van kosten die aan de 

begunstigden van de 

financieringsverrichtingen zijn 

aangerekend maar niet zijn betaald. 

 

 

Amendement  46 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 3 – alinea 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Aan de EIB verschuldigde vergoedingen 

indien de EIB namens het EFSI aan het 

EIF financiering verstrekt die 

overeenkomstig artikel 7, lid 2, door de 

EU-garantie is gedekt, kunnen door de 

Uniebegroting worden gedekt. 

Aan de EIB verschuldigde vergoedingen 

indien de EIB namens het EFSI aan het 

EIF financiering verstrekt die 

overeenkomstig artikel 7, lid 2, door de 

EU-garantie is gedekt, kunnen door de 

Uniebegroting worden gedekt. Aan 

dergelijke vergoedingen moet een 

absolute limiet worden toegekend in de 

EFSI-overeenkomst. 
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Amendement  47 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. 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 waarin de 

EIB met ondersteuning van de EU-garantie 

investeert. 

4. 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 waarin de 

EIB met ondersteuning van de EU-garantie 

investeert. Indien in dergelijke gevallen 

verschillende rechtskaders van de Unie 

van toepassing zijn op het beheer en de 

controle van dergelijke in aanmerking 

komende projecten, hebben Verordening 

(EU, Euratom) nr. 966/2012 en de 

relevante wetgeving voor sectorale 

financiering voorrang. 

 

 

Amendement  48 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Voor de toepassing van artikel 5, lid 2, 

gebruikt de EIB de EU-garantie in de regel 

om het aan instrumenten verbonden risico 

op portefeuillebasis af te dekken. 

Voor de toepassing van artikel 5, lid 2, 

gebruikt de EIB de EU-garantie slechts om 

kredietrisico's van in aanmerking 

komende instrumenten te dekken. In de 

regel wordt de EU-garantie alleen 

gebruikt op basis van de portefeuille van 

in aanmerking komende instrumenten die 

worden gebruikt voor de financiering van 

projecten die zijn goedgekeurd door het 

investeringscomité. 

 

 

Amendement  49 

Voorstel voor een verordening 
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Artikel 7 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Het bedrag van de EU-garantie ten 

gunste van de EIB beloopt 16 000 000 000 

EUR, waarvan overeenkomstig lid 2 een 

maximumbedrag van 2 500 000 000 EUR 

kan worden toegewezen aan EIB-

financiering aan het EIF. Onverminderd 

artikel 8, lid 9, mogen de totale betalingen 

van de Unie aan de EIB uit hoofde van de 

garantie het bedrag van de garantie niet 

overschrijden. 

1. Het bedrag van de EU-garantie ten 

gunste van de EIB beloopt 16 000 000 000 

EUR, waarvan overeenkomstig lid 2 een 

maximumbedrag van 2 500 000 000 EUR 

kan worden toegewezen aan EIB-

financiering aan het EIF. Onverminderd 

artikel 8, lid 9, mogen de totale betalingen 

van de Unie aan de EIB uit hoofde van de 

garantie het bedrag van de garantie niet 

overschrijden, zodat voorwaardelijke 

verplichtingen voor de begroting van de 

Unie zijn uitgesloten. Rechtsvorderingen 

van uiteindelijke begunstigden tegen de 

Unie die deze garantie overtreffen, zijn 

uitgesloten. 

 

 

Amendement  50 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. De directeur maakt de 

risicomaatstaven van de door de EU-

garantie gedekte portefeuilles en de 

methode en de gegevens op basis waarvan 

het risico van een bepaalde 

instrumentenportefeuille is bepaald, 

gemakkelijk openbaar toegankelijk en 

actualiseert deze informatie geregeld. 

 

 

Amendement  51 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Ingeval de EIB overeenkomstig de 3. Ingeval de EIB overeenkomstig de 
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EFSI-overeenkomst een beroep doet op de 

EU-garantie, gaat de Unie op verzoek 

conform de voorwaarden van genoemde 

overeenkomst over tot betaling. 

EFSI-overeenkomst een beroep doet op de 

EU-garantie, gaat de Unie op verzoek 

conform de voorwaarden van genoemde 

overeenkomst over tot betaling. Deze 

betaling beperkt zich tot het bedrag van de 

middelen uit het EU-garantiefonds 

waarop het EIB nog geen beroep heeft 

gedaan. Alle andere verliezen en risico's 

worden gedragen door de andere 

contribuanten aan de portefeuille en de 

belanghebbenden van de projecten. De 

EU neemt geen voorwaardelijke 

verplichtingen op zich die de EU-garantie 

overschrijden. 

 

 

Amendement  52 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. In de EFSI-overeenkomst moet een 

algemene immuniteit van de Unie en de 

vrijstelling van rechtsvorderingen van 

EFSI-begunstigden tegen de Commissie 

die de EU-garantie overschrijden worden 

opgenomen. 

 

 

Amendement  53 

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) bijdragen uit de algemene begroting 

van de Unie, 

 

 

Amendement  54 

Voorstel voor een verordening 
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Artikel 8 – lid 5 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Het streefbedrag wordt aanvankelijk 

opgebouwd door de geleidelijke 

overmaking van de in lid 2, onder a), 

bedoelde middelen. Indien er tijdens de 

initiële vorming van het garantiefonds een 

beroep op de garantie wordt gedaan, 

dragen ook de in lid 2, onder b), c) en d), 

bedoelde middelen van het garantiefonds 

voor een bedrag gelijk aan het op de 

garantie gedane beroep bij aan het 

bereiken van het streefbedrag. 

Het streefbedrag wordt aanvankelijk 

opgebouwd door de geleidelijke 

overmaking van de in lid 2, onder a), 

bedoelde middelen en wordt aangevuld 

met de in lid 2, onder b), c) en d), bedoelde 

middelen van het garantiefonds. 

 

 

Amendement  55 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 6 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De Commissie is bevoegd om 

overeenkomstig artikel 17 gedelegeerde 

handelingen vast te stellen om het in lid 5 

genoemde streefbedrag met maximaal 

10 % aan te passen teneinde dit beter te 

doen aansluiten bij het potentiële risico dat 

op de EU-garantie een beroep wordt 

gedaan. 

De Commissie is bevoegd om 

overeenkomstig artikel 17 gedelegeerde 

handelingen vast te stellen om het in lid 5 

van dit artikel genoemde streefniveau met 

maximaal 10 % aan te passen teneinde dit 

beter te doen aansluiten bij het potentiële 

risico dat op de EU-garantie een beroep 

wordt gedaan. Indien zich een situatie 

voordoet waarin een overmaking van 

50 % van de garantieverplichtingen niet 

zou volstaan, stelt de Commissie een 

verhoging van de liquiditeitsbuffer voor, 

waarbij zij de bron voor de aanvullende 

betalingskredieten vermeldt maar de 

uiteindelijke beslissing overlaat aan het 

Parlement en de Raad. 

Motivering 

Idee overgenomen uit Advies nr. 4/2015 van de Europese Rekenkamer over het EFSI – 

paragraaf 37. 
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Amendement  56 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 8 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

8. Vanaf 1 januari 2019 geldt dat indien de 

omvang van het garantiefonds als gevolg 

van beroepen op de garantie daalt tot 

minder dan 50 % van het streefbedrag, de 

Commissie een verslag indient over de 

uitzonderingsmaatregelen die eventueel 

vereist zijn om het weer aan te vullen. 

8. Vanaf 1 januari 2018 geldt dat indien de 

middelen van het garantiefonds als gevolg 

van beroepen op de garantie dalen tot 

minder dan 50 % van het streefbedrag, de 

Commissie een verslag indient over de 

uitzonderingsmaatregelen die eventueel 

vereist zijn om het weer aan te vullen. 

Indien de Commissie dit nodig acht, doet 

zij aanbevelingen over het aanpassen van 

de omvang van de garantie. 

Motivering 

Idee overgenomen uit Advies nr. 4/2015 van de Europese Rekenkamer over het EFSI – 

paragraaf 37. 

 

 

Amendement  57 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 9 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 9 bis. De begrotingsuitgaven voor het 

EFSI en de financiële aansprakelijkheid 

van de Unie overschrijden in geen geval 

het bedrag van de vastlegging die 

daarvoor in de begroting is gedaan 

teneinde op deze wijze voorwaardelijke 

verbintenissen voor de EU-begroting uit te 

sluiten. 

Motivering 

In de tekst over het EFSI moet worden verduidelijkt dat de begroting van de Unie in geen 

geval kan worden aangesproken boven het bedrag van de begroting aan de garantie zoals 

vastgelegd in de verordening. 
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Amendement  58 

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 

toekomstige investeringsprojecten in de 

Unie. De pijplijn laat onverlet welke 

projecten uiteindelijk overeenkomstig 

artikel 3, lid 5, worden geselecteerd om te 

worden ondersteund. 

1. De Commissie en de EIB, met steun van 

de lidstaten, bevorderen de 

totstandbrenging van een transparante 

pijplijn van lopende en potentiële 

toekomstige investeringsprojecten in de 

Unie. De pijplijn dient slechts ter 

visualisering voor investeerders en ter 

informatie en laat onverlet welke projecten 

uiteindelijk overeenkomstig artikel 3, lid 5, 

worden geselecteerd om te worden 

ondersteund. 

 

 

Amendement  59 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De Commissie en de EIB gaan op 

regelmatige en gestructureerde basis over 

tot de opstelling, actualisatie en 

verspreiding van informatie over lopende 

en toekomstige investeringen die een 

aanzienlijke bijdrage aan de 

verwezenlijking van EU-

beleidsdoelstellingen leveren. 

2. De Commissie en de EIB gaan op 

regelmatige en gestructureerde basis over 

tot de opstelling, actualisatie en 

verspreiding van informatie over alle 

lopende en toekomstige investeringen in 

een openbaar toegankelijke 

projectendatabase. 

 

 

Amendement  60 

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, 

3. De lidstaten gaan samen met de EIB op 

regelmatige en gestructureerde basis over 
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actualisatie en verspreiding van informatie 

over lopende en toekomstige 

investeringsprojecten op hun grondgebied. 

tot de opstelling, actualisatie en 

verspreiding van informatie over alle 

lopende en toekomstige 

investeringsprojecten op hun grondgebied. 

 

 

Amendement  61 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De EIB, in voorkomend geval in 

samenwerking met het EIF, brengt 

halfjaarlijks verslag uit aan de Commissie 

over de financierings- en 

investeringsverrichtingen van de EIB in het 

kader van deze verordening. Het verslag 

bevat een beoordeling van de inachtneming 

van de vereisten voor het gebruik van de 

EU-garantie en de krachtens artikel 2, lid 1, 

onder g), vastgestelde essentiële prestatie-

indicatoren. Het verslag bevat ook 

statistische, financiële en boekhoudkundige 

gegevens over elke financierings- en 

investeringsverrichting van de EIB en op 

geaggregeerde basis. 

1. De EIB, in voorkomend geval in 

samenwerking met het EIF, brengt 

halfjaarlijks verslag uit aan het Europees 

Parlement, de Raad en de Commissie over 

de financierings- en 

investeringsverrichtingen van de EIB in het 

kader van deze verordening. Een van de 

twee verslagen wordt tijdig afgerond zodat 

de Commissie de relevante informatie in 

de jaarrekening kan opnemen en bevat 

een beoordeling van de inachtneming van 

de vereisten voor het gebruik van de EU-

garantie en de krachtens artikel 2, lid 1, 

onder g), vastgestelde essentiële prestatie-

indicatoren. Het verslag bevat ook 

statistische, financiële en boekhoudkundige 

gegevens over elke financierings- en 

investeringsverrichting van de EIB en op 

geaggregeerde basis. 

Motivering 

Idee overgenomen uit Advies nr. 4/2015 van de Europese Rekenkamer over het EFSI – 

paragraaf 40. 

 

Amendement  62 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 2 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De EIB, in voorkomend geval in 2. De EIB, in voorkomend geval in 
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samenwerking met het EIF, brengt jaarlijks 

aan het Europees Parlement en de Raad 

verslag uit over de financierings- en 

investeringsverrichtingen van de EIB. Het 

verslag, dat openbaar wordt gemaakt, bevat 

het volgende: 

samenwerking met het EIF, brengt jaarlijks 

aan het Europees Parlement, de Raad en de 

Rekenkamer verslag uit over de 

financierings- en investeringsverrichtingen 

van de EIB uit hoofde van deze 

verordening. Het jaarverslag, dat openbaar 

wordt gemaakt, bevat het volgende: 

 

 

Amendement  63 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 2 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) een beoordeling van de financierings- 

en investeringsverrichtingen van de EIB op 

verrichtings-, sector-, land- en regionaal 

niveau en van de overeenstemming van 

deze verrichtingen met deze verordening, 

samen met een beoordeling van de 

toerekening van de financierings- en 

investeringsverrichtingen van de EIB aan 

de in artikel 5, lid 2, vermelde 

doelstellingen; 

(a) een beoordeling van de financierings- 

en investeringsverrichtingen van de EIB op 

verrichtings-, sector-, land- en regionaal 

niveau en van de overeenstemming van 

deze verrichtingen met deze verordening 

en Verordening (EU, Euratom) 

nr. 966/2012, samen met een beoordeling 

van de toerekening van de financierings- 

en investeringsverrichtingen van de EIB 

aan de vermelde doelstellingen: 

 

 

Amendement  64 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 2– letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) een beoordeling van de toegevoegde 

waarde, de mobilisatie van middelen van 

de particuliere sector, de geraamde en 

feitelijke outputs, de resultaten en de 

gevolgen van de financierings- en 

investeringsverrichtingen van de EIB op 

geaggregeerde basis; 

(b) een beoordeling van de toegevoegde 

waarde en de prestatie van projecten 

uitgaande van het geraamde en feitelijke 

rendement van rijpe projecten, de 

additionaliteit van verrichtingen die 

krachtens het EFSI zijn uitgevoerd in 

vergelijking met de normale verrichtingen 

van het EIB, de mobilisatie van middelen 

van de particuliere sector, de geraamde en 

feitelijke outputs, de resultaten en de 

gevolgen van de financierings- en 
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investeringsverrichtingen van de EIB op 

geaggregeerde basis; 

 

 

Amendement  65 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 2 – letter b bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (b bis) het beoogde hefboomeffect en het 

bereikte hefboomeffect van de 

financierings- en 

investeringsverrichtingen van de EIB; 

 

 

Amendement  66 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 2 – letter b ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (b ter) een beoordeling van de bijdrage 

aan de doelstellingen van Verordening 

(EU) nr. 1315/2013 voor vervoer, 

Verordening (EU) nr. 347/2013 voor 

energienetten en Verordening (EU) 

nr. 283/2014 voor telecommunicatie-

infrastructuur; 

 

 

Amendement  67 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 2 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) een beoordeling van de totale financiële 

steun die de begunstigden van 

financierings- en investeringsverrichtingen 

van de EIB hebben genoten; 

(c) een beoordeling van het financiële 

bedrag dat de begunstigden hebben 

ontvangen en een beoordeling van de 

financierings- en investeringsverrichtingen 
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van de EIB op geaggregeerde basis; 

 

 

Amendement  68 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 2 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) een beoordeling van de kwaliteit van de 

financierings- en investeringsverrichtingen 

van de EIB; 

(d) een beoordeling van de toegevoegde 

waarde van de financierings- en 

investeringsverrichtingen van de EIB en 

van de risico's die aan die 

investeringsverrichtingen verbonden zijn; 

 

 

Amendement  69 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – alinea 2 – letter d bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (d bis) een lijst van de financiële 

intermediairs die bij de uitvoering van de 

financierings- en 

investeringsverrichtingen van de EIB 

betrokken zijn, met inbegrip van eventuele 

zaken die verband houden met de 

toepassing van de artikelen 14 en 15; 

 

 

Amendement  70 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 2 – letter d ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (d ter) een lijst van begunstigden van het 

EFSI, met inbegrip van kredietnemers die 

gebruik maken van door de Unie 

gegarandeerde financiële instrumenten 

die in het kader van de EFSI-
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overeenkomst door de EIB worden 

uitgevoerd; 

 

 

Amendement  71 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – alinea 2 – letter e 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(e) gedetailleerde informatie over het 

beroep op de EU-garantie; 

(e) gedetailleerde informatie over het 

beroep op de EU-garantie, verliezen, 

rendement, nabetalingen en andere 

ontvangen betalingen; 

 

 

Amendement  72 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 2 – letter e bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (e bis) de waarde van deelnemingen ten 

opzichte van eerdere jaren, en de 

geaccumuleerde cijfers betreffende 

waardeverminderingen van de 

deelnemingen; 

 

 

Amendement  73 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 2 – letter f 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(f) de jaarrekening van het EFSI. (f) de jaarrekening van het EFSI vergezeld 

van een controleoordeel van een 

onafhankelijke externe auditor; 

Motivering 

Spreekt voor zich. 
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Amendement  74 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 2 – letter f bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (f bis) uitvoerige informatie over projecten 

waarvoor bijdragen zijn ontvangen uit de 

Europese structuur- en 

investeringsfondsen voor de financiering 

van in aanmerking komende projecten 

waarin de EIB met ondersteuning van de 

EU-garantie investeert, zoals bepaald in 

artikel 5, lid 4; 

 

 

Amendement  75 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 2 – letter f ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (f ter) statistische, financiële en 

boekhoudkundige gegevens over de 

financierings- en 

investeringsverrichtingen van de EIB op 

geaggregeerde basis. 

 

 

Amendement  76 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 3 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Met het oog op de financiële 

verslaggeving en de rapportage door de 

Commissie over de door de EU-garantie 

gedekte risico's en over het beheer van het 

garantiefonds verstrekt de EIB, in 

3. Met het oog op de financiële 

verslaggeving en de rapportage door de 

Commissie over de door de EU-garantie 

gedekte risico's en over het beheer van het 

garantiefonds verstrekt de EIB, in 
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voorkomend geval in samenwerking met 

het EIF, de Commissie elk jaar: 

voorkomend geval in samenwerking met 

het EIF, de Commissie en de Rekenkamer 

elk jaar: 

 

 

Amendement  77 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 3 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) informatie over de risicobeoordelingen 

en -ratings van de EIB en het EIF met 

betrekking tot financierings- en 

investeringsverrichtingen van de EIB; 

(a) informatie over de risicobeoordelingen 

en -ratings van de EIB en het EIF met 

betrekking tot financierings- en 

investeringsverrichtingen van de EIB uit 

hoofde van deze verordening; 

 

 

Amendement  78 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 3 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) de uitstaande financiële verplichtingen 

van de EU betreffende de voor 

financierings- en investeringsverrichtingen 

van de EIB verleende garanties, uitgesplitst 

volgens de individuele verrichtingen; 

(b) de uitstaande financiële verplichtingen 

van de Unie betreffende de voor 

financierings- en investeringsverrichtingen 

van de EIB in het kader van deze 

verordening verleende garanties, 

uitgesplitst volgens de individuele 

verrichtingen; 

 

 

Amendement  79 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 3 – letter c bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (c bis) de ontwikkeling van het potentieel 

verlies (value-at-risk) en andere 

risicomaatstaven voor alle 
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projectportefeuilles en voor de 

portefeuilles van elk soort in aanmerking 

komend instrument. 

 

 

Amendement  80 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. Uiterlijk op 30 juni van elk jaar zendt de 

Commissie het Europees Parlement, de 

Raad en de Rekenkamer een jaarverslag 

toe over de stand van het garantiefonds en 

het beheer ervan tijdens het voorgaande 

kalenderjaar. 

6. Uiterlijk op 31 maart van elk jaar zendt 

de Commissie, in overeenstemming met 

Verordening (EU, Euratom) nr. 996/2012, 
het Europees Parlement, de Raad en de 

Rekenkamer de jaarrekening, het 

financieel memorandum en een 

jaarverslag toe over de stand van het EFSI 

en het beheer ervan tijdens het voorgaande 

kalenderjaar. Dit verslag bevat eveneens 

informatie over de toereikendheid van de 

omvang van de EU-garantie en, zo nodig, 

aanbevelingen met betrekking tot de 

aanpassing van deze omvang. 

Motivering 

Idee overgenomen uit Advies nr. 4/2015 van de Europese Rekenkamer over het EFSI – 

paragraaf 37 en 41. 

 

 

Amendement  81 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 11 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Op verzoek van het Europees Parlement 

neemt de directeur deel aan een 

hoorzitting van het Europees Parlement 

over de prestatie van het EFSI. 

1. Op verzoek van het Europees Parlement 

en ten minste twee keer per jaar nemen de 

directeur, de voorzitter van het bestuur, de 

Europese commissaris voor 

begrotingszaken en de voorzitter van de 

bestuursraad van de EIB deel aan de 

hoorzittingen over de jaarlijkse kwijting 
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van het Europees Parlement over de 

prestatie en het financieel beheer van het 

EFSI. 

 

 

Amendement  82 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 11 – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Op verzoek van het Europees 

Parlement neemt de Europese 

commissaris voor begrotingszaken deel 

aan een hoorzitting van het Europees 

Parlement over het gebruik van EU-

middelen in het garantiefonds. 

Motivering 

Daar het garantiefonds zal worden samengesteld met middelen uit budgettaire herschikkingen 

heeft het Parlement het recht om de Europese commissaris voor begrotingszaken uit te 

nodigen voor het Parlement te verschijnen, zodat het Parlement controle kan verrichten op 

het gebruik van de EU-begroting, met name wat betreft het prestatieniveau en de resultaten 

van de uitgaven. 

 

 

Amendement  83 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 11 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De directeur antwoordt mondeling of 

schriftelijk op de door het Europees 

Parlement tot het EFSI gerichte vragen, en 

dat in elk geval binnen vijf weken na 

ontvangst van een vraag. 

2. De directeur, de voorzitter van het 

bestuur, de Europese commissaris voor 

begrotingszaken en de voorzitter van de 

bestuursraad van de EIB antwoorden 
mondeling of schriftelijk op de door het 

Europees Parlement tot het EFSI gerichte 

vragen, en dat in elk geval binnen vier 

weken na ontvangst van een vraag. 

 

 



 

AD\1057503NL.doc 43/56 PE551.899v02-00 

 NL 

Amendement  84 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 11 – lid 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. De Commissie bericht, eventueel in 

samenwerking met de EIB en het EIF, in 

het in artikel 318 van het VWEU 

genoemde evaluatieverslag over de 

financiële prestatie van het EFSI. 

Motivering 

In zijn laatste resoluties over de kwijting van de Commissie vroeg het Europees Parlement dat 

in het conform artikel 318 VWEU door de Commissie opgestelde evaluatieverslag vooral 

aandacht wordt besteed aan de strategie voor groei en werkgelegenheid. Dit verzoek werd 

herhaald in het initiatiefverslag over de evaluatie van de EU-financiën op basis van de 

behaalde resultaten: een nieuw instrument voor de verbeterde kwijtingsprocedure van de 

Commissie (2013/2172(INI); zie punt 11). 

 

 

Amendement  85 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 11 – lid 3 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 ter. Op verzoek van het Parlement 

verstrekt de EIB gedurende de 

kwijtingsprocedure alle gevraagde 

informatie aan het Europees Parlement. 

 

 

Amendement  86 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 – lid 1 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Uiterlijk op [datum in te vullen door het 

Publicatiebureau: 18 maanden na de 

inwerkingtreding deze verordening] 

evalueert de EIB de werking van het EFSI. 

Uiterlijk op [datum in te vullen door het 

Publicatiebureau: 12 maanden na de 

inwerkingtreding van deze verordening] 

evalueert de EIB de werking van het EFSI, 
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De EIB dient haar evaluatie in bij het 

Europees Parlement, de Raad en de 

Commissie. 

onder meer met betrekking tot de EFSI-

projecten die zijn gebaseerd op 

onderliggende programma's, alsook de 

levenscyclus van de beoogde 

investeringen. De EIB dient haar evaluatie 

in bij het Europees Parlement, de Raad en 

de Commissie. Deze evaluatie gaat 

vergezeld van een advies van de 

Rekenkamer. 

 

 

Amendement  87 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 – lid 1 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Uiterlijk op [datum in te vullen door het 

Publicatiebureau: 18 maanden na de 

inwerkingtreding deze verordening] 

evalueert de Commissie het gebruik van de 

EU-garantie en de werking van het 

garantiefonds, met inbegrip van het 

gebruik van de middelen overeenkomstig 

artikel 8, lid 9. De Commissie dient haar 

evaluatie in bij het Europees Parlement en 

de Raad. 

Uiterlijk op [datum in te vullen door het 

Publicatiebureau: 12 maanden na de 

inwerkingtreding van deze verordening] 

evalueert de EIB het gebruik van de EU-

garantie en de werking van het 

garantiefonds, ook met betrekking tot de 

projecten die van de garanties voor de 

subprogramma's profiteren, en evalueert 

zij de levenscyclus van de investeringen, 

met inbegrip van het gebruik van de 

middelen overeenkomstig artikel 8, lid 9. 

De Commissie dient haar evaluatie in bij 

het Europees Parlement en de Raad. Deze 

evaluatie gaat vergezeld van een advies 

van de Rekenkamer. 

 

 

Amendement  88 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Op verzoek van het Europees Parlement 

of de Raad, beoordelen onafhankelijke 

externe partijen de werking van het EFSI 

en het gebruik van de EU-garantie en de 
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werking van het garantiefonds, met 

inbegrip van het gebruik van de middelen 

overeenkomstig artikel 8, lid 9. 

Motivering 

Idee overgenomen uit Advies nr. 4/2015 van de Europese Rekenkamer over het EFSI – 

paragraaf 42. 

 

 

Amendement  89 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 – lid 2 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) publiceert de EIB een uitvoerig verslag 

over de werking van het EFSI; 

(a) publiceert de EIB een uitvoerig verslag 

over de werking van het EFSI en over de 

EFSI-projecten op basis van de 

onderliggende programma's, zodat deze 

kunnen worden afgestemd op de 

levenscyclus van de beoogde 

investeringen; 

 

 

Amendement  90 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 – lid 2– letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) publiceert de Commissie een uitvoerig 

verslag over het gebruik van de EU-

garantie en de werking van het 

garantiefonds. 

(b) publiceert de Commissie een uitvoerig 

verslag over het gebruik van de EU-

garantie en de werking van het 

garantiefonds alsmede over de projecten 

die op grond van de deelprogramma's 

onder de garantie vallen, zodat deze 

kunnen worden afgestemd op de 

levenscyclus van de beoogde 

investeringen. 
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Amendement  91 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De EIB en het EIF verstrekken het 

Europees Parlement, de Raad en de 

Commissie regelmatig al hun 

onafhankelijke evaluatierapporten waarin 

de praktische resultaten van de specifieke 

activiteiten van de EIB en het EIF uit 

hoofde van deze verordening worden 

beoordeeld. 

4. De EIB en het EIF verstrekken het 

Europees Parlement, de Raad en de 

Commissie regelmatig al hun 

onafhankelijke evaluatierapporten waarin 

de praktische resultaten van de specifieke 

activiteiten van de EIB en het EIF uit 

hoofde van deze verordening worden 

beoordeeld, waarbij de nadruk ligt op de 

resultaten en de effecten. 

 

 

Amendement  92 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. Uiterlijk op [datum in te vullen door het 

Publicatiebureau: drie jaar na de 

inwerkingtreding deze verordening] dient 

de Commissie bij het Europees Parlement 

en de Raad een verslag in over de 

toepassing van deze verordening, eventueel 

vergezeld van een relevant voorstel. 

5. Uiterlijk op [datum in te vullen door het 

Publicatiebureau: drie jaar na de 

inwerkingtreding van deze verordening] 

dient de Commissie bij het Europees 

Parlement en de Raad een verslag in over 

de toepassing van deze verordening, met 

inbegrip van een beoordeling van de 

meerwaarde van het EFSI en de 

additionaliteit ervan ten opzichte van 

bestaande financieringsinstrumenten van 

de EU, eventueel vergezeld van een 

relevant voorstel voor verbeteringen. 

 

 

Amendement  93 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Conform haar eigen transparantiebeleid ten 

aanzien van de toegang tot documenten en 

voorlichting aan het publiek maakt de EIB 

op haar website informatie bekend over 

alle financierings- en 

investeringsverrichtingen van de EIB en 

over de wijze waarop deze aan de 

verwezenlijking van de in artikel 5, lid 2, 

vermelde algemene doelstellingen 

bijdragen. 

1. Conform haar eigen transparantiebeleid 

ten aanzien van de toegang tot documenten 

en voorlichting aan het publiek maakt de 

EIB op haar website informatie bekend 

over alle financierings- en 

investeringsverrichtingen van de EIB en 

over de wijze waarop deze aan de 

verwezenlijking van de in artikel 5, lid 2, 

vermelde algemene doelstellingen en 

specifieke projecten bijdragen. 

 2. De EIB garandeert dat iedere burger 

van de Unie en iedere natuurlijke of 

rechtspersoon met verblijfplaats of 

statutaire zetel in een lidstaat toegang 

heeft tot de documenten met betrekking 

tot het EFSI, in overeenstemming met 

Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het 

Europees Parlement en de Raad1a. 

 3. Indien er een nadere overeenkomst is 

gesloten tussen het Europees Parlement 

en de EIB betreffende de uitwisseling en 

openbaarmaking van informatie, wordt 

deze overeenkomst openbaar gemaakt. 

 _______________ 

 1a Verordening (EG) nr. 1049/2001 van 

het Europees Parlement en de Raad van 

30 mei 2001 inzake de toegang van het 

publiek tot documenten van het Europees 

Parlement, de Raad en de Commissie (PB 

L 145 van 31.5.2001, blz. 43). 

 

 

Amendement  94 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. De EFSI-overeenkomst wordt 

openbaar gemaakt. 
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Motivering 

Idee overgenomen uit Advies nr. 4/2015 van de Europese Rekenkamer over het EFSI – 

paragraaf 44. 

 

 

Amendement  95 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 14 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De EU-garantie en de uitkeringen en 

terugvorderingen op grond van de EU-

garantie die aan de algemene begroting 

van de Unie toe te rekenen zijn, worden 

door de Rekenkamer gecontroleerd. 

1. De externe controle van de krachtens 

deze verordening ondernomen activiteiten 

wordt uitgevoerd door de Rekenkamer in 

overeenstemming met artikel 287 VWEU 

en is derhalve onderworpen aan de 

kwijtingsprocedure van het Europees 

Parlement overeenkomstig artikel 319 

VWEU. De Commissie zorgt ervoor dat de 

Rekenkamer haar in artikel 287, lid 3, 

VWEU bedoelde recht kan uitoefenen en 

volledig toegang krijgt tot alle informatie 

die nodig is voor het uitvoeren van de 

controles. De Commissie en de EIB 

zorgen ervoor dat alle partijen die 

betrokken zijn bij de krachtens de EFSI-

verordening ondernomen activiteiten, 

worden gewezen op het recht van de 

Rekenkamer, zoals voorzien in de eerste 

alinea van artikel 287, lid 3, VWEU. De 

EIB, het EIF, alle financiële 

intermediairs die betrokken zijn bij de 

krachtens deze verordening ondernomen 

activiteiten en de eindontvangers verlenen 

de Rekenkamer alle faciliteiten en 

verstrekken haar alle inlichtingen die de 

Rekenkamer bij de vervulling van haar 

taak nodig meent te hebben op grond van 

artikel 161 van Verordening (EU, 

Euratom) nr. 966/2012. Het tripartiete 

akkoord tussen de Europese Commissie, 

de Europese Rekenkamer en de Europese 

Investeringsbank wordt in het licht van de 

bepalingen van dit artikel herzien. 
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Amendement  96 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 14 – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Het Europees Parlement en de Raad 

kunnen erom verzoeken dat de 

Rekenkamer andere relevante kwesties 

onderzoekt die onder hun in artikel 287, 

lid 4, VWEU bedoelde bevoegdheid vallen. 

 

 

Amendement  97 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 14 – lid 1 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 ter. De Rekenkamer stelt over elke 

periode van twaalf maanden ingaande op 

1 april van elk jaar een speciaal verslag 

op. In elk speciaal verslag wordt 

onderzocht: 

 a) of er voldoende aandacht is besteed aan 

de doelmatigheid en doeltreffendheid 

waarmee het EFSI is gebruikt; 

 b) in hoeverre de EFSI-steun heeft 

bijgedragen aan de verwezenlijking van 

de doelstellingen op het gebied van het 

scheppen van duurzame banen en het 

bevorderen van duurzame 

langetermijngroei en het 

concurrentievermogen; 

 (c) of de EFSI-activiteiten zijn 

ondernomen met inachtneming van de 

beginselen van goed financieel beheer, 

transparantie, evenredigheid, non-

discriminatie, gelijke behandeling en 

subsidiariteit. 

 Elk speciaal verslag wordt opgesteld 
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binnen zes maanden na het einde van de 

periode waarop het betrekking heeft. 

 De Rekenkamer stuurt alle speciale 

verslagen toe aan de bestuursorganen van 

het EFSI, de EIB, het Europees 

Parlement, de Raad en de Commissie en 

maakt de verslagen onverwijld openbaar. 

 De Rekenkamer is bevoegd om van de 

bestuursorganen van het EFSI, de EIB en 

de Commissie alle informatie te verkrijgen 

die relevant is voor de vervulling van haar 

taken krachtens dit artikel. Deze organen 

verstrekken alle gevraagde informatie 

binnen de termijn die door de 

Rekenkamer kan worden vastgesteld. 

Motivering 

Deze amendementen zijn een weergave van de bestaande bepalingen van de verordening 

betreffende het gemeenschappelijke afwikkelingsfonds (Verordening (EU) nr. 806/2014) met 

betrekking tot het mandaat van de Rekenkamer om jaarlijks een speciaal verslag uit te 

brengen over de prestatie van het EFSI in overeenstemming met de beginselen van goed 

financieel beheer. 

 

 

Amendement  98 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De EIB brengt OLAF onverwijld op de 

hoogte en zij verstrekt het de nodige 

informatie wanneer zij, op enig moment bij 

de voorbereiding, uitvoering of afsluiting 

van een verrichting onder EU-garantie, 

gegronde redenen heeft om te vermoeden 

dat er mogelijk sprake is van fraude, 

corruptie, witwassen van geld of een 

andere onwettige activiteit waardoor de 

financiële belangen van de Unie mogelijk 

worden geschaad. 

1. De EIB brengt OLAF onverwijld op de 

hoogte en zij verstrekt het de nodige 

informatie wanneer zij, op enig moment bij 

de voorbereiding, uitvoering of afsluiting 

van een verrichting onder het EFSI, 

gegronde redenen heeft om te vermoeden 

dat er mogelijk sprake is van fraude, 

corruptie, verduistering, witwassen van 

geld of een andere onwettige activiteit 

waardoor de financiële belangen van de 

Unie mogelijk worden geschaad. 

 

 



 

AD\1057503NL.doc 51/56 PE551.899v02-00 

 NL 

Amendement  99 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 2 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. OLAF kan, in overeenstemming met de 

bepalingen en procedures van Verordening 

(EU, Euratom) nr. 883/2013 van het 

Europees Parlement en de Raad(5), 

Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96(6) 

van de Raad en Verordening (EG, 

Euratom) nr. 2988/95(7) van de Raad 

onderzoeken uitvoeren, met inbegrip van 

controles en verificaties ter plaatse, ter 

bescherming van de financiële belangen 

van de Unie, om vast te stellen of er in 

verband met een verrichting onder EU-

garantie sprake is van fraude, corruptie, 

witwassen van geld of een andere 

onwettige activiteit die de financiële 

belangen van de Unie schaadt. OLAF kan 

de bij haar onderzoeken verkregen 

informatie aan de bevoegde autoriteiten 

van de betrokken lidstaten doorgeven. 

2. OLAF voert, in overeenstemming met 

de bepalingen en procedures van 

Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 

van het Europees Parlement en de Raad(5), 

Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 

van de Raad(6) en Verordening (EG, 

Euratom) nr. 2988/95 van de Raad(7) 

onderzoeken uit, met inbegrip van 

controles en verificaties ter plaatse, ter 

bescherming van de financiële belangen 

van de Unie, om vast te stellen of er in 

verband met een verrichting uit hoofde van 

deze verordening sprake is van fraude, 

corruptie, witwassen van geld, 

financiering van terrorisme, 

belastingfraude en belastingontduiking of 

een andere onwettige activiteit die de 

financiële belangen schaadt. OLAF kan de 

bij haar onderzoeken verkregen informatie 

aan de bevoegde autoriteiten van de 

betrokken lidstaten doorgeven. 

__________________ __________________ 

5 Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 

van het Europees Parlement en de Raad 

van 11 september 2013 betreffende 

onderzoeken door het Europees Bureau 

voor fraudebestrijding (OLAF) en tot 

intrekking van Verordening (EG) 

nr. 1073/1999 van het Europees Parlement 

en de Raad en van Verordening (Euratom) 

nr. 1074/1999 (PB L 248 van 18.9.2013, 

blz. 1). 

5 Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 

van het Europees Parlement en de Raad 

van 11 september 2013 betreffende 

onderzoeken door het Europees Bureau 

voor fraudebestrijding (OLAF) en tot 

intrekking van Verordening (EG) 

nr. 1073/1999 van het Europees Parlement 

en de Raad en Verordening (Euratom) 

nr. 1074/1999 van de Raad (PB L 248 van 

18.9.2013, blz. 1). 

6 Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 

van de Raad van 11 november 1996 

betreffende de controles en verificaties ter 

plaatse die door de Commissie worden 

uitgevoerd ter bescherming van de 

financiële belangen van de Europese 

Gemeenschappen tegen fraudes en andere 

onregelmatigheden (PB L 292 van 

6 Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 

van de Raad van 11 november 1996 

betreffende de controles en verificaties ter 

plaatse die door de Commissie worden 

uitgevoerd ter bescherming van de 

financiële belangen van de Europese 

Gemeenschappen tegen fraudes en andere 

onregelmatigheden (PB L 292 van 
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15.11.1996, blz. 2). 15.11.1996, blz. 2). 

7 Verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95 

van de Raad van 18 december 1995 

betreffende de bescherming van de 

financiële belangen van de Europese 

Gemeenschappen (PB L 312 van 

23.12.1995, blz. 1). 

7 Verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95 

van de Raad van 18 december 1995 

betreffende de bescherming van de 

financiële belangen van de Europese 

Gemeenschappen (PB L 312 van 

23.12.1995, blz. 1). 

 

 

Amendement  100 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 2 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Indien er bewijs voor de onwettige 

activiteiten voorhanden is, gaat de EIB 

over tot het terugvorderen van middelen 

met betrekking tot haar verrichtingen 

onder EU-garantie. 

Indien OLAF de terugvordering 

aanbeveelt wegens bewijs dat tijdens zijn 

onderzoeken is gevonden voor onwettige 

activiteiten, waaronder witwassen van 

geld, financiering van terrorisme, 

belastingfraude en belastingontduiking, 

dan wel fraude die de financiële belangen 

schaadt, gaan de EIB en de Commissie 

over tot het terugvorderen van middelen 

met betrekking tot hun verrichtingen. 

 

 

Amendement  101 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De ondertekende 

financieringsovereenkomsten met 

betrekking tot uit hoofde van deze 

verordening ondersteunde verrichtingen 

bevatten clausules die de opschorting van 

financierings- en investeringsverrichtingen 

van de EIB en, indien nodig, passende 

invorderingsmaatregelen mogelijk maken 

in gevallen van fraude, corruptie of een 

andere onwettige activiteit in de zin van de 

3. De ondertekende 

financieringsovereenkomsten met 

betrekking tot uit hoofde van deze 

verordening ondersteunde verrichtingen 

bevatten clausules die de opschorting van 

financierings- en investeringsverrichtingen 

van de EIB en, indien nodig, passende 

invorderingsmaatregelen mogelijk maken 

in gevallen van fraude, corruptie of een 

andere onwettige activiteit in de zin van de 
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EFSI-overeenkomst, het EIB-beleid en de 

toepasselijke wettelijke voorschriften. Het 

besluit tot uitsluiting van een financierings- 

of investeringsverrichting van de EIB 

wordt genomen in overeenstemming met 

de desbetreffende financierings- of 

investeringsovereenkomst. 

EFSI-overeenkomst, het EIB-beleid en de 

toepasselijke wettelijke voorschriften. Het 

besluit tot uitsluiting van een financierings- 

of investeringsverrichting van de EIB 

wordt genomen in overeenstemming met 

de desbetreffende financierings- of 

investeringsovereenkomst. Het Europees 

Parlement wordt in kennis gesteld van 

deze overeenkomsten. 

 

 

Amendement  102 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Bij haar financierings- en 

investeringsverrichtingen ondersteunt de 

EIB geen activiteiten met illegale 

doeleinden, waaronder witwassen van geld, 

financiering van terrorisme, 

belastingfraude en belastingontduiking, 

dan wel fraude die de financiële belangen 

van de Unie schaadt. Met name neemt de 

EIB niet deel aan financierings- of 

investeringsverrichtingen die worden 

uitgevoerd door middel van een entiteit die 

in een niet-coöperatief rechtsgebied is 

gevestigd, conform haar beleid jegens 

zwak gereguleerde en niet coöperatieve 

rechtsgebieden, dat is gebaseerd op het 

beleid van de Unie, de Organisatie voor 

Economische Samenwerking en 

Ontwikkeling of de Financiëleactiegroep. 

1. Bij hun financierings- en 

investeringsverrichtingen ondersteunen de 

EIB, het EIF en alle financiële 

intermediairs geen activiteiten met illegale 

doeleinden, waaronder witwassen van geld, 

financiering van terrorisme, 

belastingfraude en belastingontduiking, 

dan wel fraude die de financiële belangen 

van de Unie schaadt. Met name neemt de 

EIB niet deel aan financierings- of 

investeringsverrichtingen die worden 

uitgevoerd door middel van een entiteit die 

in een niet-coöperatief rechtsgebied is 

gevestigd overeenkomstig de 

internationaal overeengekomen 

belastingnorm, conform haar beleid jegens 

zwak gereguleerde en niet coöperatieve 

rechtsgebieden, dat is gebaseerd op het 

beleid van de Unie, de Organisatie voor 

Economische Samenwerking en 

Ontwikkeling of de Financiëleactiegroep. 

De EIB zet deze vereisten om voor elke 

derde partij die bijdraagt aan het EFSI of 

ieder ander investeringsplatform. 

Motivering 

In dit amendement zijn de specifieke bewoordingen van artikel 140, lid 4, van de financiële 

verordening gebruikt, dat als voorbeeld heeft gediend. 
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Amendement  103 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 20 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De EIB of het EIF kunnen de Commissie 

verzoeken de EU-garantie te verlenen 

voor de financierings- en 

investeringsverrichtingen waartoe de EIB 

of het EIF tussen 1 januari 2015 en de 

sluiting van de EFSI-overeenkomst 

overgaan. 

1. De financierings- en 

investeringsverrichtingen waartoe de EIB 

of het EIF tussen 1 januari 2015 en de 

sluiting van de EFSI-overeenkomst 

overgaan, kunnen hun door het 

investeringscomité ter beoordeling worden 

voorgelegd. Het investeringscomité kan de 

Commissie verzoeken de EU-garantie te 

verlenen voor deze verrichtingen. 

Motivering 

Idee overgenomen uit Advies nr. 4/2015 van de Europese Rekenkamer over het EFSI – 

paragraaf 45. 

 

 

Amendement  104 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 20 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Deze verrichtingen worden door de 

Commissie beoordeeld en ingeval deze aan 

de materiële vereisten van artikel 5 en de 

EFSI-overeenkomst voldoen, besluit de 

Commissie dat de EU-garantie op die 

verrichtingen betrekking heeft. 

2. Rekening houdend met de beoordeling 

van het investeringscomité beoordeelt de 

Commissie de verrichtingen en besluit zij, 

ingeval deze aan de materiële vereisten van 

artikel 5 en de EFSI-overeenkomst 

voldoen, dat de EU-garantie op die 

verrichtingen betrekking heeft. De 

Commissie stelt het Europees Parlement 

vervolgens van haar besluit in kennis. 

Motivering 

Idee overgenomen uit Advies nr. 4/2015 van de Europese Rekenkamer over het EFSI – 

paragraaf 45. 



 

AD\1057503NL.doc 55/56 PE551.899v02-00 

 NL 

 

 



 

PE551.899v02-00 56/56 AD\1057503NL.doc 

NL 

PROCEDURE 

Titel Europees Fonds voor strategische investeringen 

Document- en procedurenummers COM(2015)0010 – C8-0007/2015 – 2015/0009(COD) 

Commissies ten principale 

       Datum bekendmaking 

BUDG 

28.1.2015 

ECON 

28.1.2015 
  

Advies uitgebracht door 

       Datum bekendmaking 

CONT 

9.3.2015 

Rapporteur voor advies 

       Datum benoeming 

Michael Theurer 

2.3.2015 

Artikel 55 - Gezamenlijke 

commissievergaderingen 

       Datum bekendmaking 

        

        

9.3.2015 

Behandeling in de commissie 24.2.2015 23.3.2015   

Datum goedkeuring 13.4.2015    

Uitslag eindstemming +: 

–: 

0: 

20 

2 

3 

Bij de eindstemming aanwezige leden Nedzhmi Ali, Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, 

Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Rina 

Ronja Kari, Bernd Kölmel, Verónica Lope Fontagné, Georgi Pirinski, 

Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš 

Zdechovský, Joachim Zeller 

Bij de eindstemming aanwezige vaste 

plaatsvervangers 

Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Andrey Novakov, Julia Pitera, 

Czesław Adam Siekierski, Patricija Šulin 

Bij de eindstemming aanwezige 

plaatsvervangers (art. 200, lid 2) 

Eugen Freund 

 
 


