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BEKNOPTE MOTIVERING 

Als gevolg van de economische en financiële crisis is het investeringspeil in de EU met 15% 

gedaald ten opzichte van het piekjaar 2007. Dit belemmert de economische opleving, het 

scheppen van banen, de langetermijngroei en het concurrentievermogen. Dit 

investeringstekort vormt een extra risico wat betreft het halen van de in Europa 2020 gestelde 

doelen, met name het kernstreefcijfer van 75% werkgelegenheid in de bevolkingsgroep van 

24 tot 64 jaar in 2020. In het derde kwartaal van 2014 bedroeg de werkloosheid in de EU-28 

nog steeds 9,7%. Daarnaast komen te veel jonge Europeanen in de buurt van de 

armoedegrens. De lidstaten maken echter niet op doeltreffende wijze gebruik van de Europese 

fondsen, in het bijzonder het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief.  

 

Hoewel het cohesiebeleid een positief effect heeft, zijn de pogingen om de groei te 

bevorderen en de werkgelegenheid uit te breiden momenteel onvoldoende succesvol. Er is dus 

dringend behoefte aan een nieuw, aanvullend initiatief gericht op groei en het scheppen van 

banen. Verheugend is daarom het voorstel voor de oprichting van een Europees Fonds voor 

strategische investeringen (EFSI) dat in staat is om in combinatie met andere instrumenten de 

economie op korte termijn te stimuleren.  

 

Uit empirisch onderzoek blijkt een sterke correlatie tussen werkloosheid en het 

investeringspeil; daarom kan ervan uit worden gegaan dat dit fonds, mits goed gestructureerd 

en goed beheerd, de werkgelegenheid op middellange en lange termijn een dringend nodige 

impuls zal geven. Het fonds zal naar verwachting in een periode van drie jaar 315 miljard 

EUR mobiliseren, waardoor direct en direct 1,3 miljoen extra banen zullen ontstaan. Het 

mogelijke effect van het fonds op de werkgelegenheid zal van tal van factoren afhangen, met 

name de mogelijkheid om projecten te steunen die nieuwe banen opleveren, de mate waarin 

particulier kapitaal wordt aangetrokken en of het fonds kan worden gecombineerd met andere 

bestaande instrumenten, alsmede de tijdige beschikbaarstelling van middelen en aanvullende 

arbeidsmarktmaatregelen. 

 

Banenscheppend vermogen 

 

Projecten die uit het EFSI worden gefinancierd, moeten in de eerste plaats gericht zijn op 

groei en het scheppen van geschikte, hoogwaardige werkgelegenheid. Dit moet als leidend 

beginsel bepalend zijn voor de verordening in kwestie. Om de resultaten te kunnen 

beoordelen, moet er een zorgvuldige evaluatie worden uitgevoerd van het aantal en de 

kwaliteit van de banen die dankzij het fonds zijn ontstaan, met bijzondere aandacht voor de 

eerbiediging van de arbeidsvoorwaarden bij die betrekkingen. Een dergelijke evaluatie kan 

ook als nuttig hulpmiddel dienen bij een toekomstige herziening van het EFSI. 

 

Om te voorkomen dat mogelijkheden tot het creëren van banen onbenut blijven, moeten de 

lidstaten een actief arbeidsmarktbeleid voeren dat moet garanderen dat de vaardigheden van 

de actieve bevolking worden aangepast aan de behoeften in sectoren met een groot 

investeringspotentieel. De hervorming van PES en EURES zijn in dit verband van groot 

belang. 

 

Steun voor kmo's en midcap-ondernemingen 
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In de EU gevestigde kleine en middelgrote ondernemingen vertegenwoordigen 99% van de 

bedrijven in de EU, bieden werk aan meer dan 90 miljoen mensen en zijn verantwoordelijk 

voor 85% van de recente netto banengroei. Zij bezitten dus een groot banenscheppend 

vermogen, dat nog verder moet worden versterkt. Bepalend voor het succes van het EFSI zal 

zijn in welke mate de particuliere sector bereid is tot investeren, en daarom moeten de 

prikkels voor de particuliere sector zo groot mogelijk worden gemaakt. Het fonds moet 

zodanig worden gestructureerd dat situaties worden vermeden waarin een project hoe dan ook 

zou worden gefinancierd. Daarom moet er prioriteit worden toegekend aan projecten die een 

relatief hoog risicoprofiel hebben en dankzij de EFSI-steun kunnen gaan renderen. 

 

Aantrekken van aanvullende middelen 

 

Na de hoognodige periode van begrotingsconsolidering is het nu tijd dat de Europese landen 

weer gaan investeren. Met het oog op een zo groot mogelijk investeringspotentieel van het 

fonds en, in het verlengde daarvan, een maximale banenwinst, moeten er prikkels komen om 

de lidstaten aan te zetten tot een financiële deelneming in het EFSI. Daarom mag de financiële 

bijdrage van een lidstaat aan het EFSI, met inbegrip van een eventuele deelneming in 

investeringsplatforms, door de Commissie niet in aanmerking worden genomen bij het 

bepalen van de begrotingsaanpassing in het kader van de preventieve dan wel de corrigerende 

maatregelen waarin het pact voorziet.  

 

Combineren met andere bestaande instrumenten 

 

Het succes van het EFSI zal ook afhangen van de vraag of het kan bestaan naast en iets kan 

toevoegen aan de reeds bestaande financiële instrumenten in Europa, zoals de Europese 

structuur- en investeringsfondsen. Om het banenscheppend vermogen van deze financiële 

instrumenten maximaal te benutten, moet enerzijds vanuit de Europese structuurfondsen 

kunnen worden bijgedragen in de financiering van EFSI-projecten en moet anderzijds het 

EFSI kunnen worden gebruikt voor de medefinanciering van projecten die in aanmerking 

komen voor steun in het kader van het Europese structuurbeleid.  

 

Aanvullende maatregelen 

 

Om het succes van het EFSI te verzekeren, zal de Commissie ook aanvullende maatregelen 

initiëren en ondersteunen om de voorspelbaarheid van de regelgeving te vergroten en 

investeringsbelemmeringen weg te nemen, waardoor Europa voor investeerders 

aantrekkelijker wordt. 

 

Bovendien moet bij de selectie van investeringsprojecten rekening worden gehouden met de 

verschillen in ontwikkelingsniveau en stabiliteit tussen de nationale financiële markten, die 

rechtstreekse gevolgen zullen hebben voor de vraag in hoeverre in de lidstaten gebruik kan 

worden gemaakt van het fonds. Zo zou een spreiding van de financiële middelen in de gehele 

EU worden bewerkstelligd, ook in de landen die het zwaarst door de crisis zijn getroffen. 

AMENDEMENTEN 
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De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 

Begrotingscommissie en Commissie economische en monetaire zaken onderstaande 

amendementen in aanmerking te nemen: 

 

 

Amendement  1 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) De economische en financiële crisis 

heeft tot een daling van de investeringen 

binnen de Unie geleid: deze zijn met 

ongeveer 15 % afgenomen ten opzichte 

van het piekjaar 2007. De Unie heeft meer 

in het bijzonder te lijden van een gebrek 

aan investeringen als gevolg van de op de 

markten heersende onzekerheid ten aanzien 

van de economische toekomst en de 

budgettaire beperkingen waarmee de 

lidstaten worden geconfronteerd. Dit 

gebrek aan investeringen zet een rem op 

het economisch herstel en heeft negatieve 

gevolgen voor de 

werkgelegenheidsschepping, de 

groeivooruitzichten op lange termijn en het 

concurrentievermogen. 

(1) De economische en financiële crisis 

heeft tot een daling van de investeringen 

binnen de Unie geleid: deze zijn met 

ongeveer 15 % afgenomen ten opzichte 

van het piekjaar 2007. De Unie heeft meer 

in het bijzonder te lijden van een gebrek 

aan gerichte, kwalitatief hoogwaardige 

investeringen als gevolg van de op de 

markten heersende onzekerheid ten aanzien 

van de economische toekomst, de 

budgettaire beperkingen waarmee de 

lidstaten en/of regio's worden 

geconfronteerd, een onhoudbare 

schuldenlast en structurele problemen. 

Dit gebrek aan investeringen zet een rem 

op het economisch herstel en heeft 

negatieve gevolgen voor de 

werkgelegenheidsschepping, de 

groeivooruitzichten op lange termijn, het 

concurrentievermogen en de 

verzorgingssystemen. 

 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (1 bis) Het EFSI moet bijzondere 

aandacht schenken aan projecten in 
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lidstaten en regio's die nog steeds het 

meest onder de crisis lijden, met als doel 

verschillen terug te brengen, in het 

bijzonder wat betreft de werkloosheids- en 

werkgelegenheidsniveaus. De noodzaak 

van het scheppen van nieuwe kwalitatief 

hoogwaardige banen dient specifiek aan 

de orde te worden gesteld in een Europese 

investeringsstrategie waaraan het EFSI 

moet bijdragen. 

 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) Er is dan ook een krachtdadig optreden 

vereist om de vicieuze cirkel te doorbreken 

die door het gebrek aan investeringen is 

ontstaan. Structurele hervormingen en 

budgettaire verantwoordelijkheid zijn 

noodzakelijke voorwaarden om de 
investeringen te bevorderen. Samen met 

een nieuwe impuls aan de 

investeringsfinanciering kunnen deze 

voorwaarden bijdragen tot het ontstaan van 

een positieve spiraal, waarbij 

investeringsprojecten de werkgelegenheid 

en de vraag helpen ondersteunen en tot 

een duurzame toename van het 

groeipotentieel leiden. 

(2) Er is dan ook een krachtdadig optreden 

vereist om de vicieuze cirkel te doorbreken 

die door het gebrek aan investeringen is 

ontstaan. Maatschappelijk verantwoorde 

structurele hervormingen en budgettaire 

verantwoordelijkheid dragen bij aan het 

stimuleren van degelijke investeringen. 

Samen met een nieuwe impuls aan de 

investeringsfinanciering kunnen deze 

voorwaarden bijdragen tot het ontstaan van 

een positieve spiraal, waarbij 

investeringsprojecten op de middellange 

tot lange termijn kwalitatief goede en 

duurzame werkgelegenheid ondersteunen 

en genereren, de vraag doen toenemen, 

tot een duurzame toename van het 

groeipotentieel alsmede tot economische, 

sociale en territoriale cohesie en sociale 

integratie leiden en toegevoegde waarde 

voor de samenleving opleveren. 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (2 bis) De doelstelling van strategische 

investeringen ter bevordering van 

duurzame groei moet parallel worden 

nagestreefd met de doelstelling van het 

scheppen van kwalitatief hoogwaardige 

banen voor de middellange tot lange 

termijn die voldoen aan de wettelijke 

arbeidsvoorwaarden in de lidstaten. 

 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (2 ter) Een omvattende reeks economische 

en sociale hervormingen moet op 

nationaal niveau worden uitgevoerd om 

aanzienlijk economisch en sociaal 

voordeel te realiseren. Dergelijke 

hervormingen moeten bijvoorbeeld als 

doel hebben om de volledige en gelijke 

toegang tot opleidings- en 

onderwijsstelsels van hoge kwaliteit, tot 

goede kinderopvangfaciliteiten en tot 

gezondheidsstelsels met toereikende 

financiering te waarborgen, om de gelijke 

participatie van vrouwen en mannen op 

de arbeidsmarkt te waarborgen alsmede 

om rechtvaardige en doeltreffende 

belastingstelsels te ontwikkelen die erin 

slagen een einde maken aan 

belastingfraude en -ontduiking en 

belastingontwijkingspraktijken. 

 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een verordening 
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Overweging 2 quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (2 quater) Met het oog op een maximaal 

effect van het EFSI op de 

werkgelegenheid moeten de lidstaten 

doorgaan met sociaal verantwoorde 

structurele hervormingen en andere 

initiatieven, zoals opleidingsprogramma's 

en actieve arbeidsmarktmaatregelen, 

zorgen voor de voorwaarden voor het 

scheppen van kwalitatief hoogwaardige, 

duurzame banen en investeren in gerichte 

sociale beleidsmaatregelen 

overeenkomstig het pakket sociale 

investeringen van 2013. Daarnaast 

moeten de lidstaten bijkomende 

activiteiten ontplooien, zoals 

gepersonaliseerde opleidingsprogramma's 

om de vaardigheden van werknemers aan 

te passen aan de behoeften van sectoren 

die EFSI-steun ontvangen, zakelijke 

dienstverlening die toegesneden is op 

ondernemingen als voorbereiding op 

uitbreiding en de indienstneming van 

meer personeel, alsmede steun voor 

starters en zelfstandigen.  

 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 4 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) Tijdens de economische en financiële 

crisis heeft de Unie inspanningen geleverd 

om de groei te bevorderen, met name door 

middel van initiatieven in het kader van de 

Europa 2020-strategie, een plan van 

aanpak om tot een slimme, duurzame en 

inclusieve groei te komen. Ook de 

Europese Investeringbank ("EIB") heeft 

haar rol als initiator en aanjager van 

(4) Tijdens de economische en financiële 

crisis heeft de Unie inspanningen geleverd 

om de groei te bevorderen, met name door 

middel van initiatieven in het kader van de 

Europa 2020-strategie, een plan van 

aanpak om tot een slimme, duurzame en 

inclusieve groei te komen, maar helaas is 

het effect hiervan op werkgelegenheid en 

armoede in veel lidstaten onvoldoende 
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investeringen binnen de Unie versterkt, 

onder meer door in januari 2013 tot een 

kapitaalverhoging over te gaan. Er moet 

verdere actie worden ondernomen om 

ervoor te zorgen dat aan de 

investeringsbehoeften van de Unie wordt 

voldaan en dat de op de markt beschikbare 

liquiditeit efficiënt wordt aangewend en 

wordt gekanaliseerd naar de financiering 

van levensvatbare investeringsprojecten. 

geweest. Ook de Europese 

Investeringsbank ("EIB") heeft haar rol als 

initiator en aanjager van investeringen 

binnen de Unie versterkt, onder meer door 

in januari 2013 tot een kapitaalverhoging 

over te gaan. Er moet daarom verdere, 

aanvullende actie worden ondernomen om 

ervoor te zorgen dat aan de 

investeringsbehoeften van de Unie wordt 

voldaan en dat de op de markt beschikbare 

liquiditeit efficiënt wordt aangewend en 

wordt gekanaliseerd naar de financiering 

van levensvatbare en duurzame 

investeringsprojecten, waarbij het accent 

sterk moet liggen op hun vermogen om 

voor groei en kwalitatief goede en 

duurzame banen te zorgen, alsmede op 

hun nut voor de samenleving als geheel. 

 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 8 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(8) Het EFSI is een onderdeel van een 

alomvattende benadering om de 

onzekerheid aan te pakken waarmee 

publieke en particuliere investeringen zijn 

omgeven. De strategie berust op drie 

pijlers: mobiliseren van financiering voor 

investeringen, ervoor zorgen dat de 

investeringen de reële economie bereiken 

en verbeteren van het investeringsklimaat 

in de Unie. 

(8) Het EFSI is een onderdeel van een 

alomvattende benadering om de 

onzekerheid aan te pakken waarmee 

publieke en particuliere investeringen zijn 

omgeven. De strategie berust op drie 

pijlers: mobiliseren van financiering voor 

investeringen, ervoor zorgen dat de 

investeringen de reële economie bereiken 

en verbeteren van het investeringsklimaat 

in de Unie. Zonder verbetering van het 

investeringsklimaat zal het EFSI moeilijk 

zijn doel bereiken. In dit opzicht is het 

geboden dat men zich werkelijk verbindt 

tot het verder consolideren van de interne 

markt van de Unie, met de nadruk op de 

digitale interne markt. Het EFSI moet zo 

snel mogelijk operationeel worden, zodat 

er nog in 2015 investeringen kunnen 

plaatsvinden. 
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Amendement  9 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) Het investeringsklimaat in de Unie 

moet worden verbeterd door 

investeringsbelemmeringen weg te nemen, 

de interne markt te versterken en de 

voorspelbaarheid van de regelgeving te 

vergroten. Deze flankerende maatregelen 

zouden de werkzaamheden van het EFSI 

en de investeringen in Europa in het 

algemeen ten goede moeten komen. 

(9) Het investeringsklimaat in de Unie 

moet worden verbeterd door 

investeringsbelemmeringen weg te nemen, 

de administratieve rompslomp terug te 

dringen, de interne markt te versterken, de 

arbeidsmarkten voldoende flexibel te 

houden, ervoor te zorgen dat de 

arbeidskosten, met inbegrip van de lonen, 

aansluiten bij de productiviteit, stelsels 

van sociale bescherming te bevorderen die 

werk aantrekkelijk maken, banken te 

herstructureren en kapitaliseren, de 

efficiëntie van het overheidsbestuur en 

belastingstelsels te verbeteren en de 

voorspelbaarheid van de regelgeving te 

vergroten. Deze flankerende maatregelen 

zouden de werkzaamheden van het EFSI 

en de investeringen in Europa in het 

algemeen ten goede moeten komen. 

 

 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) Het EFSI heeft ten doen de 

moeilijkheden bij de financiering en 

uitvoering van productieve investeringen in 

de Unie te helpen overwinnen en een 

betere toegang tot financiering te 

waarborgen. Het is de bedoeling dat vooral 

kleine en middelgrote ondernemingen van 

de betere toegang tot financiering 

(10) Het EFSI heeft ten doel de 

moeilijkheden bij de financiering en 

uitvoering van productieve investeringen in 

de Unie te helpen overwinnen en een 

betere, eenvoudiger toegang tot 

financiering te waarborgen, teneinde 

duurzame groei en kwalitatief 

hoogwaardige, duurzame banen tot stand 
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profiteren. Het is ook raadzaam om 

midcap-bedrijven met maximaal 3 000 

werknemers van de voordelen van een 

dergelijke betere toegang tot financiering te 

laten meeprofiteren. Het overwinnen van 

de investeringsproblemen waarmee Europa 

momenteel te kampen heeft, moet 

bijdragen tot de versterking van de 

economische, sociale en territoriale cohesie 

van de Unie. 

te brengen. Het is de bedoeling dat vooral 

kleine en middelgrote ondernemingen, die 

99% van de bedrijven in de Unie 

uitmaken, aan meer dan 90 miljoen 

mensen werk bieden en verantwoordelijk 

zijn voor meer dan 80% van de recente 

nieuwe banen in de Unie, van de betere 

toegang tot financiering profiteren. Het is 

ook raadzaam om midcap-bedrijven met 

maximaal 3 000 werknemers alsmede 

sociale en micro-ondernemingen van de 

voordelen van een dergelijke betere 

toegang tot financiering te laten 

meeprofiteren. Het overwinnen van de 

investeringsproblemen waarmee Europa 

momenteel te kampen heeft, moet 

bijdragen tot de versterking van de 

economische, sociale en territoriale cohesie 

van de Unie. 

 

 

Amendement  11 

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 

en sociale meerwaarde en een groot 

vermogen tot het scheppen van kwalitatief 

goede, duurzame banen te ondersteunen 

die tot de verwezenlijking van de 

beleidsdoelstellingen van de Unie voor de 

lange termijn bijdragen, in het bijzonder 

de doelstellingen in de Europa 2020-

strategie met betrekking tot het 

cohesiebeleid en werkgelegenheid, 

onderwijs en armoedebestrijding. 

 

 

Amendement  12 

Voorstel voor een verordening 



 

PE549.263v02-00 12/40 AD\1055863NL.doc 

NL 

Overweging 12 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) Tal van zowel kleine en middelgrote 

ondernemingen als midcap-bedrijven in de 

gehele Unie hebben behoefte aan bijstand 

om marktfinanciering te kunnen 

aantrekken, vooral als het investeringen 

betreft waaraan een groter risico verbonden 

is. Het EFSI moet deze ondernemingen 

helpen om een gebrek aan kapitaal te 

boven te komen door de EIB en het 

Europees Investeringsfonds ("EIF") toe te 

staan zowel directe en indirecte 

kapitaalinjecties te geven, als garanties te 

verlenen voor de hoogwaardige 

securitisatie van leningen en andere 

producten die met het oog op de 

verwezenlijking van de doelstellingen van 

het EFSI worden aangeboden. 

(12) Tal van zowel micro-, kleine en 

middelgrote ondernemingen als midcap-

bedrijven in de gehele Unie hebben 

behoefte aan bijstand om marktfinanciering 

te kunnen aantrekken, vooral als het 

investeringen betreft waaraan een groter 

risico verbonden is. Het EFSI moet deze 

ondernemingen helpen om een gebrek aan 

kapitaal te boven te komen door de EIB en 

het Europees Investeringsfonds ("EIF") toe 

te staan zowel directe en indirecte 

kapitaalinjecties te geven, als garanties te 

verlenen voor de hoogwaardige 

securitisatie van leningen en andere 

producten die met het oog op de 

verwezenlijking van de doelstellingen van 

het EFSI worden aangeboden. Het is 

belangrijk dat het EFSI rekening houdt 

met de specifieke 

investeringsvoorwaarden in landen met 

minder ontwikkelde financiële markten. 

 

 

Amendement  13 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) Het EFSI moet binnen de EIB worden 

opgezet, zodat het kan profiteren van de 

ervaring en de goede reputatie van de EIB 

en zodat zijn verrichtingen zo spoedig 

mogelijk een positief effect beginnen te 

sorteren. De werkzaamheden van het EFSI 

inzake de verschaffing van financiering aan 

kleine en middelgrote ondernemingen en 

kleine midcap-bedrijven dienen via het 

Europees Investeringsfonds ("EIF") te 

verlopen om van de ervaring van het EIF 

met dergelijke activiteiten te kunnen 

(13) Het EFSI moet binnen de EIB worden 

opgezet, zodat het kan profiteren van de 

ervaring en de goede reputatie van de EIB 

en zodat zijn verrichtingen zo spoedig 

mogelijk een positief effect beginnen te 

sorteren. De werkzaamheden van het EFSI 

inzake de verschaffing van financiering aan 

kleine, middelgrote en micro-

ondernemingen en kleine midcap-

bedrijven dienen via het Europees 

Investeringsfonds ("EIF") te verlopen om 

van de ervaring van het EIF met dergelijke 
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profiteren. activiteiten te kunnen profiteren. 

 

 

Amendement  14 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 14 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(14) Het EFSI moet zich toespitsen op 

projecten met een hoge maatschappelijke 

en economische waarde. Het EFSI dient 

zich meer in het bijzonder toe te leggen op 

projecten die de 

werkgelegenheidsschepping, de groei op 

lange termijn en het concurrentievermogen 

bevorderen. Het EFSI dient een breed 

gamma van financiële producten (eigen 

vermogen, vreemd vermogen of garanties) 

te ondersteunen teneinde optimaal op de 

behoeften van een individueel project te 

kunnen inspelen. Het brede 

productengamma moet het EFSI in staat 

stellen zich aan de marktbehoeften aan te 

passen en tegelijkertijd particuliere 

investeringen in projecten aan te moedigen. 

Het EFSI mag niet als substituut voor 

particuliere marktfinanciering fungeren, 

maar moet in plaats daarvan als katalysator 

voor particuliere financiering dienst doen 

door het marktfalen te verhelpen en er 

aldus voor te zorgen dat het overheidsgeld 

zo efficiënt en strategisch mogelijk wordt 

gebruikt. Het vereiste dat de 

staatssteunbeginselen in acht moeten 

worden genomen, moet tot een dergelijk 

efficiënt en strategisch gebruik bijdragen. 

(14) Het EFSI moet zich toespitsen op 

projecten met een hoge maatschappelijke 

en economische waarde, die een directe 

impact hebben op de reële economie. Het 

EFSI dient zich meer in het bijzonder toe te 

leggen op projecten die het scheppen van 

kwalitatief goede en duurzame banen, 

duurzame en inclusieve groei op lange 

termijn, het concurrentievermogen alsmede 

onderzoek, innovatie en de ontwikkeling 

van vaardigheden bevorderen. Het EFSI 

dient een breed gamma van financiële 

producten (eigen vermogen, vreemd 

vermogen of garanties) te ondersteunen 

teneinde optimaal op de behoeften van een 

individueel project te kunnen inspelen. Het 

brede productengamma moet het EFSI in 

staat stellen zich aan de marktbehoeften 

aan te passen en tegelijkertijd particuliere 

investeringen in projecten aan te moedigen. 

Het EFSI mag niet als substituut voor 

particuliere marktfinanciering fungeren, 

maar moet in plaats daarvan als katalysator 

voor particuliere financiering dienst doen 

door het marktfalen te verhelpen en er 

aldus voor te zorgen dat het overheidsgeld 

zo efficiënt en strategisch mogelijk wordt 

gebruikt. Het vereiste dat de 

staatssteunbeginselen in acht moeten 

worden genomen, moet tot een dergelijk 

efficiënt en strategisch gebruik bijdragen. 
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Amendement  15 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 14 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (14 bis) Het werkgelegenheidseffect van 

het EFSI dient stelselmatig te worden 

gecontroleerd en verder vergroot, met 

name met het oog op het behalen van 

langdurig maatschappelijk voordeel in de 

vorm van duurzame, kwalitatief 

hoogwaardige werkgelegenheid, waardoor 

zowel investeerders als werknemers 

voordeel bij het EFSI hebben. 

 

 

Amendement  16 

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 moet een aanvulling zijn op 

bestaande financiële instrumenten van de 

Unie en dient zich te richten op projecten 

die moeite hebben met het aantrekken van 

particuliere financiering en 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, en in regio's die met een grote 

werkloosheid te kampen hebben. Het EFSI 

mag alleen worden gebruikt wanneer uit 

andere bronnen geen financiering tegen 

redelijke voorwaarden voorhanden is. 

 

 



 

AD\1055863NL.doc 15/40 PE549.263v02-00 

 NL 

Amendement  17 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 16 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(16) Het EFSI moet zich toespitsen op 

investeringen waarvan wordt verwacht dat 

zij economisch en technisch haalbaar zijn 

en waaraan een passend risico verbonden 

is, maar die wel nog aan de specifieke 

vereisten voor EFSI-financiering voldoen. 

(16) Het EFSI moet zich toespitsen op 

investeringen waarvan wordt verwacht dat 

zij economisch en technisch haalbaar zijn 

en die een aanzienlijk banenscheppend 

vermogen hebben. Het risico dat aan die 

investeringen verbonden is, moet passend 

zijn om de doelstellingen van het EFSI te 

verwezenlijken, in het bijzonder met 

betrekking tot het scheppen van banen, 

mits er aan de specifieke vereisten voor 

EFSI-financiering wordt voldaan. 

Motivering 

De investeringen moeten niet alleen haalbaar zijn, maar moeten ook een aanzienlijk 

banenscheppend vermogen hebben. Het risiconiveau van de investeringen als "passend" 

bestempelen is erg vaag. Dit risico kan dan ook beter worden gekoppeld aan de 

doelstellingen van het EFSI, meer bepaald met betrekking tot de werkgelegenheid. 

 

 

Amendement  18 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 16 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (16 bis) Het EFSI moet voldoende 

rekening houden met de 

arbeidsmarktsituatie in de verschillende 

lidstaten en regio's en bij de beoordeling 

van projecten moet worden gelet op de 

positieve resultaten die kunnen worden 

behaald qua verbetering van de 

werkgelegenheidssituatie. 
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Amendement  19 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 16 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (16 ter) Het bestuur van het EFSI dient 

het investeringsbeleid van de subsidiabele 

projecten en hun risicoprofiel vast te 

stellen. Aangezien dit beleid bepalend is 

voor de selectie van de projecten, dient het 

Europees Parlement bij de opstelling van 

de criteria te worden betrokken. 

Motivering 

Het bestuur van het EFSI heeft een zeer belangrijke taak, namelijk het vaststellen van het 

investeringsbeleid en dus van de criteria voor de selectie van projecten. Het Europees 

Parlement moet absoluut betrokken zijn bij het opstellen van die criteria. 

 

 

Amendement  20 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 16 quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (16 quater) Het EFSI moet gericht zijn op 

het creëren van nieuwe investeringen op 

gebieden waar de animo van beleggers 

gering is, moet geen investeringen 

verdringen die anders elders gedaan 

zouden zijn ("crowding out-effect") en 

mag zich niet richten op zeer rendabele 

investeringen die toch wel gedaan zouden 

zijn ("deadweight-effect"). Er moeten 

sociale investeringen worden gestimuleerd 

die niet alleen financiële winst opleveren, 

maar ook positieve sociale 

overloopeffecten hebben, zoals 

investeringen in menselijk kapitaal of 

investeringen die veel teweegbrengen in 

de zin van nieuwe werkgelegenheid of 

armoedebestrijding. 
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Amendement  21 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 16 quinquies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (16 quinquies) Ter versterking van het 

werkgelegenheidseffect van het EFSI 

moet bij de selectie van 

investeringsprojecten rekening worden 

gehouden met de verschillen in 

ontwikkelingsniveau en de stabiliteit van 

de nationale financiële markten, die 

rechtstreekse gevolgen zullen hebben voor 

de vraag in hoeverre in de lidstaten 

gebruik kan worden gemaakt van het 

EFSI. Zo wordt een spreiding van de 

financiële middelen in de gehele EU 

bewerkstelligd, ook in de lidstaten die het 

zwaarst door de financiële crisis zijn 

getroffen. 

 

 

Amendement  22 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 17 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(17) De besluiten betreffende de steun van 

het EFSI voor infrastructuur- en grote 

midcap-projecten moeten door een 

investeringscomité worden genomen. Het 

investeringscomité moet zijn samengesteld 

uit onafhankelijke deskundigen die over 

een uitgebreide kennis en ervaring op het 

gebied van investeringsprojecten 

beschikken. Het investeringscomité moet 

verantwoording verschuldigd zijn aan het 

bestuur van het EFSI, dat toezicht moet 

uitoefenen op de verwezenlijking van de 

doelstellingen van het EFSI. Om effectief 

van de ervaring van het EIF te kunnen 

profiteren, moet het EFSI financiering aan 

(17) De besluiten betreffende de steun van 

het EFSI voor infrastructuur- en grote 

midcap-projecten moeten door een 

investeringscomité worden genomen. Het 

investeringscomité moet zijn samengesteld 

uit onafhankelijke deskundigen die over 

een uitgebreide kennis en ervaring op het 

gebied van investeringsprojecten en over 

aantoonbare deskundigheid met 

betrekking tot een van de vijf kerndoelen 

van de Europa 2020-strategie beschikken. 

In het investeringscomité moeten een of 

meer deskundigen zitting hebben die op 

grond van hun relevante kennis de sociale 

en werkgelegenheidseffecten van de 
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het EIF ondersteunen, zodat het EIF 

individuele projecten met betrekking tot 

kleine en middelgrote ondernemingen en 

kleine midcap-bedrijven kan uitvoeren. 

projecten kunnen beoordelen. Het 

investeringscomité dient transparant te 

werk te gaan. Het investeringscomité moet 

verantwoording verschuldigd zijn aan het 

bestuur van het EFSI, dat toezicht moet 

uitoefenen op de verwezenlijking van de 

doelstellingen van het EFSI. Om effectief 

van de ervaring van het EIF te kunnen 

profiteren, moet het EFSI financiering aan 

het EIF ondersteunen, zodat het EIF 

individuele projecten met betrekking tot 

kleine en middelgrote ondernemingen en 

kleine midcap-bedrijven kan uitvoeren. 

 

 

Amendement  23 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 17 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (17 bis) De deskundigen van het 

investeringscomité moeten worden 

goedgekeurd door het Europees 

Parlement om het democratische bestuur 

en de verantwoordingsplicht van het 

investeringscomité te vergroten. 

 

 

Amendement  24 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 18 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(18) Teneinde het EFSI in staat te stellen 

investeringen te ondersteunen, dient de 

Unie een garantie ter grootte van een 

bedrag van 16 000 000 000 EUR toe te 

kennen. Wanneer de garantiedekking op 

portefeuillebasis wordt verleend, moet deze 

al naargelang het type instrument (vreemd 

vermogen, eigen vermogen of garantie) 

worden begrensd op een percentage van de 

(18) Teneinde het EFSI in staat te stellen 

investeringen te ondersteunen, dient de 

Unie een garantie ter grootte van een 

bedrag van 16 000 000 000 EUR toe te 

kennen. Wanneer de garantiedekking op 

portefeuillebasis wordt verleend, moet deze 

al naargelang het type instrument (vreemd 

vermogen, eigen vermogen of garantie) 

worden begrensd op een percentage van de 
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omvang van de portefeuille uitstaande 

verplichtingen. Aangenomen wordt dat als 

de garantie wordt gecombineerd met een 

door de EIB te verstrekken bedrag van 5 

000 000 000 EUR, de EFSI-steun een 

bedrag van 60 800 000 000 EUR aan extra 

investeringen door de EIB en het EIF zou 

moeten genereren. Dit door het EFSI 

ondersteunde bedrag van 

60 800 000 000 EUR zal in de periode 

2015-2017 naar verwachting in totaal 

315 000 000 000 EUR aan investeringen in 

de Unie genereren. Garanties die verband 

houden met projecten die zijn voltooid 

zonder dat een beroep op de garantie is 

gedaan, zijn beschikbaar voor de 

ondersteuning van nieuwe verrichtingen. 

omvang van de portefeuille uitstaande 

verplichtingen. Aangenomen wordt dat als 

de garantie wordt gecombineerd met een 

door de EIB te verstrekken bedrag van 5 

000 000 000 EUR, de EFSI-steun een 

bedrag van 60 800 000 000 EUR aan extra 

investeringen door de EIB en het EIF zou 

moeten genereren. Dit door het EFSI 

ondersteunde bedrag van 

60 800 000 000 EUR zal in de periode 

2015-2017 naar verwachting in totaal 

315 000 000 000 EUR aan investeringen in 

de Unie genereren, hetgeen aantoont dat 

dit fonds in feite een noodfonds is dat 

gedurende de komende drie jaar voor 

onmiddellijke resultaten moet zorgen. 

Garanties die verband houden met 

projecten die zijn voltooid zonder dat een 

beroep op de garantie is gedaan, zijn 

beschikbaar voor de ondersteuning van 

nieuwe verrichtingen. 

Motivering 

Voor het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI) kan er van twee algemene 

benaderingen worden uitgegaan. Het is echter van het grootste belang dat de benadering 

wordt gesteund waarbij het EFSI wordt beschouwd als een daadkrachtig noodinstrument op 

de korte termijn om het probleem van de werkloosheid aan te pakken, niet om een structurele 

modernisering in Europa te bevorderen. 

 

 

Amendement  25 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 19 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(19) Om een verdere verhoging van de 

EFSI-middelen mogelijk te maken, moet 

de deelname aan het EFSI openstaan voor 

derden, inclusief lidstaten, nationale 

stimuleringsbanken of 

overheidsagentschappen die eigendom zijn 

of onder de zeggenschap staan van 

lidstaten, entiteiten uit de particuliere 

sector en entiteiten buiten de Unie, mits de 

(19) Om een verdere verhoging van de 

EFSI-middelen mogelijk te maken, moet 

de deelname aan het EFSI openstaan voor 

derden, inclusief lidstaten, nationale 

stimulerings- en investeringsbanken of 

overheidsagentschappen die eigendom zijn 

of onder de zeggenschap staan van 

lidstaten of regionale instellingen, 

entiteiten uit de particuliere sector en 
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bestaande contribuanten daarmee 

instemmen. Derden kunnen rechtstreeks 

aan het EFSI bijdragen en aan de EFSI-

governancestructuur deelnemen. 

entiteiten buiten de Unie, mits de bestaande 

contribuanten daarmee instemmen. Derden 

kunnen rechtstreeks aan het EFSI bijdragen 

en aan de EFSI-governancestructuur 

deelnemen, mits bij de besluitvorming en 

het uitwerken van beleid en strategieën 

het algemeen belang van de Unie voorop 

wordt gesteld. 

 

 

Amendement  26 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 20 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (20 bis) De EIB dient de beschikbare 

middelen in te zetten ter ondersteuning 

van de ontwikkeling van geografische en 

thematische investeringsplatforms waar 

mede-investeerders, overheidsorganen, 

deskundigen, onderwijs-, opleidings- en 

onderzoeksinstellingen en andere 

relevante actoren op Unie-, nationaal en 

regionaal niveau bijeenkomen teneinde 

innovatie, de ontwikkeling van 

vaardigheden en het scheppen van 

kwalitatief hoogwaardige en duurzame 

banen te bevorderen op kerngebieden 

waar meer investeringen nodig zijn. 

 

Amendement  27 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 20 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (20 ter) Financiële bijdragen van de 

lidstaten aan het EFSI, met inbegrip van 

eventuele deelnemingen in 

investeringsplatforms, mogen door de 

Commissie niet in aanmerking worden 

genomen bij het bepalen van de 
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begrotingsaanpassing uit hoofde van het 

preventieve dan wel het correctieve deel 

van het pact. In geval van overschrijding 

van de tekortreferentiewaarde dient de 

Commissie geen 

buitensporigtekortprocedure in te leiden 

als die overschrijding uitsluitend aan de 

bijdrage toe te schrijven is, gering is en 

naar verwachting van tijdelijke aard is. 

Evenmin dient bij de beoordeling van een 

overschrijding van de 

tekortreferentiewaarde een procedure te 

worden ingeleid indien deze 

overschrijding uitsluitend aan bijdragen 

aan het EFSI toe te schrijven is. 

Motivering 

Zoveel mogelijk lidstaten moeten worden aangemoedigd om aan het EFSI deel te nemen om 

de positieve effecten op de Europese economie te maximaliseren. In dit verband mogen 

financiële bijdragen van de lidstaten, inclusief bijdragen aan investeringsplatforms, geen 

aanleiding zijn om de buitensporigtekortprocedure in te leiden. 

 

Amendement  28 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 21 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(21) Op voorwaarde dat aan alle 

toepasselijke selectiecriteria is voldaan, 

kunnen de lidstaten van de Europese 

structuur- en investeringsfondsen 

gebruikmaken om bij te dragen aan de 

financiering van in aanmerking komende 

projecten die met de EU-garantie worden 

ondersteund. De flexibiliteit van een 

dergelijke aanpak moet ervoor zorgen dat 

de investeringsterreinen waarop het EFSI 

zich toespitst, zoveel mogelijk 

investeerders aantrekken. 

(21) Op voorwaarde dat aan alle 

toepasselijke selectiecriteria is voldaan, 

kunnen de lidstaten van de Europese 

structuur- en investeringsfondsen 

gebruikmaken om bij te dragen aan de 

financiering van in aanmerking komende 

projecten die met de EU-garantie worden 

ondersteund. De flexibiliteit van een 

dergelijke aanpak moet ervoor zorgen dat 

de investeringsterreinen waarop het EFSI 

zich toespitst, zoveel mogelijk 

investeerders aantrekken. Het EFSI kan 

ook worden gebruikt voor de 

medefinanciering van projecten die voor 

steun uit de Europese structuur- en 

investeringsfondsen in aanmerking 

komen. 
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Motivering 

Het EFSI moet worden behandeld als een investeringsinstrument dat een aanvulling vormt op 

de reeds bestaande Europese structuurfondsen. Om met beide instrumenten een maximaal 

effect te bereiken, moet de medefinanciering van projecten uit het EFSI en de ESIF's in beide 

richtingen mogelijk zijn. Met name als gebruik wordt gemaakt van financiële instrumenten die 

binnen het EFSI beschikbaar zijn, zoals leningen, kan dat helpen om in het kader van het 

structuurbeleid vooruitgang te boeken met een aantal belangrijke projecten die wegens 

gebrek aan overheidsgeld stilliggen. 

 

 

Amendement  29 

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 

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. 

(25) De EIB moet de door het EFSI 

ondersteunde activiteiten op gezette tijden 

evalueren om de relevantie, het resultaat en 

het effect ervan te beoordelen, met name 

met betrekking tot hun 

sociaaleconomische effect, waarbij in het 

bijzonder wordt gekeken naar nieuwe 

banen, 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. Ze moeten op 

gezette tijden in de vorm van een verslag 

voor advies aan het Europees Parlement 

worden toegezonden. 
 

Motivering 

Het is absoluut noodzakelijk dat de impact van de door het EFSI ondersteunde activiteiten 

wordt beoordeeld, in het bijzonder wat de werkgelegenheid betreft. 

 

 

Amendement  30 

Voorstel voor een verordening 
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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, de beheersautoriteiten 

van de Europese structuur- en 

investeringsfondsen, kmo-

vertegenwoordigers en deskundigen op 

het vlak van sociaal beleid en 

werkgelegenheid. Aldus zou worden 

gezorgd voor één enkel aanspreekpunt 

binnen de Unie voor vragen in verband met 

technische bijstand voor investeringen; de 

toegankelijkheid van dit aanspreekpunt 

moet via een meertalige en sterker 

gedecentraliseerde benadering worden 

vergroot ter ondersteuning van een 

doeltreffende informatieverspreiding.  

 

 

Amendement  31 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 29 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(29) De bijdrage uit de Uniebegroting zou 

gedeeltelijk worden gefinancierd door de 

beschikbare middelen voor Horizon 2020 – 

het kaderprogramma voor onderzoek en 

innovatie (2014-2020), waarin 

Verordening (EU) nr. 1291/2013 van het 

Europees Parlement en de Raad2 voorziet, 

en de Connecting Europe Facility, waarin 

Verordening (EU) nr. 1316/2013 van het 

Europees Parlement en de Raad3 voorziet, 

te verminderen. Deze programma's dienen 

(29) De bijdrage uit de Uniebegroting zou 

gedeeltelijk worden gefinancierd door de 

beschikbare middelen voor Horizon 2020 – 

het kaderprogramma voor onderzoek en 

innovatie (2014-2020), waarin 

Verordening (EU) nr. 1291/2013 van het 

Europees Parlement en de Raad2 voorziet, 

en de Connecting Europe Facility, waarin 

Verordening (EU) nr. 1316/2013 van het 

Europees Parlement en de Raad3 voorziet, 

te verminderen. Deze programma's dienen 
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doelen die niet door het EFSI worden 

nagestreefd. Verwacht wordt evenwel dat 

de reductie van beide programma's om het 

garantiefonds te financieren, meer 

investeringen op bepaalde terreinen van 

hun respectieve mandaten mogelijk zal 

maken dan via de bestaande programma's 

mogelijk is. Aangenomen wordt immers 

dat het EFSI een hefboomeffect op de EU-

garantie zal hebben waardoor het financiële 

effect op de betrokken terreinen van 

onderzoek, ontwikkeling en innovatie, 

vervoer, telecommunicatie en energie-

infrastructuur een veelvoud zal zijn van het 

effect dat zou worden verkregen indien de 

middelen in de vorm van subsidies in het 

kader van de geplande programma's van 

Horizon 2020 en de Connecting Europe 

Facility zouden zijn besteed. Het is dan 

ook passend een deel van de momenteel 

voor deze programma's uitgetrokken 

financiering te herbestemmen voor het 

EFSI. 

doelen die niet door het EFSI worden 

nagestreefd. Verwacht wordt evenwel dat 

de reductie van beide programma's om het 

garantiefonds te financieren, meer 

investeringen op bepaalde terreinen van 

hun respectieve mandaten mogelijk zal 

maken dan via de bestaande programma's 

mogelijk is. Aangenomen wordt immers 

dat het EFSI een hefboomeffect op de EU-

garantie zal hebben waardoor het financiële 

effect op de betrokken terreinen van 

onderzoek, ontwikkeling en innovatie, 

vervoer, telecommunicatie en energie-

infrastructuur een veelvoud zal zijn van het 

effect dat zou worden verkregen indien de 

middelen in de vorm van subsidies in het 

kader van de geplande programma's van 

Horizon 2020 en de Connecting Europe 

Facility zouden zijn besteed. Het is dan 

ook passend een deel van de momenteel 

voor deze programma's uitgetrokken 

financiering te herbestemmen voor het 

EFSI, zonder echter de aanvankelijke 

doelstellingen van die programma's op te 

geven. 

__________________ __________________ 

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

Europees Parlement en de Raad van 

11 december 2013 tot vaststelling van 

Horizon 2020 - het kaderprogramma voor 

onderzoek en innovatie (2014-2020) en tot 

intrekking van Besluit nr. 1982/2006/EG 

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

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

Europees Parlement en de Raad van 

11 december 2013 tot vaststelling van 

Horizon 2020 - het kaderprogramma voor 

onderzoek en innovatie (2014-2020) en tot 

intrekking van Besluit nr. 1982/2006/EG 

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

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

Europees Parlement en de Raad van 

11 december 2013 tot vaststelling van de 

financieringsfaciliteit voor Europese 

verbindingen, tot wijziging van 

Verordening (EU) nr. 913/2010 en tot 

intrekking van Verordeningen (EG) nr. 

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

van 20.12.2013, blz. 129). 

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

Europees Parlement en de Raad van 

11 december 2013 tot vaststelling van de 

financieringsfaciliteit voor Europese 

verbindingen, tot wijziging van 

Verordening (EU) nr. 913/2010 en tot 

intrekking van Verordeningen (EG) nr. 

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

van 20.12.2013, blz. 129). 
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Amendement  32 

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 

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, transparante informatie 

waarop zij hun investeringsbeslissingen 

kunnen baseren. In het kader van de 

pijplijn wordt belang gehecht aan het 

bewaren van cruciale bedrijfsgeheimen. 

 

 

Amendement  33 

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 

(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 werkelijke 
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EFSI. sociaaleconomische effect van het EFSI, 

waarbij bijzondere aandacht wordt 

besteed aan de werkgelegenheid. De EIB 

moet daartoe een jaarverslag voor advies 

aan het Europees Parlement en de Raad 

voorleggen. 

Motivering 

Er moet worden verduidelijkt welke informatie de EIB op gezette tijden aan het Europees 

Parlement en de Raad moet verstrekken. Zoals reeds eerder aangehaald, is het van cruciaal 

belang dat wordt nagegaan of de investeringen een positief effect hebben op de 

werkgelegenheid. 

 

Amendement  34 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 1 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De Commissie sluit een overeenkomst 

met de Europese Investeringsbank (EIB) 

betreffende het opzetten van een Europees 

Fonds voor strategische investeringen 

("EFSI"). 

1. Op grond van een mandaat van de 

Europese Raad en het Europees 

Parlement kan de Commissie een 

overeenkomst met de Europese 

Investeringsbank (EIB) sluiten betreffende 

het opzetten van een Europees Fonds voor 

strategische investeringen ("EFSI"). Deze 

overeenkomst wordt toegezonden aan het 

Europees Parlement en de Raad en 

openbaar gemaakt. 

 

 

Amendement  35 

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 

Het EFSI heeft ten doel kwalitatief 

hoogwaardige openbare en particuliere 

investeringen in de Unie te ondersteunen 

en ondernemingen met maximaal 3 000 

werknemers, met bijzondere focus op 
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financiering te bieden door de verstrekking 

van risicodragende capaciteit aan de EIB 

("EFSI-overeenkomst"). 

kleine en middelgrote alsmede micro- en 

sociale ondernemingen, een betere toegang 

tot financiering te bieden door de 

verstrekking van risicodragende capaciteit 

aan de EIB ("EFSI-overeenkomst"). De 

globale doelstelling van het EFSI is het 

ondersteunen van de Europa 2020-

doelstellingen en het bevorderen van 

duurzame, inclusieve langetermijngroei 

en het scheppen van banen in de Unie. 

 

 

Amendement  36 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De EFSI-overeenkomst staat open voor 

toetreding door de lidstaten. Mits de 

bestaande contribuanten daarmee 

instemmen, staat de EFSI-overeenkomst 

ook open voor toetreding door derden, 

zoals onder meer nationale 

stimuleringsbanken of 

overheidsagentschappen die eigendom zijn 

of onder de zeggenschap staan van 

lidstaten, alsook entiteiten uit de 

particuliere sector. 

2. De EFSI-overeenkomst staat open voor 

toetreding door de lidstaten. Mits de 

bestaande contribuanten daarmee 

instemmen, staat de EFSI-overeenkomst 

ook open voor toetreding door derden, 

zoals onder meer nationale 

stimuleringsbanken of 

overheidsagentschappen die eigendom zijn 

of onder de zeggenschap staan van 

lidstaten, regionale of lokale autoriteiten, 

alsook entiteiten uit de particuliere sector. 

 

 

Amendement  37 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – alinea 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De EFSI-overeenkomst voorziet in de 

oprichting van een Europees 

investeringsadviescentrum ("EIAC") 

binnen de EIB. Het EIAC heeft ten doel 

voort te bouwen op bestaande 

adviesdiensten van de EIB en de 

2. De EFSI-overeenkomst voorziet in de 

oprichting van een Europees 

investeringsadviescentrum ("EIAC") 

binnen de EIB. Het EIAC voldoet aan de 

beginselen van transparantie en 

onafhankelijkheid. Het EIAC heeft ten 
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Commissie teneinde ondersteunend advies 

voor de identificatie, voorbereiding en 

ontwikkeling van investeringsprojecten te 

verstrekken, en tevens op te treden als een 

technisch adviescentrum voor 

projectfinanciering binnen de Unie. Dit 

omvat ondersteuning met betrekking tot het 

gebruik van technische bijstand voor het 

structureren van projecten, het gebruik van 

innovatieve financiële instrumenten, het 

gebruik van publiek-private 

partnerschappen en, in voorkomend geval, 

het verlenen van advies over relevante 

aspecten van de EU-wetgeving. 

doel voort te bouwen op bestaande 

adviesdiensten van de EIB en de 

Commissie teneinde ondersteunend advies 

voor de identificatie, voorbereiding en 

ontwikkeling van investeringsprojecten te 

verstrekken, en tevens op te treden als een 

technisch adviescentrum voor 

projectfinanciering binnen de Unie. Dit 

omvat ondersteuning met betrekking tot het 

gebruik van technische bijstand voor het 

structureren van projecten, het gebruik van 

innovatieve financiële instrumenten, het 

gebruik van publiek-private 

partnerschappen en, in voorkomend geval, 

het verlenen van advies over relevante 

aspecten van de EU-wetgeving. Het EIAC 

ontwikkelt in samenwerking met de 

Commissie een communicatiestrategie om 

het publiek op de hoogte te stellen van zijn 

activiteiten.  

 

 

Amendement  38 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – alinea 2 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Om dat doel te realiseren, maakt het EIAC 

gebruik van de deskundigheid van de EIB, 

de Commissie, nationale 

stimuleringsbanken en de 

beheersautoriteiten van de Europese 

structuur- en investeringsfondsen. 

Om dat doel te realiseren, maakt het EIAC 

gebruik van de deskundigheid van de EIB, 

de Commissie, nationale 

stimuleringsbanken, de beheersautoriteiten 

van de Europese structuur- en 

investeringsfondsen en deskundigen op 

het vlak van werkgelegenheid en sociale 

zaken en raadpleegt het regelmatig de bij 

de investeringen betrokken 

belanghebbenden. 

 

Amendement  39 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 3 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Lidstaten die partij worden bij de EFSI-

overeenkomst kunnen hun bijdrage met 

name in de vorm van contanten of een voor 

de EIB aanvaardbare garantie verstrekken. 

Andere derden kunnen hun bijdrage alleen 

in contanten verstrekken. 

3. Lidstaten die partij worden bij de EFSI-

overeenkomst kunnen hun bijdrage met 

name in de vorm van contanten of een voor 

de EIB aanvaardbare garantie verstrekken. 

Andere derden kunnen hun bijdrage alleen 

in contanten verstrekken. Financiële 

bijdragen van de lidstaten, met inbegrip 

van eventuele deelnemingen in 

investeringsplatforms, worden door de 

Commissie niet in aanmerking genomen 

bij het bepalen van de 

begrotingsaanpassing overeenkomstig het 

preventieve en het correctieve deel van het 

stabiliteits- en groeipact. In geval van 

overschrijding van de 

tekortreferentiewaarde leidt de Commissie 

geen buitensporigtekortprocedure in als 

die overschrijding uitsluitend aan de 

bijdrage toe te schrijven is, gering is en 

naar verwachting van tijdelijke aard is. 

Evenmin wordt bij de beoordeling van een 

overschrijding van de 

tekortreferentiewaarde een procedure 

ingeleid indien deze overschrijding 

uitsluitend aan bijdragen aan het EFSI 

toe te schrijven is. 

Motivering 

Zoveel mogelijk lidstaten moeten worden aangemoedigd om aan het EFSI deel te nemen om 

de positieve effecten op de Europese economie te maximaliseren. In dit verband mogen 

financiële bijdragen van de lidstaten, inclusief bijdragen aan investeringsplatforms, geen 

aanleiding zijn om de buitensporigtekortprocedure in te leiden. 

 

 

Amendement  40 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 
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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 

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. Tot de 

bestuursleden behoren een of meer 

vertegenwoordigers met bewezen 

deskundigheid op het gebied van 

werkgelegenheids- en sociaal beleid 

waarmee grote sociaaleconomische 

vraagstukken in de Unie kunnen worden 

aangepakt. Het bestuur kiest de voorzitter 

onder zijn leden. Het bestuur handelt op 

transparante en onafhankelijke wijze. 

 

 

Amendement  41 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 3 – alinea 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Een besluit van het bestuur is niet 

aangenomen indien de Commissie of de 

EIB tegen het besluit stemt. 

Een besluit van het bestuur is niet 

aangenomen indien de Commissie of de 

EIB tegen het besluit stemt. In een 

dergelijk geval wordt deze tegenstem ten 

overstaan van de leden van het bestuur 

gemotiveerd. Het Europees Parlement 

wordt in het jaarverslag op de hoogte 

gesteld van de geschilpunten. 

 

 

Amendement  42 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 5 - alinea 1 
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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 dat 

verantwoordelijk is voor het toetsen van 

potentiële verrichtingen (met inbegrip van 

investeringsplatforms) aan het EFSI-

investeringsbeleid en voor het goedkeuren 

van de ondersteuning van verrichtingen 

(met inbegrip van investeringsplatforms) 
met de EU-garantie conform artikel 5, 

ongeacht de geografische locatie ervan. 

 

 

Amendement  43 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 5 – alinea 2 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Het investerings comité is samengesteld uit 

zes onafhankelijke deskundigen en de 

directeur. De onafhankelijke deskundigen 

beschikken over veel relevante 

marktervaring met projectfinanciering en 

worden door het bestuur voor een 

hernieuwbare vaste termijn van drie jaar 

benoemd. 

Het investeringscomité is samengesteld uit 

acht onafhankelijke deskundigen en de 

directeur. De onafhankelijke deskundigen 

beschikken over veel relevante 

marktervaring met projectfinanciering en 

over kennis van de betrokken sectoren en 

hun specifieke en/of macro-economische 

kenmerken. Ten minste één deskundige 

bezit de relevante deskundigheid om de 

sociale en werkgelegenheidseffecten van 

de projecten kunnen beoordelen. Alle 

deskundigen worden na een transparante, 

onafhankelijke procedure op basis van 

hun bekwaamheden door het bestuur voor 

een hernieuwbare vaste termijn van drie 

jaar benoemd. Alle deskundigen verklaren 

schriftelijk dat zij geen belangenconflict 

hebben wat betreft 

investeringsverrichtingen.  
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Amendement  44 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 5 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 5 bis. De bepalingen van Richtlijn 

(XXXX) van het Europees Parlement en 

de Raad inzake de verbetering van de 

man-vrouwverhouding bij niet-

uitvoerende bestuurders van 

beursgenoteerde ondernemingen en 

daarmee samenhangende maatregelen 

(2012/0299/COD) zijn van toepassing op 

alle benoemings-, selectie- en 

aanwervingsprocedures voor EFSI-

organen. 

Motivering 

De richtlijn inzake de verbetering van de man-vrouwverhouding is ook van groot belang voor 

het EFSI-bestuur, aangezien een evenwichtige genderverdeling een positieve invloed op de 

investeringsstructuur heeft. 

 

 

Amendement  45 

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 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, dragen bij tot de 

verwezenlijking van de doelstellingen van 

de Europa 2020-strategie en ondersteunen 
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een of meer van de volgende algemene 

doelstellingen: 

 

 

Amendement  46 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 – letter b 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) investeringen in onderwijs en 

opleiding, gezondheidszorg, onderzoek en 

ontwikkeling, informatie- en 

communicatietechnologie en innovatie; 

(b) kapitaalinvesteringen ter 

ondersteuning van sociaal beleid inclusief 

sociale diensten, onderwijs van jongs af 

aan en opleiding, de gezondheids- en 

zorgsector, onderzoek en ontwikkeling, 

informatie- en communicatietechnologie en 

innovatie, de sociale economie en sociale 

ondernemingen; 

 

 

Amendement  47 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) infrastructuurprojecten op het gebied 

van milieu, natuurlijke hulpbronnen en 

stadsontwikkeling, alsook op sociaal 

gebied; 

(d) infrastructuurprojecten op het gebied 

van milieu, natuurlijke hulpbronnen, 

stadsontwikkeling, sociale voorzieningen 

en overheidsdiensten; 

 

 

Amendement  48 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 – letter e bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

  (e bis) investeringen met een hoog 

sociaaleconomisch rendement ter 
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bevordering van duurzame groei op lange 

termijn, het scheppen van 

werkgelegenheid alsmede economische, 

sociale en territoriale cohesie; 

 

 

Amendement  49 

Voorstel voor een verordening 

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

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Om te helpen bij de selectie van projecten 

die het EFSI kan steunen, neemt het 

bestuur de werkgelegenheids- en sociale 

effecten als punt op in de strategische 

oriëntatie, in de richtsnoeren inzake de 

strategische allocatie van activa en in het 

operationele beleid en de 

werkingsprocedures, met inbegrip van het 

investeringsbeleid. 

 

Amendement  50 

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. Het EFSI kan ook worden 

gebruikt voor de medefinanciering van 

projecten die voor steun uit de Europese 

structuur- en investeringsfondsen in 

aanmerking komen. 

Motivering 

Het EFSI moet worden behandeld als een investeringsinstrument dat een aanvulling vormt op 
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de reeds bestaande Europese structuurfondsen. Om met beide instrumenten een maximaal 

effect te bereiken, moet de medefinanciering van projecten uit het EFSI en de ESIF's in beide 

richtingen mogelijk zijn. Met name als gebruik wordt gemaakt van financiële instrumenten die 

binnen het EFSI beschikbaar zijn, zoals leningen, kan dat helpen om in het kader van het 

structuurbeleid vooruitgang te boeken met een aantal belangrijke projecten die wegens 

gebrek aan overheidsgeld stilliggen. 

 

 

Amendement  51 

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 en hun regionale en lokale 

autoriteiten, 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. 

 

 

Amendement  52 

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 

regelmatig op gestructureerde en 

transparante wijze 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. 

 

 



 

PE549.263v02-00 36/40 AD\1055863NL.doc 

NL 

Amendement  53 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 3 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De lidstaten gaan op regelmatige en 

gestructureerde basis over tot de opstelling, 

actualisatie en verspreiding van informatie 

over lopende en toekomstige 

investeringsprojecten op hun grondgebied. 

3. De lidstaten en regionale en/of lokale 

autoriteiten gaan regelmatig op 

transparante en gestructureerde wijze over 

tot de opstelling, actualisatie en 

verspreiding van informatie over lopende 

en toekomstige investeringsprojecten op 

hun grondgebied. 

 

 

Amendement  54 

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 en het investeringscomité van 

het EFSI, in voorkomend geval in 

samenwerking met het EIF, brengen 

halfjaarlijks verslag uit aan de Commissie, 

de Raad en het Europees Parlement over 

de financierings- en 

investeringsverrichtingen van de EIB en 

het EFSI 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. Het verslag dient 

tevens een gedetailleerde kwalitatieve 

beoordeling te bevatten van de betrokken 

verrichtingen zoals gedefinieerd in artikel 

5. 
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Amendement  55 

Voorstel voor een verordening 

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

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (a bis) een beoordeling van de bijdrage tot 

de verwezenlijking van de doelstellingen 

van de Unie, met name met betrekking tot 

de doelstellingen van de Europa 2020-

strategie voor werkgelegenheid, onderwijs 

en armoedebestrijding; 

 

 

Amendement  56 

Voorstel voor een verordening 

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

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (a ter) een beoordeling van het aantal, de 

kwaliteit en de duurzaamheid van de 

gecreëerde banen; 

 

 

Amendement  57 

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 kwaliteit van 

de financierings- en 

investeringsverrichtingen van de EIB en de 

daarmee behaalde resultaten; 
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Amendement  58 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 5 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De Commissie neemt in het gezamenlijk 

verslag over de werkgelegenheid bij de 

mededeling van de Commissie over de 

jaarlijkse groeianalyse een gedetailleerde 

beoordeling op van het directe effect van 

de door het EFSI gefinancierde 

investeringen op het scheppen van banen, 

alsook een analyse van de 

overloopeffecten van dergelijke 

investeringen op de werkgelegenheid in 

Europa. 

 

 

Amendement  59 

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 zijn 

resultaten op het gebied van groei en 

banen; 

 

 

Amendement  60 

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 

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 uitgebreide 

kwaliteitsbeoordeling in waarin het 
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vergezeld van een relevant voorstel. werkelijke sociaaleconomische effect van 

dit bijzondere strategische plan op de 

toepassing van deze verordening wordt 

geëvalueerd, eventueel vergezeld van een 

relevant voorstel. 

Motivering 

Na drie jaar moet het volledige EFSI worden geëvalueerd om na te gaan of het zijn 

doelstellingen als noodinstrument op de korte termijn heeft verwezenlijkt. 

 

Amendement  61 

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 EU-garantie, 

gegronde redenen heeft om te vermoeden 

dat er mogelijk sprake is van fraude, 

corruptie, witwassen van geld of enige 

andere onwettige activiteit waardoor de 

financiële belangen van de Unie mogelijk 

worden geschaad. 
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