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SUGGESTIES 

De Commissie begrotingscontole verzoekt de ten principale bevoegde Begrotingscommissie 

en de Commissie economische en monetaire zaken onderstaande suggesties in hun 

ontwerpresolutie op te nemen: 

A. overwegende dat het Investeringsplan voor Europa onderdeel is van een bredere strategie 

die erop gericht is om de negatieve trend die wordt waargenomen in de publieke en 

private investeringen te keren door nieuwe private financiële middelen aan te trekken die 

in de reële economie kunnen worden geïnjecteerd teneinde strategische en duurzame 

langetermijninvesteringen in de hele Unie te bevorderen; overwegende dat het 

investeringsplan gebaseerd is op drie pijlers: het beschikbaar maken van financiering voor 

investeringen, ervoor zorgen dat de investeringen de reële economie bereiken en het 

verbeteren van het investeringsklimaat in de Unie; overwegende dat het met het oog op 

geografische diversificatie essentieel is dat het investeringsklimaat in de Unie wordt 

verbeterd door belemmeringen voor investeringen weg te nemen; overwegende dat het 

Europees Fonds voor strategische investeringen moet worden gezien als een aanvulling op 

alle andere maatregelen die nodig zijn om het tekort aan investeringen in de Unie te 

verminderen en – door als een garantiefonds te fungeren – als een stimulans voor nieuwe 

investeringen; 

B. overwegende dat het EFSI oorspronkelijk was opgezet om de diverse vormen van aan 

bepaalde bestaande regelgevingsproblemen toe te schrijven marktfalen en suboptimale 

investeringssituaties aan te pakken; 

C. overwegende dat het EFSI een belangrijk instrument is om bij te dragen aan de 

economische, sociale en territoriale cohesie en aan het ondersteunen van 

werkgelegenheidsmogelijkheden, omdat het de kleine en middelgrote ondernemingen 

(kmo's) soliede ondersteuning biedt; 

D. overwegende dat het belangrijk is dat het EFSI passende bijdragen levert om adequaat te 

reageren op marktbehoeften en met succes een aanzienlijke hoeveelheid kapitaal uit de 

particuliere sector aan te trekken; 

E. overwegende dat de Europese Rekenkamer een advies gepubliceerd heeft waarin zij 

verklaart dat "de plannen van de Europese Commissie om het investeringsfonds dat de 

kern vormt van het "plan-Juncker" te vergroten en uit te breiden, te snel [werden] 

opgesteld en met weinig bewijs dat de uitbreiding gerechtvaardigd is"; dat de Rekenkamer 

ook verklaard heeft dat "er geen alomvattende effectbeoordeling [is] verricht" en heeft 

vraagtekens gezet bij "de schrapping van de bepaling waarin de voortzetting van het EFSI 

wordt gekoppeld aan de resultaten van een onafhankelijke evaluatie"; 

F. overwegende dat de Rekenkamer voorts heeft benadrukt dat "het risico bestaat dat het 

multiplicatoreffect wordt overschat" en bevestigd dat het in dezen gaat om verwachte 

doelstellingen en resultaten die niet worden gestaafd door concrete, nauwkeurige, 

duidelijke en directe gegevens; 

1. merkt op dat het EFSI als doel heeft om tot 2018 via de Europese Investeringsbank (EIB) 

met steun uit de EU-begroting in totaal 315 miljard EUR extra te investeren en nieuwe 

projecten in de reële economie te realiseren; herhaalt dat het EFSI een instrument is om 



 

PE599.570v02-00 4/10 AD\1123298NL.docx 

NL 

particuliere, marktgebaseerde investeringen te stimuleren; 

2. neemt kennis van de evaluatie door de EIB van de werking van het EFSI, die in september 

2016 werd gepubliceerd; is ingenomen met de aanzienlijke investeringsstromen die van 

het EFSI naar kmo's zijn gegaan, en constateert dat in juni 2016 al 58 % van de beoogde 

kmo-financiering was verwezenlijkt; is ingenomen met Advies 2/2016 van de 

Rekenkamer getiteld "EFSI: een vroegtijdig voorstel voor verlenging en uitbreiding" over 

het voorstel van de Commissie om het EFSI te verlengen (COM(2016) 597) en met de 

evaluatie van het gebruik van de EU-garantie en de werking van het garantiefonds 

(SWD(2016) 297); 

3. herinnert eraan dat alle door EFSI gesteunde projecten moeten voldoen aan de 

additionaliteitscriteria en dat de grondslag voor de beoordeling ervan moet worden 

gedocumenteerd; betreurt dat de scoreborden voor de goedgekeurde projecten niet worden 

gepubliceerd; wijst erop dat dit verzuim tot zowel verantwoordings- als 

transparantieproblemen leidt; beklemtoont dat de criteria die van toepassing zijn op grote 

EFSI-projecten transparanter en zichtbaarder moeten worden om ervoor te zorgen dat de 

markten meer vertrouwen krijgen in en belangstelling tonen voor het EFSI als 

doeltreffend investeringsmiddel; 

4. herinnert eraan dat het EFSI, dat in tegenstelling tot andere financieringsinstrumenten van 

de EIB wordt ondersteund door de EU-begroting, tot doel heeft onderscheidende, 

werkelijk innoverende en risicovollere projectprofielen te vinden met nieuwe 

tegenpartijen uit de particuliere sector en de aandacht te vestigen op het potentieel van 

EFSI voor het financieren van hightechbedrijven en toekomstgerichte sectoren, die het 

middelpunt van het financieringsprogramma moeten vormen; 

5. beseft dat de invoering van het EFSI het profiel en het bedrijfsmodel van de EIB snel 

heeft veranderd voor wat betreft de procedures voor en de monitoring van 

ondertekeningen en contracten; 

6. is van mening dat het, om adequaat te kunnen inspelen op de investeringsvraag en de 

behoeften van landen en bedrijfstakken, wenselijk is om eerst op nationaal niveau een 

analyse uit te voeren van de mogelijke oorzaken van marktproblemen en van gebrek aan 

particuliere investeringen op de activiteitengebieden en -systemen die onder het EFSI 

vallen; 

7. benadrukt dat het cruciaal is grensoverschrijdende Europese meerwaarde bij de uitvoering 

van de geselecteerde projecten in aanmerking te nemen en te versterken, en te bezien of 

deze een effectieve bijdrage leveren aan de verwezenlijking van de bestaande 

gemeenschappelijke beleids-economische doelen van de EU; 

8. wijst erop dat de geografische spreiding van projecten tot dusver ongelijk was; herinnert 

eraan dat het voor de cohesie en de verwezenlijking van duurzaamheidsdoelstellingen 

noodzakelijk is dat bij de uitvoering van de EFSI-projectpijplijn een bredere geografische 

spreiding in acht wordt genomen, waarbij rekening wordt gehouden met het potentieel van 

dunbevolkte gebieden in de EU en waarbij haalbaarheids-, uitvoerbaarheids- en financiële 

criteria het zwaarst moeten wegen, zowel om de werking van het fonds te verbeteren als 

om de hoofddoelstellingen daarvan te ondersteunen; wijst erop dat het EFSI, als 

marktgebaseerd instrument, de geografische investeringskloof in de Unie niet alleen kan 
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aanpakken;  

9. dringt er bij het EFSI-bestuur en het investeringscomité op aan ervoor te zorgen dat de 

projectfinanciering niet geconcentreerd wordt op markten of investeringen waar dat 

minder evident of minder nodig is; 

10. wijst erop dat het venster infrastructuur en innovatie in juni 2016 slechts 9 % van het 

streefdoel had bereikt; roept op tot meer informatie-uitwisseling over de mogelijkheden 

die EFSI biedt voor risicovollere innovaties; 

11. verzoekt de EIB waar mogelijk het geografische evenwicht te vergroten en te zorgen voor 

een grotere openstelling van de sectoren in de EFSI-portefeuille, met name binnen het 

infrastructuur- en innovatievenster (IIW) en het kmo-venster (SMEW), te vergroten door 

haar advieswerkzaamheden voor projectontwikkeling in de lidstaten te verbeteren en haar 

technische bijstand via de Europese investeringsadvieshub (EIAH) te intensiveren, met de 

mogelijkheid om de begroting te verhogen wanneer dat gerechtvaardigd is; 

12. verzoekt de EIB de aanvraagprocedure te vereenvoudigen en benadrukt dat de 

zichtbaarheid en bekendheid van en de belangstelling voor het EFSI moeten worden 

vergroot, vooral voor kmo's in de lidstaten; 

13. verzoekt de EIB ook te overwegen om het aantal voor EFSI-financiering in aanmerking 

komende sectoren uit te breiden (bijvoorbeeld met milieu, bio-economie of sociale 

infrastructuur) of het type en de omvang van projecten beter af te stemmen op de 

marktbehoeften in de lidstaten; 

14. is van mening dat er goede uitleg of strategische richtsnoeren moeten worden gegeven 

voor lokale en regionale actoren, met name met betrekking tot de doelstellingen en de 

invalshoek van het EFSI en de mogelijke combinatie ervan met andere EU- of EIB-

fondsen; wijst erop dat het EFSI niet moet worden beschouwd als de zoveelste 

financieringsbron en dat overlappingen of dubbele financiering zorgvuldig moeten worden 

vermeden; 

15. verzoekt de EIB om in het selectieproces terdege rekening te houden met werkelijke 

additionaliteit en nieuwe dynamiek en met de grootte van het multiplicatoreffect, die van 

project tot project kunnen verschillen, met name op gebieden waar de EIB of het EIF niet 

eerder actief was, in geval van marktfalen of in suboptimale investeringssituaties;  

16. is ingenomen met de toename van het aantal bijzondere activiteiten van de EIB die 

voortkomt uit het eerste anderhalf jaar van het EFSI, waaruit blijkt dat er sprake is van een 

evolutie in de voorzichtige risicocultuur en het dito kredietverleningsbeleid van de EIB; 

17. is van mening dat de bijzondere activiteiten van de EIB die door het EFSI worden 

ondersteund beschouwd moeten worden als dragers van additionaliteit ten opzichte van 

andere financieringsinstrumenten van de EIB, het EIF of de Unie, om beter op te treden 

tegen marktfalen en suboptimale investeringssituaties; 

18. is van mening dat het hefboomeffect per project verschilt naargelang van de schaal en 

complexiteit van het project en de correlatie tussen belangrijke sectorale uitdagingen en de 

verwachtingen van de eindbegunstigden in een context van schaarse overheidsmiddelen; 
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is van mening dat een verondersteld gemiddeld hefboomeffect alleen aan het eind van de 

investeringscyclus kan worden gemeten, met inachtneming van de bijzondere kenmerken 

van sectoren; stelt voor om de "EFSI-multiplicatormethodologie" aan te passen aan de 

methodologie die door de OESO is voorgesteld, waarbij ook rekening moet worden 

gehouden met investeringsprojecten waartoe investeerders zich al hadden verbonden of 

die deel uitmaken van nationale programma's die al bestonden of waren aangekondigd 

voordat het EFSI in werking trad; 

19. verzoekt de EIB nadere informatie te verstrekken over het hefboomeffect per verrichting 

en niet alleen op basis van gemiddelde waarden, en daarbij ook steeds te vermelden 

hoeveel privaat kapitaal is aangetrokken; is voorst van mening dat de doeltreffendheid van 

interventies moet worden beoordeeld op basis van het potentieel van 

financieringsinstrumenten, waarbij ook de eventuele kwantificeerbare resultaten moeten 

worden meegenomen; 

20. benadrukt dat het belangrijk is geen projecten te financieren die anders zonder EFSI-steun 

zouden zijn gefinancierd, aangezien dat zou betekenen dat er minder 

financieringsmogelijkheden beschikbaar zijn voor projecten die echt EFSI-steun nodig 

hebben; verzoekt de EIB en met name het investeringscomité van het EFSI derhalve 

bijzondere aandacht te besteden aan het grondbeginsel van additionaliteit en de bedoeling, 

uitleg en toepassing daarvan, teneinde te vermijden dat er oneerlijke marktveranderingen 

worden veroorzaakt; 

21. merkt op dat additionaliteit als meetcriterium problematisch kan zijn en dat dus aan andere 

voorwaarden zoals innovativiteit evenveel belang moet worden toegekend bij het 

selecteren van projecten voor financiering; 

22. wenst dat er volledige en relevante kwalitatieve beleidsinformatie wordt verstrekt over de 

tenuitvoerlegging van de verklaarde doelstellingen van het EFSI, waarin de effectieve 

additionaliteit en impact worden afgezet tegen benchmarks, ook met het oog op de 

verlenging van het EFSI na 2017; 

23. wenst dat er voor elk onder de EFSI-garantie vallend project relevante kwalitatieve 

beleidsinformatie wordt verstrekt die gebaseerd is op monitoring of 

additionaliteitsindicatoren, zodat kan worden beoordeeld welke meerwaarde het project 

heeft opgeleverd en hoe doeltreffend het is geweest, of in hoeverre het heeft bijgedragen 

aan EU-beleid; verzoekt de EIB in haar verslaglegging een beoordeling op te nemen van 

de kwaliteit van haar verrichtingen, de risicoblootstelling en de beheerskosten; 

24. acht het belangrijk voor het aantrekken van kapitaal uit de private sector dat de EIB een 

deel van de risico's van potentiële projecten overneemt van investeerders; verzoekt de EIB 

om de aantrekkelijkheid en de zichtbaarheid van het EFSI in de investeringsrichtsnoeren 

en de te financieren projecten te vergroten door een doeltreffender bewustmakingsbeleid 

te ontwikkelen dat gericht is op potentiële private investeerders en projectontwikkelaars 

op lokaal en regionaal niveau; 

25. dringt er omwille van de verantwoording op aan dat het investeringscomité de 

ontwikkeling van resultaatgerichte investeringen regelmatig beoordeelt met behulp van 

het scorebord van indicatoren teneinde goed gerichte projecten, dat wil zeggen projecten 

die een effectieve macro-economische impact hebben of bijdragen aan groei en 



 

AD\1123298NL.docx 7/10 PE599.570v02-00 

 NL 

werkgelegenheid, te identificeren, en verzoekt om een objectief overzicht van de 

additionaliteit en meerwaarde van die projecten en van de mate waarin ze stroken met 

Uniebeleid en andere klassieke EIB-verrichtingen;  

26. verzoekt de EIB alle informatie te verstrekken over hoe onder de EFSI-garantie vallende 

projecten gescoord hebben als ze worden afgezet tegen het EFSI-scorebord van 

indicatoren en gerelateerde criteria en wegingsfactoren, met name de bijdrage aan de 

EFSI-doelstellingen, de additionaliteit, de economische en technische haalbaarheid en de 

maximalisering van private investeringen; 

27. dringt erop aan het selectieproces voor de verrichtingen transparanter te maken en alle 

operationele informatie over ondertekende verrichtingen bekend te maken via het 

scorebord van indicatoren, alsook om het verantwoordingsproces voor verrichtingen te 

verbeteren; is voorts van mening dat er meer raadpleging van lokale en regionale 

autoriteiten moet plaatsvinden en dat die naar behoren gedocumenteerd moet worden 

tijdens de beoordeling van de projecten; 

28. verzoekt om beter gestroomlijnde bestuursregelingen om de respectieve 

verantwoordelijkheden van de Commissie en de EIB beter te definiëren, 

onafhankelijkheid te waarborgen en belangenconflicten van de diverse actoren die bij het 

besluitvormingsproces betrokken zijn te voorkomen, vooral wat betreft de leden van het 

investeringscomité van EFSI, alsook om omwille van de verantwoording vast te stellen 

wie de begrotings- en wetgevingsautoriteiten van de Unie verantwoording verschuldigd is 

over het prestatie- en risicobeheer van het EFSI; 

29. benadrukt dat de transparantieregels en de fiscale bepalingen uitgebreid en aangescherpt 

moeten worden, met name die met betrekking tot belastingvermijding; 

30. herhaalt dat het Parlement een belangrijke rol moet spelen bij het controleren van de 

meerwaarde en de additionaliteit van het EFSI; 

31. benadrukt de controlerende taak van de Rekenkamer, zoals vastgesteld in artikel 20 van de 

EFSI-verordening; wijst op Advies 2/2016 van de Rekenkamer getiteld "EFSI: een 

vroegtijdig voorstel voor verlenging en uitbreiding"; neemt met bezorgdheid kennis van 

de constatering van de Rekenkamer dat er weinig bewijs is voor de voorgestelde 

verhoging van de EU-garantie; herinnert eraan dat de controlerechten van de Rekenkamer 

zoals vastgesteld in artikel 287 VWEU onverkort moeten worden geëerbiedigd; 

32. betreurt dat het voorstel voor de verlenging van het EFSI niet vergezeld ging van een 

effectbeoordeling zoals voorzien in de richtsnoeren voor betere regelgeving, noch door 

een evaluatie vooraf zoals door artikelen 30 en 140 van het Financieel Reglement wordt 

vereist voor uitgavenprogramma's en financiële instrumenten; is ingenomen met het 

voorstel van de Commissie (COM(2016) 597) om de looptijd van het EFSI te verlengen; 

is ingenomen met de voorgestelde verbeteringen aan de EFSI-verordening; betreurt dat het 

voorstel niet vergezeld ging van een effectbeoordeling en dat de beginselen van betere 

regelgeving niet in acht zijn genomen; wijst erop dat, met het oog op een eventuele 

verlenging tot na 2020, de effectbeoordeling moet worden uitgevoerd voordat het voorstel 

bij het Parlement en de Raad wordt ingediend; 

33. betreurt dat het EFSI als een uitzondering op het voorschrift van het Financieel Reglement 
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werd beschouwd, hoewel de financiering van het garantiefonds voor het grootste deel 

afkomstig is uit de EU-begroting en de begrotingsgarantie aan de EIB aanzienlijke 

voorwaardelijke verplichtingen met zich meebrengt voor de EU-begroting; 

34. merkt op dat het effect van de EFSI-risico's is overdreven; is het eens met de constatering 

van de Rekenkamer dat het effect van de financiering van het garantiefonds uit de EU-

begroting kleiner zou zijn geweest als de Commissie dezelfde veronderstellingen had 

gehanteerd voor het initiële EFSI-voorstel; 

35. vraagt om verduidelijking van de toepassing van de voorschriften voor staatssteun op 

projecten met een gecombineerde financiering uit het EFSI en de structuurfondsen. 
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