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AMENDEMENTEN 

De Commissie begrotingscontrole verzoekt de Begrotingscommissie en de Commissie 

economische en monetaire zaken, die ten principale bevoegd zijn, onderstaande 

amendementen in aanmerking te nemen: 

Amendement  1 

Voorstel voor een verordening 

Visum 5 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Gezien Advies nr. 2/2016 van de Europese 

Rekenkamer1 bis, 

 _________________ 

 1 bis PB C 465 van 13.12.2016, blz. 1. 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) Sinds de presentatie van het 

investeringsplan voor Europa in 

november 20143 is het investeringsklimaat 

verbeterd en keren de groei en het 

vertrouwen in de Europese economie 

terug. Inmiddels is er in de Unie, met een 

groei van het bruto binnenlands product 

met 2 % in 2015, al vier jaar lang sprake 

van een bescheiden herstel. De 

omvangrijke activiteiten die met het 

investeringsplan in gang zijn gezet, 

leveren al concrete resultaten op, ook al 

kunnen grotere investeringsprojecten 

geen onmiddellijke macro-economische 

effecten sorteren. De investeringen 

trekken in 2016 en 2017 naar verwachting 

geleidelijk aan, maar liggen nog onder 

historische niveaus. 

(1) Ondanks het bestaan van het 

Europees Fonds voor strategische 

investeringen (EFSI), blijft het probleem 

van de investeringskloof in de Unie 

bestaan. Het gebrek aan investeringen 

wordt veroorzaakt door een ernstige 

terugval van de totale vraag en door de 

effecten van het bezuinigingsbeleid. De 

investeringsaanpak in de Unie moet 

radicaal worden gewijzigd, waarbij de 

werkelijke oorzaken van de financiële 

crisis moeten worden aangepakt en het 

economische-governancekader moet 

worden herzien om productieve 

investeringen die een meerwaarde kunnen 

bieden voor de reële economie en de 

samenleving in alle lidstaten permanent te 

stimuleren; 

_________________  

3 COM(2014)0903 final.  
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Amendement  3 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) Op 1 juni 2016 heeft de Commissie 

een mededeling uitgebracht met de titel 

"Europa investeert weer – Balans van het 

investeringsplan voor Europa en volgende 

stappen", waarin is geschetst wat tot 

dusver dankzij het investeringsplan is 

bereikt en wat de volgende stappen zouden 

kunnen zijn, waarbij ook wordt gedacht 

aan een verlenging van de initiële periode 

van drie jaar dat het Europees Fonds voor 

strategische investeringen (EFSI) zou 

bestaan, aan een opschaling van het 

venster voor kleine en middelgrote 

bedrijven (kmo's/mkb) binnen het 

bestaande kader en aan een versterking 

van de Europese investeringsadvieshub 

(EIAH). 

(3) Op 1 juni 2016 heeft de Commissie 

een mededeling uitgebracht met de titel 

"Europa investeert weer – Balans van het 

investeringsplan voor Europa en volgende 

stappen", waarin is geschetst wat de 

situatie tot op heden is en wat de volgende 

stappen zouden kunnen zijn, zoals een 

verlenging van de initiële periode van drie 

jaar dat het Europees Fonds voor 

strategische investeringen (EFSI) zou 

bestaan, een opschaling van het venster 

voor kleine en middelgrote bedrijven 

(kmo's/mkb) binnen het bestaande kader en 

een versterking van de Europese 

investeringsadvieshub (EIAH). 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 4 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (4 bis) Het EFSI is een onderdeel van het 

investeringsplan - een alomvattende 

strategie die is ontworpen om de 

onzekerheid aan te pakken waarmee 

publieke en particuliere investeringen zijn 

omgeven en om het tekort aan 

investeringen in de Unie te verminderen. 

De strategie berust 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. Met het 

oog op geografische diversifiëring is het 

van essentieel belang dat het 

investeringsklimaat in de Unie wordt 
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verbeterd door 

investeringsbelemmeringen weg te nemen. 

Het EFSI vormt een aanvulling op andere 

maatregelen die nodig zijn om het tekort 

aan investeringen in de Unie te 

verminderen en, door als een 

garantiefonds te fungeren, biedt het een 

stimulans voor nieuwe investeringen. 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) Het EFSI is oorspronkelijk opgezet 

voor een periode van drie jaar en zou ten 

minste 315 miljard EUR aan investeringen 

moeten genereren. Gezien het succes 

ervan wil de Commissie het fonds 

verdubbelen, zowel qua looptijd als qua 

financiële capaciteit. De wettelijke 

verlenging valt samen met de resterende 

periode van het huidige meerjarig 

financieel kader en moet leiden tot minste 

een half biljoen EUR aan investeringen 

tot en met 2020. Om de slagkracht van het 

EFSI nog verder te vergroten en de 

beoogde verdubbeling van het 

investeringsstreefcijfer te halen, moeten 

de lidstaten ook een bijdrage leveren en 

daar prioriteit aan geven. 

(6) Het EFSI is oorspronkelijk opgezet 

voor een periode van drie jaar en zou ten 

minste 315 miljard EUR aan investeringen 

moeten genereren. Momenteel is er in de 

Unie nog steeds een investeringskloof en 

is er bezorgdheid over het feit dat het 

EFSI onvoldoende gediversifieerd is, 

zowel in sectoraal als in geografisch 

opzicht, vanwege de suboptimale 

toewijzing van de investeringen, de 

financiering van projecten met een grote 

milieu-impact en twijfels omtrent de 

additionaliteit. Desondanks heeft de 

Commissie, amper één jaar na de 

operationele inzet van het EFSI en toen er 

nog geen onafhankelijke evaluatie van het 

EFSI had plaatsgevonden waaraan een 

eventuele herziening verbonden was, een 

voorstel gelanceerd om het fonds te 

verdubbelen, zowel qua looptijd als qua 

financiële capaciteit. 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 7 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) Voor de periode na 2020 wil de 

Commissie met de nodige voorstellen 

(7) In Verordening (EU) 2015/1017 is 

bepaald dat de Commissie uiterlijk op 
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komen om de strategische investeringen 

op een duurzaam niveau te houden. 

5 juli 2018 bij het Europees Parlement en 

de Raad een verslag moet indienen met 

een onafhankelijke evaluatie van de 

toepassing van Verordening (EU) 

2015/1017. De Commissie moet uiterlijk 

op 30 juni 2020 nog zo'n verslag indienen 

dat, indien van toepassing, vergezeld gaat 

van een wetgevingsvoorstel tot wijziging 

van Verordening (EU) 2015/1017 en, in 

overeenstemming met het 

Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 

2016 over beter wetgeven, van een 

effectbeoordeling. Dit wetgevingsvoorstel 

moet de strategische investeringen van de 

Unie op een duurzaam niveau 

zekerstellen, bevorderen en opvoeren 

gedurende de hele financiële periode van 

het meerjarig financieel kader na 2020. 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 7 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (7 bis) Om haar taken te kunnen 

verrichten moet de Rekenkamer uiterlijk 

op 31 mei van elk jaar toegang krijgen tot 

het jaarverslag van de Commissie inzake 

het beheer van het garantiefonds. In dit 

opzicht moeten de controlerechten van de 

Rekenkamer als vastgelegd in 

artikel 287 VWEU volledig worden 

geëerbiedigd en moet het verslag van de 

Commissie tijdig worden ingediend bij het 

Europees Parlement, de Raad en de 

Rekenkamer. 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 8 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(8) Het versterkte EFSI moet zich (8) Het versterkte EFSI moet zich 
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richten op nog bestaand(e) marktfalen en 

suboptimale investeringssituaties en moet 

doorgaan met het genereren van 

financiering uit de particuliere sector voor 

investeringen die van cruciaal belang zijn 

voor het scheppen van banen - onder meer 

voor jongeren - voor de groei en voor het 

concurrentievermogen, zulks met 

aanscherping van de additionaliteit. Het 

gaat om investeringen op het gebied van 

energie, milieu en klimaat, maatschappelijk 

en menselijk kapitaal en de daarmee 

gerelateerde infrastructuur, 

gezondheidszorg, onderzoek en innovatie, 

grensoverschrijdend en duurzaam vervoer 

en de digitale transformatie. Met name 

moet de bijdrage die de door het EFSI 

gesteunde verrichtingen leveren aan de 

verwezenlijking van de ambitieuze doelen 

die op de klimaatconferentie van Parijs 

(COP21) voor de Unie zijn vastgesteld, 

worden opgevoerd. Ook moet het vizier 

sterker worden gericht op prioritaire 

energie-interconnectieprojecten en op 

energie-efficiëntieprojecten. Daarnaast 

mag uit het EFSI geen steun worden 

verleend voor snelwegen, tenzij deze nodig 

is voor de ondersteuning van particuliere 

investeringen in vervoer in de 

cohesielanden of in grensoverschrijdende 

vervoersprojecten waarbij ten minste één 

cohesieland is betrokken. 

Duidelijkheidshalve moeten projecten op 

het gebied van landbouw, visserij en 

aquacultuur, ook al zijn ze al subsidiabel, 

expliciet worden genoemd als projecten die 

onder de algemene doelstellingen vallen en 

voor EFSI-steun in aanmerking komen. 

richten op nog bestaand(e) marktfalen en 

suboptimale investeringssituaties en moet 

doorgaan met het genereren van nieuwe 

financiering uit de particuliere sector voor 

investeringen die van cruciaal belang zijn 

voor het scheppen van banen - onder meer 

voor jongeren - voor de groei en voor het 

concurrentievermogen, zulks met 

aanscherping van de additionaliteit ten 

opzichte van andere bestaande 

instrumenten van de Unie en van de 

belangrijkste verrichtingen van de EIB. 

Het gaat om investeringen op het gebied 

van energie, bio-economie, milieu en 

klimaat, maatschappelijk en menselijk 

kapitaal en de daarmee gerelateerde 

infrastructuur, gezondheidszorg, onderzoek 

en innovatie, grensoverschrijdend en 

duurzaam vervoer en 

grensoverschrijdende netwerken, en de 

digitale transformatie in alle sectoren. Met 

name moet de bijdrage die de door het 

EFSI gesteunde verrichtingen leveren aan 

de verwezenlijking van de ambitieuze 

doelen die op de klimaatconferentie van 

Parijs (COP21) voor de Unie zijn 

vastgesteld, worden opgevoerd. Ook moet 

het vizier sterker worden gericht op 

prioritaire energie-interconnectieprojecten 

en op energie-efficiëntieprojecten. 

Daarnaast mag uit het EFSI geen steun 

worden verleend voor snelwegen en 

koolstofintensieve vervoersprojecten, 

tenzij deze absoluut nodig zijn voor de 

ondersteuning van particuliere 

investeringen in vervoer. 

Duidelijkheidshalve moeten projecten op 

het gebied van landbouw, visserij en 

aquacultuur, ook al zijn ze al subsidiabel, 

expliciet worden genoemd als projecten die 

onder de algemene doelstellingen vallen en 

voor EFSI-steun in aanmerking komen. 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 9 

 



 

PE599.625v02-00 8/22 AD\1123301NL.docx 

NL 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) Bij de selectie van projecten moet 

de additionaliteit, een wezenlijk kenmerk 

van de EFSI-garantie, worden 

aangescherpt. Met name mogen 

verrichtingen alleen in aanmerking komen 

voor EFSI-steun als ze gericht zijn op de 

aanpak van welomschreven marktfalen of 

suboptimale investeringssituaties. 

Verrichtingen in infrastructuur die onder 

het venster infrastructuur en innovatie valt 

en twee of meer lidstaten met elkaar 

verbindt, met inbegrip van e-infrastructuur, 

moeten additioneel worden geacht, 

aangezien ze per definitie met 

moeilijkheden gepaard gaan en een hoge 

meerwaarde voor de Unie hebben 

(9) Bij de selectie van projecten moet 

de additionaliteit, een wezenlijk kenmerk 

van de EFSI-garantie, worden 

aangescherpt. Met name mogen 

verrichtingen alleen in aanmerking komen 

voor EFSI-steun als ze gericht zijn op de 

aanpak van welomschreven marktfalen of 

suboptimale investeringssituaties. Het doel 

van additionaliteit moet beperkt blijven tot 

de garantie dat er alleen projecten worden 

geselecteerd die gezien hun hogere 

risicoprofiel anders geen financiering op 

de markt hadden gekregen. De 

voorwaarde van additionaliteit moet 

eenvoudig blijven en de basis vormen voor 

andere financieringscriteria die 

makkelijker meetbaar zijn. Verrichtingen 

in infrastructuur die onder het venster 

infrastructuur en innovatie valt en twee of 

meer lidstaten met elkaar verbindt, met 

inbegrip van e-infrastructuur, moeten 

additioneel worden geacht, aangezien ze 

per definitie met moeilijkheden gepaard 

gaan en een hoge meerwaarde voor de 

Unie hebben. 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) Om de absorptie van het EFSI in de 

minder ontwikkelde regio's en de 

overgangsregio's te verhogen, moeten de 

algemene doelstellingen in het kader 

waarvan de EFSI-steun wordt verleend, 

voor die regio's worden verruimd. 

(11) Om de absorptie van het EFSI in 

alle regio's, ook in de minder ontwikkelde, 

afgelegen, ultraperifere en 

overgangsregio's, te verhogen en om het 

geografische en sectorale onevenwicht 

van de EFSI-steun aan te pakken, moeten 

de algemene doelstellingen en de 

voorwaarden om in aanmerking te komen 

voor EFSI-steun, worden verruimd, 

waarbij de Europese 

investeringsadvieshub meer wordt ingezet 

om technische bijstand te verlenen voor 

het genereren van projecten op regionaal 
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en lokaal niveau in de hele Unie alsook 

om te zorgen voor betere communicatie en 

zichtbaarheid. 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 15 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(15) Op basis van de ervaring die is 

opgedaan met de investeringen die door het 

EFSI zijn gesteund, moet het streefbedrag 

van het garantiefonds op 35 % van de 

totale EU-garantieverplichtingen worden 

gebracht, waarmee een adequaat 

beschermingsniveau gewaarborgd blijft. 

(15) Op basis van de ervaring die is 

opgedaan met de investeringen die door het 

EFSI zijn gesteund en van het feit dat er 

geen beroep wordt gedaan op de EU-

garantie, moet het streefbedrag van het 

garantiefonds op 35 % van de totale EU-

garantieverplichtingen worden gebracht, 

waarmee een adequaat beschermingsniveau 

gewaarborgd blijft. 

 

Amendement  12 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 16 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (16 bis) De procedures voor de 

verwerkingsverrichtingen moeten worden 

vereenvoudigd opdat de informatie die de 

eindbegunstigden, met name kmo's, 

moeten verstrekken, beperkt blijft tot het 

minimum dat nodig is om deze 

verrichtingen te doen slagen zonder de 

kmo's te belasten met buitensporige 

bureaucratie. Tegelijkertijd moet prioriteit 

worden verleend aan transparantie van de 

procedures. 

 

Amendement  13 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 17 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(17) De EIB en het EIF moeten ervoor 

zorgen dat de eindbegunstigden, inclusief 

kmo's, worden geïnformeerd over het 

bestaan van de EFSI-steun om de 

zichtbaarheid van de EU-garantie die in het 

kader van Verordening (EU) 2015/107 

wordt verleend, te verhogen. 

(17) De EIB en het EIF moeten ervoor 

zorgen dat de eindbegunstigden en 

potentiële investeerders uit de particuliere 

sector, inclusief kmo's, worden 

geïnformeerd over het bestaan van de 

EFSI-steun om de zichtbaarheid van de 

EU-garantie die in het kader van 

Verordening (EU) 2015/1017 wordt 

verleend, te verhogen. 

 

Amendement  14 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 19 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(19) Bij de door het EFSI gesteunde 

verrichtingen moeten de Uniebeginselen 

van een goede fiscale governance in acht 

worden genomen. 

(19) Bij de door het EFSI gesteunde 

verrichtingen moeten in ieder opzicht de 

Uniebeginselen van een goede fiscale 

governance in acht worden genomen. 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 21 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(21) De EIAH moet worden versterkt en 

de activiteiten ervan moeten worden 

toegespitst op behoeften die in de huidige 

regelingen niet adequaat worden afgedekt. 

In dit verband moet bijzondere aandacht 

uitgaan naar de ondersteuning van de 

voorbereiding van projecten waarbij twee 

of meer lidstaten zijn betrokken, en 

projecten die bijdragen tot de 

verwezenlijking van de COP21-doelen. 

Onverminderd zijn doelstelling om voort te 

bouwen op bestaande adviesdiensten van 

de EIB en de Commissie en om op te 

treden als een centrale technische 

advieshub voor projectfinanciering in de 

Unie, moet de EIAH ook actief bijdragen 

(21) De EIAH moet worden versterkt, 

onder meer door te voorzien in de 

mogelijkheid om zijn begroting te 

verhogen wanneer dat gerechtvaardigd is, 
en de activiteiten ervan moeten worden 

toegespitst op behoeften die in de huidige 

regelingen niet adequaat worden afgedekt. 

In dit verband moet bijzondere aandacht 

uitgaan naar de ondersteuning van de 

voorbereiding van projecten waarbij twee 

of meer lidstaten zijn betrokken, en 

projecten die bijdragen tot de 

verwezenlijking van de doelstellingen van 

de Europa 2020-strategie en van de 

COP21. Onverminderd zijn doelstelling om 

voort te bouwen op bestaande 
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aan de doelstelling om het EFSI sectoraal 

en geografisch te diversificeren, en de EIB 

waar nodig ondersteunen bij het creëren 

van projecten. Daarnaast moet hij actief 

bijdragen tot de oprichting van 

investeringsplatformen en advies verlenen 

over het combineren van andere bronnen 

van Uniefinanciering met het EFSI. 

adviesdiensten van de EIB en de 

Commissie en om op te treden als een 

centrale technische advieshub voor 

projectfinanciering in de Unie, moet de 

EIAH ook actief bijdragen aan de 

doelstelling om het EFSI sectoraal en 

geografisch te diversificeren, en de EIB 

waar nodig ondersteunen bij het creëren 

van projecten. Daarnaast moet hij actief 

bijdragen tot de oprichting van 

investeringsplatformen en advies verlenen 

over het combineren van andere bronnen 

van Uniefinanciering met het EFSI. 

 

Amendement  16 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 

Verordening (EU) 2015/1017 

Artikel 5 – lid 1 – alinea's 3, 4 en 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Om marktfalen en suboptimale 

investeringssituaties beter aan te pakken, 

hebben speciale activiteiten van de EIB die 

door het EFSI worden ondersteund, 

doorgaans kenmerken als achterstelling, 

deelneming in risicodelende instrumenten, 

grensoverschrijdende kenmerken, 

blootstelling aan specifieke risico's of 

andere onderscheidbare aspecten als verder 

beschreven in bijlage II.  

Om marktfalen en suboptimale 

investeringssituaties beter aan te pakken, 

worden speciale activiteiten van de EIB die 

door het EFSI worden ondersteund, 

beschouwd als dragers van additionaliteit 

ten opzichte van andere 

financieringsinstrumenten van de EIB, 

het EIF of de Unie, en hebben zij 

doorgaans kenmerken als achterstelling, 

deelneming in risicodelende instrumenten, 

grensoverschrijdende kenmerken, 

blootstelling aan specifieke risico's of 

andere onderscheidbare aspecten als verder 

beschreven in bijlage II. 

EIB-projecten met een risico dat lager is 

dan het minimumrisico in het kader van 

speciale activiteiten van de EIB mogen 

eveneens door het EFSI worden 

ondersteund indien het gebruik van de EU-

garantie noodzakelijk is om te zorgen voor 

additionaliteit als omschreven in de eerste 

alinea van dit lid. 

EIB-projecten met een risico dat lager is 

dan het minimumrisico in het kader van 

speciale activiteiten van de EIB mogen 

eveneens door het EFSI worden 

ondersteund indien het gebruik van de EU-

garantie noodzakelijk is om te zorgen voor 

additionaliteit als omschreven in de eerste 

alinea van dit lid. 

De door het EFSI ondersteunde projecten 

waarbij twee of meer lidstaten door 
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fysieke infrastructuur met elkaar worden 

verbonden of waarbij fysieke 

infrastructuur of diensten in verband met 

fysieke infrastructuur worden uitgebreid 

van één lidstaat naar één of meer andere 

lidstaten, worden ook geacht 

additionaliteit te bieden. 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 

Verordening (EU) 2015/1017 

Artikel 6 – lid 1 – inleidende formule 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

In de EFSI-overeenkomst wordt bepaald 

dat het EFSI projecten moet ondersteunen 

die gericht zijn op de aanpak van 

marktfalen of suboptimale 

investeringssituaties en die: 

In de EFSI-overeenkomst wordt bepaald 

dat het EFSI projecten moet ondersteunen 

die gericht zijn op de aanpak van 

marktfalen of suboptimale 

investeringssituaties, onder meer met als 

doel een evenwichtiger geografische 

spreiding van investeringen te 

bewerkstelligen, en die: 

 

Amendement  18 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 – letter d 

Verordening (EU) 2015/1017 

Artikel 7 – lid 12 – alinea 2 – tweede zin 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Besluiten waarmee het gebruik van de EU-

garantie wordt goedgekeurd, worden 

openbaar en toegankelijk gemaakt en 

vermelden de redenen van het besluit, 

waarbij met name wordt ingegaan op de 

inachtneming van het 

additionaliteitscriterium. De publicatie 

bevat geen commercieel gevoelige 

informatie. De besluitvorming in het 

investeringscomité wordt geschraagd door 

de documentatie die door de EIB is 

Besluiten waarmee het gebruik van de EU-

garantie wordt goedgekeurd, worden 

openbaar en toegankelijk gemaakt en 

vermelden de redenen van het besluit, 

waarbij met name wordt ingegaan op de 

inachtneming van het 

additionaliteitscriterium en van de 

doelstellingen van het Uniebeleid. 

Dergelijke besluiten bevatten ook 

informatie over de naleving van de 

subsidiabiliteitscriteria als bedoeld in 

artikel 6 en over het gebruik van het 
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verstrekt. scorebord van indicatoren als bedoeld in 

lid 14 van dit artikel. De publicatie bevat 

geen commercieel gevoelige informatie. 

De besluitvorming in het 

investeringscomité wordt geschraagd door 

de documentatie die door de EIB is 

verstrekt. 

 

Amendement  19 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter c 

Verordening (EU) 2015/1017 

Artikel 9 – lid 3 – letter a 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) 31 december 2020, voor 

verrichtingen van de EIB waarvoor 

uiterlijk op 31 december 2022 een 

overeenkomst tussen de EIB en de 

begunstigde of financieel intermediair is 

ondertekend; 

a) 31 december 2020, voor 

verrichtingen van de EIB waarvoor 

uiterlijk op 31 december 2021 een 

overeenkomst tussen de EIB en de 

begunstigde of financieel intermediair is 

ondertekend; 

 

Amendement  20 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter c 

Verordening (EU) 2015/1017 

Artikel 9 – lid 3 – letter b 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) 31 december 2020, voor 

verrichtingen van het EIF waarvoor 

uiterlijk op 31 december 2022 een 

overeenkomst tussen het EIF en de 

financieel intermediair is ondertekend. 

b) 31 december 2020, voor 

verrichtingen van het EIF waarvoor 

uiterlijk op 31 december 2021 een 

overeenkomst tussen het EIF en de 

financieel intermediair is ondertekend. 

 

Amendement  21 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter d 

Verordening (EU) 2015/1017 

Artikel 9 – lid 4 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) lid 4 wordt geschrapt; Schrappen 

 

Amendement  22 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 9 – letter b – punt i 

Verordening (EU) 2015/1017 

Artikel 14 – lid 2 – punt c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) het stimuleren van lokale kennis 

met het oog op een vlottere verstrekking 

van de EFSI-steun in de hele Unie en het 

bijdragen, waar mogelijk, aan het in punt 8 

van bijlage II beschreven doel van 

sectorale en geografische diversificatie van 

het EFSI door de EIB te ondersteunen bij 

het creëren van verrichtingen; 

c) het stimuleren van lokale, regionale 

en nationale kennis, nauwere 

samenwerking met de autoriteiten in de 

lidstaten en een gerichte ondersteuning 

van capaciteitsopbouw met het oog op een 

vlotter gebruik van de EFSI-steun in de 

hele Unie en het bijdragen, waar mogelijk, 

aan het in punt 8 van bijlage II beschreven 

doel van sectorale en geografische 

diversificatie van het EFSI door de EIB te 

ondersteunen bij het creëren van 

verrichtingen; 

 

Amendement  23 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 9 – letter b – punt ii 

Verordening (EU) 2015/2017 

Artikel 14 – lid 2 – punt e 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

e) het verlenen van proactieve 

ondersteuning bij de oprichting van 

investeringsplatformen; 

e) het verlenen van proactieve 

ondersteuning bij de oprichting van 

investeringsplatformen, teneinde 

gelijktijdig kleinschaligere projecten te 

ondersteunen, waarbij niet uit het oog 

mag worden verloren dat aan de vereiste 

van innovatie moet worden voldaan; 

 



 

AD\1123301NL.docx 15/22 PE599.625v02-00 

 NL 

Amendement  24 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 9 – letter b – punt iii 

Verordening (EU) 2015/1017 

Artikel 14 – lid 2 – punt f 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

f) het verlenen van advies over het 

combineren van andere bronnen van 

Uniefinanciering (zoals de Europese 

structuur- en investeringsfondsen, Horizon 

2020 en de financieringsfaciliteit voor 

Europese verbindingen (Connecting 

Europe Facility)), met het EFSI. 

f) het verlenen van advies over de 

complementariteit van andere bronnen van 

Uniefinanciering en -investeringen en 

potentiële onderlinge synergie (zoals de 

Europese structuur- en 

investeringsfondsen, Horizon 2020 en de 

financieringsfaciliteit voor Europese 

verbindingen (Connecting Europe 

Facility)), met het EFSI. 

 

Amendement  25 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 9 – letter c 

Verordening (EU) 2015/1017 

Artikel 14 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. Om het in lid 1 genoemde doel te 

realiseren en op lokaal niveau zo goed 

mogelijke adviessteun te verlenen, streeft 

de EIAH ernaar gebruik te maken van de 

deskundigheid van de EIB, de Commissie, 

nationale stimuleringsbanken of -

instellingen en de beheersautoriteiten van 

de Europese structuur- en 

investeringsfondsen. 

5. Om het in lid 1 genoemde doel te 

realiseren en op lokaal, regionaal en 

nationaal niveau zo goed mogelijke 

adviessteun te verlenen, streeft de EIAH 

ernaar gebruik te maken van de 

deskundigheid van de EIB, de Commissie, 

nationale stimuleringsbanken of -

instellingen en de beheersautoriteiten van 

de Europese structuur- en 

investeringsfondsen. 

 

Amendement  26 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 9 – letter d bis (nieuw) 

Verordening (EU) 2015/1017 

Artikel 14 – lid 9 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (d bis) Het volgende lid 9 bis wordt 

toegevoegd: 

 "9 bis. Om te waarborgen dat de EIAH 

zijn taken kan uitvoeren en kan bijdragen 

tot de doelstelling van sectorale en 

geografische diversifiëring van het EFSI, 

kan de EIB een gemotiveerd verzoek bij 

de Commissie indienen om het budget van 

de EIAH te verhogen." 

 

Amendement  27 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 9 bis (nieuw) 

Verordening (EU) 2015/1017 

Artikel 16 – lid 2 

 
Bestaande tekst Amendement 

 "(9 bis) artikel 16, lid 2, wordt 

vervangen door: 

"2. De EIB, in voorkomend geval in 

samenwerking met het EIF, brengt 

jaarlijks aan het Europees Parlement en de 

Raad verslag uit over de financierings- en 

investeringsverrichtingen van de EIB die 

onder deze verordening vallen. Het 

verslag wordt openbaar gemaakt en bevat 

het volgende: 

"2. De EIB brengt halfjaarlijks aan het 

Europees Parlement en de Raad verslag uit 

over de goedgekeurde 

investeringsverrichtingen. Het verslag 

wordt vervolgens openbaar en 

toegankelijk gemaakt. 

 Het verslag bevat het volgende: 

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, in het bijzonder met 

het criterium van het bieden van 

additionaliteit, samen met een beoordeling 

van de verdeling van de financierings- en 

investeringsverrichtingen van de EIB 

tussen de in artikel 9, lid 2, algemene 

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, met name wat de 

naleving van het additionaliteitscriterium 

betreft; 

b) een beoordeling van de 

toegevoegde waarde, het aantrekken van 
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middelen van de particuliere sector, de 

geraamde en feitelijke outputs en de 

resultaten en de gevolgen van de 

financierings- en 

investeringsverrichtingen van de EIB op 

geaggregeerde basis, met inbegrip van het 

effect op het scheppen van 

werkgelegenheid; 

c) een beoordeling van de mate waarin 

de verrichtingen die onder deze 

verordening vallen, bijdragen aan de 

verwezenlijking van de in artikel 9, lid 2, 

vermelde algemene doelstellingen, met 

inbegrip van een beoordeling van het 

niveau van EFSI-investeringen op het 

gebied van onderzoek, ontwikkeling en 

innovatie en vervoer (inclusief TEN-V en 

stedelijke mobiliteit), telecommunicatie, 

energie-infrastructuur en energie-

efficiëntie; 

c) een beoordeling van de mate waarin 

de verrichtingen die onder deze 

verordening vallen, bijdragen aan de 

verwezenlijking van de algemene 

doelstellingen van de EU, met inbegrip 

van een beoordeling van het niveau van 

EFSI-investeringen op het gebied van 

onderzoek, ontwikkeling en innovatie, 

vervoer, telecommunicatie, energie-

infrastructuur en energie-efficiëntie; 

d) een beoordeling van de naleving 

van de voorschriften betreffende het 

gebruik van de EU-garantie en van de in 

artikel 4, lid 2, onder f), punt iv), bedoelde 

essentiële prestatie-indicatoren; 

 

e) een beoordeling van het 

hefboomeffect tot stand gebracht door 

projecten ondersteund door het EFSI; 

e) een beoordeling van het werkelijke 

hefboomeffect tot stand gebracht door 

projecten ondersteund door het EFSI; 

f) een beschrijving van de projecten 

waarbij de steun van de Europese 

structuur- en investeringsfondsen wordt 

gecombineerd met de steun uit het EFSI, 

en het totale bedrag van de bijdragen uit 

iedere bron; 

f) een beschrijving van de projecten 

waarbij de steun van de Europese 

structuur- en investeringsfondsen wordt 

gecombineerd met de steun uit het EFSI, 

en het totale bedrag van de bijdragen uit 

iedere bron; 

g) het financiële bedrag dat de 

begunstigden hebben ontvangen en een 

beoordeling van de financierings- en 

investeringsverrichtingen van de EIB op 

geaggregeerde basis; 

g) het financiële bedrag dat de 

financiële intermediairs en de 

eindbegunstigden hebben ontvangen, de 

uitgesplitste statistische gegevens van elk 

gefinancierd project, waaronder de in het 

kader van het EFSI verstrekte leningen 

via financiële intermediairs en een 

beoordeling van de financierings- en 

investeringsverrichtingen van de EIB op 

uitgesplitste basis; 

 g bis) de onafhankelijke beoordelingen 

vooraf en achteraf van elk project, met 
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een uitvoerige toelichting over de 

indicatoren en de toegepaste selectie- en 

beoordelingscriteria; 

 g ter) een beoordeling van de 

toegevoegde waarde van de afzonderlijke 

financierings- en 

investeringsverrichtingen van de EIB en 

van de geaggregeerde risico's die aan die 

verrichtingen verbonden zijn; 

 g quater) de financiële verslagen 

betreffende de financierings- en 

investeringsverrichtingen van de EIB die 

onder deze verordening vallen, 

gecontroleerd door een onafhankelijke 

externe auditor; 

h) een beoordeling van de 

toegevoegde waarde van de financierings- 

en investeringsverrichtingen van de EIB en 

van de geaggregeerde risico's die aan die 

verrichtingen verbonden zijn; 

h) een beoordeling van de 

toegevoegde waarde van de financierings- 

en investeringsverrichtingen van de EIB en 

van de geaggregeerde risico's die aan die 

verrichtingen verbonden zijn; 

i) gedetailleerde informatie over het 

beroep op de EU-garantie, verliezen, 

opbrengsten, ingevorderde bedragen en 

andere ontvangsten; 

i) gedetailleerde informatie over het 

beroep op de EU-garantie, verliezen, 

opbrengsten, ingevorderde bedragen en 

andere ontvangsten; 

j) de financiële verslagen betreffende 

de financierings- en 

investeringsverrichtingen van de EIB die 

onder deze verordening vallen, 

gecontroleerd door een onafhankelijke 

externe auditor. 

j) de financiële verslagen betreffende 

de financierings- en 

investeringsverrichtingen van de EIB die 

onder deze verordening vallen, 

gecontroleerd door een onafhankelijke 

externe auditor. 

 

Amendement  28 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 – letter a bis (nieuw) 

Verordening (EU) 2015/1017 

Artikel 18 – lid 6 – alinea 1 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 a bis) aan lid 6 wordt de volgende alinea 

toegevoegd: 

 "Het vóór 30 juni 2020 in te dienen 

verslag wordt in voorkomend geval 

vergezeld van een wetgevingsvoorstel tot 
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wijziging van deze verordening, ofwel om 

een nieuwe investeringsperiode vast te 

stellen, waarbij eventueel vastgestelde 

tekortkomingen worden aangepakt en 

wordt gewaarborgd dat strategische 

investeringen op een duurzaam niveau 

worden voortgezet ofwel, indien in het 

verslag wordt geconcludeerd dat 

handhaving van een regeling ter 

ondersteuning van investeringen niet is 

gerechtvaardigd, om te zorgen voor een 

soepele beëindiging van het EFSI, 

waarbij de EU-garantie voor 

verrichtingen die in het kader van deze 

verordening reeds zijn goedgekeurd, blijft 

gehandhaafd. In overeenstemming met 

het Interinstitutioneel Akkoord van 

13 april 2016 over beter wetgeven, gaat 

een dergelijk voorstel vergezeld van een 

effectbeoordeling."; 

 

Amendement  29 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 – letter b 

Verordening (EU) 2015/1017 

Artikel 18 – leden 7 en 8 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) de leden 7 en 8 worden geschrapt; Schrappen 

 

Amendement  30 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 bis (nieuw) 

Verordening (EU) 2015/1017 

Artikel 19 – alinea 1 

 
Bestaande tekst Amendement 

 (10 bis) artikel 19, alinea 1, wordt 

vervangen door: 

"Conform haar transparantiebeleid en de 

algemene beginselen van de Unie ten 

aanzien van de toegang tot documenten en 

voorlichting van het publiek maakt de EIB 

"Conform de algemene beginselen van de 

Unie ten aanzien van de toegang tot 

documenten en voorlichting van het 

publiek maakt de EIB op haar website 



 

PE599.625v02-00 20/22 AD\1123301NL.docx 

NL 

op haar website informatie bekend over 

alle financierings- en 

investeringsverrichtingen van de EIB die 

vallen onder deze verordening, met 

inbegrip van de rol van financiële 

intermediairs, en over de wijze waarop die 

verrichtingen aan de verwezenlijking van 

de in artikel 9, lid 2, vermelde algemene 

doelstellingen bijdragen." 

informatie bekend over alle financierings- 

en investeringsverrichtingen van de EIB 

die vallen onder deze verordening, met 

inbegrip van de rol van financiële 

intermediairs, en over de wijze waarop die 

verrichtingen aan de verwezenlijking van 

de in artikel 9, lid 2, vermelde algemene 

doelstellingen bijdragen." 

 

Amendement  31 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 11 bis (nieuw) 

Verordening (EU) 2015/1017 

Artikel 20 – lid 2 

 
Bestaande tekst Amendement 

 (11 bis) artikel 20, lid 2, wordt 

vervangen door: 

"2. Met het oog op lid 1 van dit artikel 

krijgt de Rekenkamer, indien zij hierom 

verzoekt en in overeenstemming met 

artikel 287, lid 3, VWEU, toegang tot alle 

documenten of informatie die nodig zijn 

om haar taken uit te voeren." 

"2. Met het oog op lid 1 van dit artikel 

krijgt de Rekenkamer, indien zij hierom 

verzoekt en in overeenstemming met 

artikel 287, lid 3, VWEU, volledige 

toegang tot alle documenten of informatie 

die nodig zijn om haar taken uit te voeren." 
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