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BEKNOPTE MOTIVERING 

In het financieel memorandum van het voorstel van de Commissie betreffende het Europees 

Fonds voor strategische investeringen wordt erkend dat het aantal investeringen in de EU, als 

gevolg van de economische en financiële crisis, met circa 15 % is gedaald sinds het piekjaar 

2007. Dit belemmert de economische opleving, het scheppen van banen, de langetermijngroei 

en het concurrentievermogen. In het voorstel wordt tevens benadrukt dat deze 

investeringskloof de verwezenlijking van de doelstellingen van de Europa 2020-strategie in 

gevaar brengt. 

De rapporteur herinnert eraan dat Europa 2020 de groeistrategie van de EU voor het huidige 

decennium vormt en bijgevolg het instrument is om de EU om te vormen tot een slimme, 

duurzame en inclusieve economie. Deze drie elkaar versterkende prioriteiten moeten de EU 

en de lidstaten helpen een hoge werkgelegenheid, productiviteit en sociale cohesie te 

genereren. Meer in het bijzonder heeft de Unie in de EU 2020-strategie vijf ambitieuze 

doelstellingen gesteld – werkgelegenheid, innovatie, onderwijs, sociale inclusie, klimaat en 

energie – die voor 2020 moeten worden verwezenlijkt. Daarom is het van essentieel belang 

dat deze doelstellingen ook in het kader van het EFSI op een passende en bevredigende 

manier worden nagestreefd. 

Vandaag de dag vormen investeringen het krachtigste instrument dat Europa kan helpen om 

zijn economie aanzienlijk te hervormen en te moderniseren, waarbij sociale en territoriale 

cohesie binnen de EU worden gewaarborgd. Niet alleen de kwantiteit van de investeringen is 

van belang, maar ook hoe en waar het geld wordt geïnvesteerd. Helaas is te veel nadruk 

gelegd op bezuinigingen en te weinig nadruk op maatregelen om groei te stimuleren. Zowel 

private als publieke investeringen zijn de dupe geworden van deze misrekeningen, en zij 

hebben een niveau bereikt dat te laag is om herstel en toekomstige groei te ondersteunen. 

Daarom moet Europees en nationaal beleid erop zijn gericht de huidige zwakke koers van de 

economie te verleggen naar een koers van hogere groei, waarbij de economische, sociale en 

milieu-uitdagingen van Europa met gelijke kracht en vastberadenheid kunnen worden 

aangepakt. 

De rapporteur is van mening dat het EFSI-voorstel een kans kan bieden om de broodnodige 

structurele hervormingen ten uitvoer te leggen die kunnen helpen om onze economie om te 

vormen tot een duurzamere en hulpbronnenefficiëntere economie. Dit kan onze kans zijn om 

innovatie en O&O in de milieu- en de gezondheidssector krachtig te ondersteunen door meer 

gerichte financiering te bieden voor de ontwikkeling van technologieën, met inbegrip van 

technologieën die zich nog in de demonstratiefase bevinden.  

De rapporteur is van mening dat de volgende zaken nodig zijn:  

1. Een infrastructuurunie gebaseerd op een duidelijke politieke verbintenis waarbij 

prioriteit wordt verleend aan technologieën voor hernieuwbare energie en 

koolstofarme energie-investeringen, en die een massaal investeringsprogramma omvat 

om de energieproductiecapaciteit en de energienetwerken te moderniseren en te 

verbeteren, waarbij een nieuw verplicht streefdoel voor onderlinge verbindingen 

tussen lidstaten wordt bepaald zodat Europese "supernetten" en nieuwe 

opslagoplossingen en "gashubs" ontstaan om onze energievoorziening veilig te stellen.  



 

PE549.395v02-00 4/42 AD\1057679NL.doc 

NL 

2. Een energie-unie die duurzame, hulpbronnenefficiënte en klimaatbestendige 

economische groei als topprioriteit stelt, die het concurrentievermogen van Europese 

industrieën en economieën bevordert, en die is gebaseerd op de sociaaleconomische en 

milieuvoordelen op de lange termijn van de reductie van broeikasgasemissies, 

milieubescherming en afvalbeheer.  

3. Een revolutionaire benadering ten aanzien van mobiliteit, teneinde de 

milieuvoetafdruk van onze vervoersystemen te kunnen verkleinen, meer eco-innovatie 

in de mobiliteitssector te realiseren, de uitstoot door auto’s te verminderen, het gebruik 

van hernieuwbare brandstoffen te bevorderen, en te investeren in schoon openbaar 

vervoer, elektrische mobiliteit en duurzame alternatieven voor zware vrachtwagens en 

zeevervoer.  

4. Het belangrijkste doel is om dit te bereiken en tegelijkertijd te zorgen voor een sterk 

sociaal element in het investeringsprogramma door in de overgang naar het nieuwe 

energiemodel de twee essentiële elementen van het creëren van banen en duurzame 

groei op te nemen.  

In dit verband is de rapporteur van mening dat het EFSI een gelegenheid kan bieden om niet 

alleen groei en kwalitatief hoogwaardige banen te herstellen, maar om tegelijkertijd de 

belangrijkste uitdagingen van de 21e eeuw het hoofd te bieden, zoals mondiale concurrentie 

en duurzaamheid, de bestrijding van de klimaatverandering en de verwezenlijking van een 

energietransitie naar een koolstofarme economie. Dit dient te gebeuren in overeenstemming 

met de Europe 2020-strategie en het energie- en klimaatpakket van de EU voor 2030. We 

moeten onze investeringsstrategie derhalve concentreren rond onze visie op het soort Europa 

dat we proberen op te bouwen. 

De rapporteur is van mening dat de overgang naar een duurzame, hulpbronnenefficiënte en 

koolstofarme economie de belangrijkste prioriteit en beleidsdoelstelling voor de toekomstige 

ontwikkeling van Europa moet zijn. Het is een enorme uitdaging, maar er is geen andere weg 

vooruit. Als we onze economie op succesvolle wijze willen omvormen zijn de komende jaren 

ambitieuze investeringen nodig. Maar investeringen “in het wilde weg” zullen Europa niet 

terug op het goede spoor brengen. We moeten de door het EFSI geboden investeringskansen 

richten op deze belangrijke prioritaire terreinen van de EU. 

AMENDEMENTEN 

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 

bevoegde Begrotingscommissie en de Commissie economische en monetaire zaken 

onderstaande amendementen in aanmerking te nemen: 

 

 

Amendement  1 

Voorstel voor een verordening 

Titel 



 

AD\1057679NL.doc 5/42 PE549.395v02-00 

 NL 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Voorstel voor een Voorstel voor een 

VERORDENING VAN HET EUROPEES 

PARLEMENT EN DE RAAD 

VERORDENING VAN HET EUROPEES 

PARLEMENT EN DE RAAD 

betreffende het Europees Fonds voor 

strategische investeringen en tot wijziging 

van de Verordeningen (EU) nr. 1291/2013 

en (EU) nr. 1316/2013 

betreffende het Europees Fonds voor 

strategische investeringen 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) Er is dan ook een krachtdadig optreden 

vereist om de vicieuze cirkel te doorbreken 

die door het gebrek aan investeringen is 

ontstaan. Structurele hervormingen en 

budgettaire verantwoordelijkheid zijn 

noodzakelijke voorwaarden om de 

investeringen te bevorderen. Samen met 

een nieuwe impuls aan de 

investeringsfinanciering kunnen deze 

voorwaarden bijdragen tot het ontstaan van 

een positieve spiraal, waarbij 

investeringsprojecten de werkgelegenheid 

en de vraag helpen ondersteunen en tot een 

duurzame toename van het groeipotentieel 

leiden. 

(2) Er is dan ook een krachtdadig optreden 

vereist om de vicieuze cirkel te doorbreken 

die door het gebrek aan investeringen is 

ontstaan. Structurele hervormingen en 

budgettaire verantwoordelijkheid zijn 

noodzakelijke voorwaarden om het 

concurrentievermogen in Europa te 

verbeteren en de investeringen te 

bevorderen. Europa moet zich richten op 

de vermindering van de bureaucratie en 

de verlaging van de administratieve lasten 

voor ondernemingen, de interne markt 

openstellen voor investeringen en 

waarborgen dat de financiële markten de 

liquiditeit kunnen verstrekken die nodig is 

om particuliere investeringen te 

financieren. 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. 
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Amendement  3 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (2 bis) Het EFSI moet een aanvulling 

vormen op een algemene strategie voor de 

verbetering van het 

concurrentievermogen van Europa en het 

aantrekken van investeringen. Structurele 

hervormingen, budgettaire 

verantwoordelijkheid en vereenvoudiging 

van wetgeving is een voorwaarde om het 

klimaat voor particuliere investeringen in 

Europa te verbeteren. 

 

Amendement  4 

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 

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. 

(4) Tijdens de economische en financiële 

crisis heeft de Unie niet genoeg 

inspanningen geleverd om de groei te 

bevorderen, ondanks initiatieven in het 

kader van de Europa 2020-strategie, een 

plan van aanpak om tot een slimme, 

ecologisch duurzame en sociaal inclusieve 

groei te komen. 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 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, ecologisch 

duurzame investeringsprojecten. 
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Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 9 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (9 bis) De effectiviteit van de opleving van 

de investeringen moet ook worden 

beoordeeld aan de hand van de vraag in 

hoeverre de particuliere investeerder ertoe 

wordt bewogen de economie op de lange 

termijn te financieren, gezien het feit dat 

momenteel een groot deel van de 

particuliere spaartegoeden (ongeveer 

16 000 miljard euro) hoofdzakelijk op de 

korte termijn en vaak buiten de Unie 

wordt belegd; 

 

Amendement  6 

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 profiteren. Het is ook 

raadzaam om midcap-bedrijven met 

maximaal 3 000 werknemers van de 

voordelen van een dergelijke betere 

toegang tot financiering te laten 

meeprofiteren. Het overwinnen van de 

investeringsproblemen waarmee Europa 

momenteel te kampen heeft, moet 

bijdragen tot de versterking van de 

economische, sociale en territoriale cohesie 

van de Unie. 

(10) Het EFSI heeft ten doel de 

moeilijkheden bij de financiering en 

uitvoering van productieve investeringen in 

de Unie te helpen overwinnen, door een 

betere toegang tot financiering te 

faciliteren, teneinde duurzame 

economische groei te stimuleren. Het is de 

bedoeling dat kleine en middelgrote en 

coöperatieve ondernemingen met voorrang 

van de betere toegang tot financiering 

profiteren. Het is ook raadzaam om 

midcap-bedrijven met maximaal 3 000 

werknemers van de voordelen van een 

dergelijke betere toegang tot financiering te 

laten meeprofiteren. Het middels het EFSI 

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, en tot energie- en 

hulpbronnenefficiëntie door over te 
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schakelen naar een duurzame, digitale 

circulaire economie. 

Motivering 

Deze ambitieuze EU-investeringen moeten gericht zijn op de broodnodige structurele 

hervormingen teneinde onze economie om te vormen tot een duurzamere economie en de 

industriële capaciteit, de kmo´s en micro-ondernemingen van Europa nieuwe kracht te geven.  

 

Amendement   7 

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 te ondersteunen met een 

grote maatschappelijke, ecologische en 

economische meerwaarde, met een groot 

potentieel voor het scheppen van 

duurzame, kwalitatief hoogwaardige 

banen en voor het verwezenlijken van de 

beleidsdoelstellingen van de Unie, met 

name de doelstellingen van de Unie op het 

gebied van energie, klimaat en efficiëntie, 

zoals neergelegd in de Europa 2020-

strategie en het beleidskader voor klimaat 

en energie 2030, evenals de doelstellingen 

op het gebied van duurzame ontwikkeling 

en de Innovatie-unie, met bijzondere 

aandacht voor onderzoek en innovatie op 

het gebied van gezondheidszorg en de 

ontwikkeling van nieuwe medicijnen. Het 

EFSI dient bij te dragen aan de overgang 

naar een groene, duurzame en 

hulpbronnenefficiënte economie. 

Amendement  8 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 12 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) Tal van zowel kleine en middelgrote 

ondernemingen als midcap-bedrijven in de 

(12) Tal van zowel kleine en middelgrote 

ondernemingen als midcap-bedrijven in de 
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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. 

gehele Unie hebben behoefte aan bijstand 

om marktfinanciering te kunnen 

aantrekken, vooral als het investeringen 

betreft waaraan een groter risico verbonden 

is. Dit geldt in het bijzonder voor 

ondernemingen op het platteland, waar 

dringend behoefte bestaat aan 

economische groei en maatregelen tot 

behoud van banen. Het EFSI moet deze 

ondernemingen helpen om een gebrek aan 

kapitaal te boven te komen door de EIB en 

het Europees Investeringsfonds ("EIF") toe 

te staan zowel directe en indirecte 

kapitaalinjecties te geven, als garanties te 

verlenen voor de hoogwaardige 

securitisatie van leningen en andere 

producten die met het oog op de 

verwezenlijking van de doelstellingen van 

het EFSI worden aangeboden. 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) Het EFSI moet binnen de EIB worden 

opgezet, zodat het kan profiteren van de 

ervaring en de goede reputatie van de EIB 

en zodat zijn verrichtingen zo spoedig 

mogelijk een positief effect beginnen te 

sorteren. De werkzaamheden van het EFSI 

inzake de verschaffing van financiering aan 

kleine en middelgrote ondernemingen en 

kleine midcap-bedrijven dienen via het 

Europees Investeringsfonds ("EIF") te 

verlopen om van de ervaring van het EIF 

met dergelijke activiteiten te kunnen 

profiteren. 

(13) Het EFSI moet binnen de EIB worden 

opgezet, zodat het kan profiteren van de 

ervaring en de goede reputatie van de EIB 

en zodat zijn verrichtingen zo spoedig 

mogelijk een positief effect beginnen te 

sorteren. De werkzaamheden van het EFSI 

inzake de verschaffing van financiering aan 

kleine en middelgrote ondernemingen, in 

het bijzonder op het platteland, en kleine 

midcap-bedrijven dienen via het Europees 

Investeringsfonds ("EIF") te verlopen om 

van de ervaring van het EIF met dergelijke 

activiteiten te kunnen profiteren. 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 14 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(14) Het EFSI moet zich toespitsen op 

projecten met een hoge maatschappelijke 

en economische waarde. Het EFSI dient 

zich meer in het bijzonder toe te leggen op 

projecten die de 

werkgelegenheidsschepping, de groei op 

lange termijn en het concurrentievermogen 

bevorderen. Het EFSI dient een breed 

gamma van financiële producten (eigen 

vermogen, vreemd vermogen of garanties) 

te ondersteunen teneinde optimaal op de 

behoeften van een individueel project te 

kunnen inspelen. Het brede 

productengamma moet het EFSI in staat 

stellen zich aan de marktbehoeften aan te 

passen en tegelijkertijd particuliere 

investeringen in projecten aan te moedigen. 

Het EFSI mag niet als substituut voor 

particuliere marktfinanciering fungeren, 

maar moet in plaats daarvan als katalysator 

voor particuliere financiering dienst doen 

door het marktfalen te verhelpen en er 

aldus voor te zorgen dat het overheidsgeld 

zo efficiënt en strategisch mogelijk wordt 

gebruikt. Het vereiste dat de 

staatssteunbeginselen in acht moeten 

worden genomen, moet tot een dergelijk 

efficiënt en strategisch gebruik bijdragen.  

(14) Het EFSI moet zich toespitsen op 

projecten met grote maatschappelijke, 

duurzame, ecologische en economische 

voordelen. Het EFSI dient zich meer in het 

bijzonder toe te leggen op ecologisch en 

maatschappelijk duurzame projecten die 

de schepping van hoogwaardige 

werkgelegenheid, de groei op lange 

termijn en duurzaamheid, energie- en 

hulpbronnenefficiëntie, innovatie en 

nieuwe technologieën in de 

gezondheidszorgsector, de groene 

economie 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. 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 14 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (14 bis) Bij het selecteren van de voor 

EFSI-steun in aanmerking komende 
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projecten moet specifieke aandacht aan 

energie-efficiëntie worden besteed 

teneinde ervoor te zorgen dat energie-

efficiëntieprojecten op voet van gelijkheid 

concurreren met projecten die gericht zijn 

op het vergroten van het energie-aanbod 

of het ontwikkelen van nieuwe 

infrastructuur; in het bijzonder worden 

energie-efficiëntie- en 

vraagresponsprojecten onder gelijke 

voorwaarden behandeld als 

energievoorzieningsprojecten wat betreft 

de kosten-batenanalyse. 

Motivering 

In de mededeling over de energie-unie ("Een kaderstrategie voor een schokbestendige 

energie-unie met een toekomstgericht beleid inzake klimaatverandering", COM(2015) 80) 

wordt onderstreept dat het concept energie-efficiëntie fundamenteel moet worden herzien en 

als een op zichzelf staande energiebron moet worden beschouwd, waarvan de waarde de 

bespaarde energie is. In het kader van de herziening van de marktordening zal de Commissie 

erover waken dat energie-efficiëntie en vraagrespons onder gelijke voorwaarden kunnen 

concurreren met productiecapaciteit." 

 

Amendement  12 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 15 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(15) Het EFSI dient zich te richten op 

projecten met een hoger 

risico/rendementsprofiel dan bestaande 

EIB- en Unie-instrumenten om de 

additionaliteit ten opzichte van bestaande 

verrichtingen te waarborgen. Het EFSI 

dient projecten overal in de Unie te 

financieren, ook in de landen die het 

zwaarst door de financiële crisis zijn 

getroffen. Het EFSI mag alleen worden 

gebruikt wanneer uit andere bronnen geen 

financiering tegen redelijke voorwaarden 

voorhanden is. 

(15) Het EFSI dient zich te richten op 

milieuvriendelijke en maatschappelijk 

aanvaardbare 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, terwijl het een speciale rol 

moet vervullen voor het mogelijk maken 

van investeringen, onder meer in de 

landen die het zwaarst door de financiële 

crisis zijn getroffen, alsmede in andere 

benadeelde landelijke gebieden van 

Europa. Het EFSI mag alleen worden 

gebruikt wanneer uit andere bronnen geen 
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financiering tegen redelijke voorwaarden 

voorhanden is. 

 

Amendement   13 

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 sociaal, ecologisch, economisch en 

technisch haalbaar en in een voldoende 

vergevorderd stadium om als een optie te 

worden beschouwd, en waaraan een 

passend risico verbonden is, maar die wel 

nog aan de specifieke vereisten voor EFSI-

financiering voldoen, dat wil zeggen het 

scheppen van kwalitatief hoogwaardige 

banen, de bevordering van de overgang 

naar een koolstofarme, circulaire 

economie en de bevordering van sociale 

en territoriale cohesie binnen de Unie. 

 

Amendement  14 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 16 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (16 bis) Het EFSI dient zich tevens te 

richten op innovatieve 

investeringsprojecten van structureel 

belang voor de toekomst van de Europese 

Unie en haar burgers. Deze projecten 

moeten een groot aantal onderbenutte 

toekomstgebieden betreffen en bijdragen 

aan duurzame ontwikkeling, zoals nieuwe 

energiebronnen, de bescherming en 

instandhouding van biodiversiteit, de 

groene economie en de blauwe economie. 
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Amendement  15 

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 

het EIF ondersteunen, zodat het EIF 

individuele projecten met betrekking tot 

kleine en middelgrote ondernemingen en 

kleine midcap-bedrijven kan uitvoeren. 

(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 openbare en particuliere 

investeringsprojecten in de groene en 

circulaire economie beschikken en die 

toezien op de ecologische duurzaamheid 

van de projecten. 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 en het beleid 

van de Europese Unie. Het bestuur van 

het EFSI moet aan het Europees 

Parlement verantwoording afleggen van 

zijn besluiten. 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 en met een grotere 

ecologische en maatschappelijke 

meerwaarde kan uitvoeren. 

 

Amendement  16 

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 

(19) Om een verdere verhoging van de 

EFSI-middelen mogelijk te maken, moet 

de deelname aan het EFSI openstaan voor 

derden, inclusief lidstaten, nationale 
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stimuleringsbanken of 

overheidsagentschappen die eigendom zijn 

of onder de zeggenschap staan van 

lidstaten, entiteiten uit de particuliere 

sector en entiteiten buiten de Unie, mits de 

bestaande contribuanten daarmee 

instemmen. Derden kunnen rechtstreeks 

aan het EFSI bijdragen en aan de EFSI-

governancestructuur deelnemen. 

stimuleringsbanken of 

overheidsagentschappen die eigendom zijn 

of onder de zeggenschap staan van 

lidstaten, entiteiten uit de particuliere 

sector en entiteiten buiten de Unie, mits de 

bestaande contribuanten daarmee 

instemmen. 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 21 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (21 bis) De procedures voor de 

tenuitvoerlegging van het EFSI en de 

formele betrokkenheid van de lidstaten 

spelen een belangrijke rol bij het 

welslagen van het fonds, waarbij tevens 

maatregelen moeten worden getroffen om 

ervoor te zorgen dat de beste projecten 

worden geselecteerd aan de hand van 

objectieve criteria en ongeacht de 

nationaliteit. 

 

Amendement  18 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 24 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(24) De door het EFSI ondersteunde 

financierings- en investeringsverrichtingen 

van de EIB dienen te worden beheerd in 

overeenstemming met de eigen regels en 

procedures van de EIB, welke onder meer 

in passende controlemaatregelen en 

maatregelen ter voorkoming van 

belastingontwijking voorzien, alsook 

conform de relevante regels en procedures 

in verband met het Europees Bureau voor 

(24) De door het EFSI ondersteunde 

financierings- en investeringsverrichtingen 

van de EIB dienen te worden beheerd in 

overeenstemming met de eigen regels en 

procedures van de EIB welke, wat betreft 

haar horizontale en sectorale beleid, 
onder meer in passende 

controlemaatregelen en maatregelen ter 

voorkoming van belastingontwijking 

voorzien, alsook conform de relevante 
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fraudebestrijding (OLAF) en de 

Rekenkamer, met inbegrip van het 

tripartiete akkoord tussen de Europese 

Commissie, de Europese Rekenkamer en 

de Europese Investeringsbank. 

regels en procedures in verband met het 

Europees Bureau voor fraudebestrijding 

(OLAF) en de Rekenkamer, met inbegrip 

van het tripartiete akkoord tussen de 

Europese Commissie, de Europese 

Rekenkamer en de Europese 

Investeringsbank. 

Motivering 

Deze toevoeging is nodig om te verduidelijken dat het beleid van de EIB in het kader van het 

EFSI moet worden geëerbiedigd, zoals het beleid op het gebied van vervoer, energie of 

klimaat. De EIB verplicht zich er immers toe haar gebruikelijke 

projectbeoordelingsprocedures toe te passen op elk project dat vervolgens via het EFSI loopt. 

Amendement  19 

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 sociaaleconomisch en ecologisch effect 

van de projecten 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 analyse van de economische, 

ecologische en maatschappelijke 

duurzaamheid. In de effectbeoordeling 

moet ook de hulpbronnenefficiëntie van 

de projecten in aanmerking worden 

genomen. 

Amendement  20 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 26 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(26) Parallel met de 

financieringsverrichtingen die via het EFSI 

zullen worden uitgevoerd, moet een 

(26) Parallel met de 

financieringsverrichtingen die via het EFSI 

zullen worden uitgevoerd, moet een 
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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. 

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 dat vooral bedoeld is om te 

voorzien in de behoeften van kleine en 

middelgrote ondernemingen. 

 

Amendement   21 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 29 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(29)  De bijdrage uit de Uniebegroting zou 

gedeeltelijk worden gefinancierd door de 

beschikbare middelen voor Horizon 2020 

– het kaderprogramma voor onderzoek en 

innovatie (2014-2020), waarin 

Verordening (EU) nr. 1291/2013 van het 

Europees Parlement en de Raad2 

voorziet, en de Connecting Europe 

Facility, waarin Verordening (EU) nr. 

1316/2013 van het Europees Parlement en 

de Raad3 voorziet, te verminderen. Deze 

programma's dienen doelen die niet door 

het EFSI worden nagestreefd. Verwacht 

wordt evenwel dat de reductie van beide 

programma's om het garantiefonds te 

financieren, meer investeringen op 

bepaalde terreinen van hun respectieve 

mandaten mogelijk zal maken dan via de 

bestaande programma's mogelijk is. 

Aangenomen wordt immers dat het EFSI 

een hefboomeffect op de EU-garantie zal 

hebben waardoor het financiële effect op 

de betrokken terreinen van onderzoek, 

(29) De bijdrage uit de Uniebegroting aan 

het EU-garantiefonds wordt geleidelijk 

goedgekeurd door het Europees 

Parlement en de Raad in het kader van de 

jaarlijkse begrotingsprocedure tot 2020. 

Hiertoe dient de begrotingsautoriteit, in 

voorkomend geval, gebruik te maken van 

alle beschikbare 

flexibiliteitsmechanismen en de relevante 

bepalingen van de MFK-verordening 

2014-2020. 
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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. 

__________________  

2Verordening (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). 

 

 

Amendement  22 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 32 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(32) Ook de lidstaten zijn op nationaal 

niveau begonnen met de totstandbrenging 

en promotie van projectenpijplijnen voor 

projecten van nationale betekenis. De door 

de Commissie en de EIB opgestelde 

informatie moet links bevatten naar de 

flankerende nationale projectenpijplijnen. 

(32) Ook de lidstaten zijn op nationaal 

niveau begonnen met de totstandbrenging 

en promotie van vanuit ecologisch 

oogpunt innovatieve projectenpijplijnen 

voor projecten van nationale betekenis. De 

door de Commissie en de EIB opgestelde 

informatie moet links bevatten naar de 

flankerende nationale projectenpijplijnen. 
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Amendement  23 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 33 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(33) Bij de identificatie en selectie van 

door het EFSI ondersteunde projecten kan 

de EIB weliswaar gebruikmaken van de in 

het kader van de projectenpijplijn 

gesignaleerde projecten, maar de 

projectenpijplijn moet de bredere opzet 

hebben om projecten in de gehele Unie te 

signaleren. Hieronder kunnen projecten 

vallen die volledig kunnen worden 

gefinancierd door de particuliere sector of 

met de steun van andere instrumenten die 

op Europees of nationaal niveau worden 

verstrekt. Het EFSI moet financiering van 

en investeringen in door de 

projectenpijplijn gesignaleerde projecten 

kunnen ondersteunen, maar opneming in 

de lijst mag geen automatische toegang tot 

EFSI-steun inhouden en het EFSI moet 

tevens in staat worden gesteld niet in de 

lijst voorkomende projecten te selecteren 

en te ondersteunen. 

(33) Bij de identificatie en selectie van 

door het EFSI ondersteunde en vanuit 

ecologisch oogpunt bezien duurzame 
projecten kan de EIB weliswaar 

gebruikmaken van de in het kader van de 

projectenpijplijn gesignaleerde projecten, 

maar de projectenpijplijn moet de bredere 

opzet hebben om ecologisch duurzame 

projecten in de gehele Unie te signaleren. 

Hieronder kunnen projecten vallen die 

volledig kunnen worden gefinancierd door 

de particuliere sector of met de steun van 

andere instrumenten die op Europees of 

nationaal niveau worden verstrekt. Het 

EFSI moet financiering van en 

investeringen in door de projectenpijplijn 

gesignaleerde en vanuit ecologisch 

oogpunt bezien duurzame projecten 

kunnen ondersteunen, maar opneming in 

de lijst mag geen automatische toegang tot 

EFSI-steun inhouden en het EFSI moet 

tevens in staat worden gesteld niet in de 

lijst voorkomende projecten te selecteren 

en te ondersteunen. 

 

Amendement  24 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 33 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (33 bis) Bij de selectie van de door het 

EFSI ondersteunde projecten moet 

voorrang worden gegeven aan projecten 

met hulpbronnenefficiënte oplossingen. 

Er wordt geen steun verleend aan 

projecten waarbij intensief gebruik wordt 

gemaakt van koolstof en natuurlijke 

hulpbronnen. 
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Amendement  25 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 33 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (33 ter) Aangezien uit de berekeningen 

van de Commissie blijkt dat er 

142 miljard EUR nodig is voor 

investeringen in de infrastructuur voor 

transmissie-, offshore- en slimme 

netwerken, moeten vooral projecten 

worden ondersteund die hieraan 

bijdragen. 

 

Amendement  26 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 36 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (36 bis) Daar het EFSI zal worden 

samengesteld met middelen uit 

budgettaire herschikkingen heeft het 

Parlement het recht om de Europese 

commissaris voor begrotingszaken uit te 

nodigen voor het Parlement te 

verschijnen, zodat het Parlement controle 

kan verrichten op het gebruik van de EU-

begroting, met name wat betreft het 

prestatieniveau en de resultaten van de 

uitgaven. 

Motivering 

De commissaris voor begrotingszaken en de Rekenkamer hebben aangedrongen op een 

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

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

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

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

controle moet worden beperkt tot de commissaris om de onafhankelijkheid van de EFSI-

governance te kunnen waarborgen. 
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Amendement  27 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 1 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De Commissie sluit een overeenkomst met 

de Europese Investeringsbank (EIB) 

betreffende het opzetten van een Europees 

Fonds voor strategische investeringen 

("EFSI"). 

De Commissie sluit een overeenkomst met 

de Europese Investeringsbank (EIB) 

betreffende het opzetten van een Europees 

Fonds voor strategische investeringen 

("EFSI") die ecologisch duurzaam zijn. 

 

 

Amendement  28 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 1 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Het EFSI heeft ten doel investeringen in de 

Unie te ondersteunen en ondernemingen 

met maximaal 3 000 werknemers, met 

bijzondere focus op kleine en middelgrote 

ondernemingen, een betere toegang tot 

financiering te bieden door de verstrekking 

van risicodragende capaciteit aan de EIB 

("EFSI-overeenkomst"). 

Het EFSI heeft ten doel milieuvriendelijke 

en maatschappelijk aanvaardbare 
investeringen in de Unie te ondersteunen 

en ondernemingen met maximaal 3 000 

werknemers, met bijzondere focus op 

kleine en middelgrote ondernemingen, een 

betere toegang tot financiering te bieden 

door de verstrekking van risicodragende 

capaciteit aan de EIB ("EFSI-

overeenkomst"). De met het EFSI 

ondersteunde investeringen worden bij 

voorkeur gericht op bronnen voor nieuwe 

en innovatieve groei en maken de 

overgang van de Europese economie naar 

een echte duurzame economie mogelijk. 

 

Amendement  29 

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 

2. De EFSI-overeenkomst staat open voor 

toetreding door de lidstaten. Mits de 
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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. 

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. De lidstaten en andere 

derden kunnen niet deelnemen aan de 

governancestructuur van het EFSI. 

 

Amendement  30 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 1 bis 

 Definities 

 In deze verordening wordt verstaan 

onder: 

 a) "nationale stimuleringsbanken of -

instellingen": juridische entiteiten die 

beroepsmatig financiële activiteiten 

verrichten en door een lidstaat belast zijn 

met een taak, op centraal, regionaal of 

lokaal niveau, om publieke ontwikkelings- 

of stimuleringsactiviteiten te verrichten; 

 b) "kleine en middelgrote 

ondernemingen" (kmo's): micro-, kleine 

en middelgrote ondernemingen als 

omschreven in Aanbeveling 2003/361/EG; 

 c) "midcap-ondernemingen": juridische 

entiteiten met maximaal 

3 000 werknemers die geen kmo zijn. 

 

Amendement  31 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – alinea 2 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

In de EFSI-overeenkomst is bepaald dat er 

een duidelijk onderscheid bestaat tussen 

met EFSI-steun uitgevoerde verrichtingen 

en andere EIB-verrichtingen. 

In de EFSI-overeenkomst is bepaald dat er 

een duidelijk onderscheid bestaat tussen 

met EFSI-steun uitgevoerde verrichtingen 

en andere EIB-verrichtingen. Een 

dergelijke additionaliteit wordt 

gewaarborgd door het bestuur op grond 

van het risicoprofiel van het EFSI en de 

verwezenlijking van de 

beleidsdoelstellingen in artikel 5, lid 2. 

 

Amendement  32 

Voorstel voor een verordening 

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

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De EFSI-overeenkomst voorziet in 

specifieke, meetbare criteria voor de 

beoordeling van de bijdrage van projecten 

aan de algemene beleidsdoelstellingen in 

artikel 5, lid 2. 

 

Amendement  33 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – alinea 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De EFSI-overeenkomst voorziet in de 

oprichting van een Europees 

investeringsadviescentrum ("EIAC") 

binnen de EIB. Het EIAC heeft ten doel 

voort te bouwen op bestaande 

adviesdiensten van de EIB en de 

Commissie teneinde ondersteunend advies 

voor de identificatie, voorbereiding en 

ontwikkeling van investeringsprojecten te 

verstrekken, en tevens op te treden als een 

technisch adviescentrum voor 

projectfinanciering binnen de Unie. Dit 

De EFSI-overeenkomst voorziet in de 

oprichting van een Europees 

investeringsadviescentrum ("EIAC") 

binnen de EIB, zonder dat dit evenwel tot 

bijkomende administratieve lasten of 

andere systemen leidt. Het EIAC heeft ten 

doel voort te bouwen op bestaande 

adviesdiensten van de EIB en de 

Commissie teneinde ondersteunend advies 

voor de identificatie, voorbereiding en 

ontwikkeling van investeringsprojecten te 

verstrekken, door prioriteit te verlenen 
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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.  

aan duurzame en koolstofarme energie-, 

vervoers- en hulpbronnenefficiënte 

projecten, 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 

wordt zodanig gestructureerd dat het 

fungeert als facilitator die tegemoetkomt 

aan de procedurele behoeften van kleine 

en middelgrote ondernemingen. 

Motivering 

Het EIAC moet zich in het bijzonder richten op projecten die in overeenstemming zijn met de 

EU-doelstellingen op het gebied van energie, klimaat en duurzaamheid. In dit opzicht 

beschikken energie- en hulpbronnenefficiëntie over het grootste potentieel van meervoudige 

voordelen voor de EU: het grootste potentieel om in de kosten te snijden (waarbij het 

concurrentievermogen van specifieke sectoren wordt versterkt), het scheppen van veel banen, 

uitstekende kosteneffectiviteit, en een verbeterde energie- en hulpbronnenzekerheid waardoor 

de veerkracht van de EU en steun voor kmo´s worden verbeterd.  

 

Amendement  34 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Om dat doel te realiseren, maakt het EIAC 

gebruik van de deskundigheid van de EIB, 

de Commissie, nationale 

stimuleringsbanken en de 

beheersautoriteiten van de Europese 

structuur- en investeringsfondsen. 

Om dat doel te realiseren, maakt het EIAC 

gebruik van de deskundigheid van de EIB, 

de Commissie, nationale en regionale 

stimuleringsbanken en de 

beheersautoriteiten van de Europese 

structuur- en investeringsfondsen en bouwt 

daarbij passende partnerschappen op het 

niveau van de lidstaten op. 
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Amendement  35 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 - lid 3 

 

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. De bijdragen van 

de lidstaten zijn onderworpen aan alle 

bestaande regels van het stabiliteits- en 

groeipact. 
 

 

Amendement  36 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 - lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. In de EFSI-overeenkomst is bepaald dat 

het EFSI wordt beheerd door een bestuur, 

dat de strategische oriëntatie, de 

strategische allocatie van activa, het 

operationele beleid en de 

werkingsprocedures vaststelt, met inbegrip 

van het investeringsbeleid van de projecten 

die het EFSI kan ondersteunen en het 

risicoprofiel van het EFSI, in 

overeenstemming met de in artikel 5, lid 2, 

vermelde doelstellingen. Het bestuur kiest 

de voorzitter onder zijn leden. 

1. In de EFSI-overeenkomst is bepaald dat 

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 risicoprofiel van het EFSI en het 

investeringsbeleid van de projecten die het 

EFSI kan ondersteunen, teneinde te zorgen 

voor additionaliteit van het EFSI ten 

opzichte van de normale verrichtingen 

van de EIB en voor overeenstemming met 

de in artikel 5, lid 2, vermelde 

doelstellingen en met de doelstellingen 

van het EU-Verdrag inzake sociale, 

economische en territoriale cohesie. Het 

bestuur functioneert op volledig 

transparante wijze en kiest de voorzitter 

onder zijn leden. 
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Amendement  37 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Zolang de enige contribuanten aan het 

EFSI de Unie en de EIB zijn, wordt het 

aantal leden en stemmen binnen het 

bestuur toegekend op basis van de 

respectieve omvang van de bijdragen in de 

vorm van contanten of garanties. 

Het aantal leden van het bestuur wordt 

verdeeld over de EIB en de Commissie. 

 

Amendement  38 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 4 – alinea 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De directeur en de adjunct-directeur 

worden door het bestuur voor een 

hernieuwbare vaste termijn van drie jaar 

benoemd op gezamenlijk voorstel van de 

Commissie en de EIB. 

De directeur en de adjunct-directeur 

worden door het bestuur voor een 

hernieuwbare vaste termijn van drie jaar, 

met een maximum van 6 jaar in totaal, 

benoemd op gezamenlijk voorstel van de 

Commissie en de EIB. De directeur en de 

adjunct-directeur worden benoemd aan de 

hand van een open en transparante 

selectieprocedure. 

 

Amendement  39 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 5 – alinea 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

In de EFSI-overeenkomst is bepaald dat 

het EFSI een investeringscomité heeft dat 

verantwoordelijk is voor het toetsen van 

potentiële verrichtingen aan het EFSI-

investeringsbeleid en voor het goedkeuren 

van de ondersteuning van verrichtingen 

met de EU-garantie conform artikel 5, 

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, op 
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ongeacht de geografische locatie ervan.  volledig transparante en controleerbare 

wijze, ongeacht de geografische locatie 

ervan. Het investeringscomité zorgt er 

tevens voor dat de projecten ecologisch 

duurzaam zijn. 

 

Motivering 

Er moet bij de ontwikkeling van investeringsbeleid en -richtsnoeren en bij de selectie van 

projecten worden gezorgd voor volledige transparantie en rekenschapsplicht, teneinde de 

kwaliteit van projecten te verbeteren en eigen zeggenschap en een soepele uitvoering te 

waarborgen. Alle relevante informatie en de beoordeling van ieder project moeten openbaar 

worden gemaakt.  

 

Amendement  40 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 5 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Het investeringscomité is samengesteld uit 

zes onafhankelijke deskundigen en de 

directeur. De onafhankelijke deskundigen 

beschikken over veel relevante 

marktervaring met projectfinanciering en 

worden door het bestuur voor een 

hernieuwbare vaste termijn van drie jaar 

benoemd. 

Het investeringscomité is samengesteld uit 

zes onafhankelijke deskundigen en de 

directeur. De onafhankelijke deskundigen 

beschikken over veel relevante 

marktervaring met projectfinanciering en 

met de verwezenlijking van de in artikel 5, 

lid 2, vermelde algemene doelstellingen. 

De deskundigen worden door het bestuur, 

aan de hand van een open en transparante 

procedure, voor een slechts eenmaal 

hernieuwbare vaste termijn van drie jaar 

benoemd. De selectie van projecten 

voldoet aan de beginselen van de EIB en 

wordt uitgevoerd aan de hand van een 

reeks in artikel 5 omschreven 

duurzaamheidscriteria.  

 

Amendement  41 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 - alinea 1 bis (nieuw)  
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De door het EFSI ondersteunde 

financierings- en 

investeringsverrichtingen van de EIB 

moeten worden beheerd in 

overeenstemming met de eigen regels en 

procedures van de EIB en met 

inachtneming van haar horizontale en 

sectorale beleid. 

Motivering 

Deze toevoeging is nodig om te verduidelijken dat het beleid van de EIB in het kader van het 

EFSI moet worden geëerbiedigd, zoals het beleid op het gebied van vervoer, energie of 

klimaat. Dit is logisch aangezien de EIB zich er immers toe verplicht haar gebruikelijke 

projectbeoordelingsprocedures toe te passen op elk project dat vervolgens via het EFSI loopt. 

 

Amendement   42 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 - lid 2 - 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 gericht op het bevorderen van 

de transitie naar een slimme, duurzame, 

circulaire en koolstofarme economie 
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 

zijn economisch, ecologisch en 

maatschappelijk haalbaar en stroken met 

het Uniebeleid, zijn in overeenstemming 

met de in het Verdrag van Lissabon 

vastgelegde doelstellingen op het gebied 

van duurzame ontwikkeling, de energie- 
en klimaatdoelstellingen van de Unie, met 

de Europa 2020-groeistrategie, en 
ondersteunen een of meer van de volgende 
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algemene doelstellingen: 

Amendement  43 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 - lid 2 - letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) ontwikkeling van infrastructuur, onder 

meer op vervoersgebied, in het bijzonder 

in industriecentra; energie, en met name 

energie-interconnecties; en digitale 

infrastructuur;  

a) ontwikkeling van duurzame, 

koolstofarme en hulpbronnenefficiënte 
infrastructuur in overeenstemming met de 

klimaat-, energie- en 

milieubeleidsdoelstellingen van de EU op 

de lange termijn, onder meer op het gebied 

van vervoer, en met name duurzame 

vervoerswijzen, elektrische mobiliteit, 

milieuvriendelijke oplossingen in 

industriecentra, stedelijke en afgelegen 

gebieden, en de toepassing van 

alternatieve en koolstofarme 

vervoersinfrastructuren; energie, en met 

name energie-interconnecties, slimme 

netwerken, slimme meters en 

energieopslagcapaciteit van elektriciteit 

en gas om de energieafhankelijkheid te 

beperken; en digitale infrastructuur; 

 

 

Amendement   44 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 - lid 2 - letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) investeringen in onderwijs en 

opleiding, gezondheidszorg, onderzoek en 

ontwikkeling, informatie- en 

communicatietechnologie en innovatie;  

b) investeringen in onderwijs en opleiding, 

in innovatieve 

gezondheidszorgoplossingen, zoals e-

Health en nieuwe doeltreffende 

geneesmiddelen; in onderzoek, 

ontwikkeling en innovatie, met name in 

nieuwe soorten hernieuwbare energie en 

koolstofarme technologieën en 

alternatieve brandstoffen; in projecten die 

zich nog in de demonstratie- en proeffase 
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bevinden; in eco-innovatie; in informatie- 

en communicatietechnologie; 

 

 

Amendement   45 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 - lid 2 - letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) expansie van hernieuwbare energie en 

energie- en hulpbronnenefficiëntie; 

c) ontwikkeling en expansie van 

hernieuwbare energie, koolstofarme 

energietechnologieën, maatregelen ter 

bevordering van de circulaire economie, 
en grotere steun voor energie-

efficiëntieprojecten, met name 

vraagzijdeoplossingen en grote energie-

efficiënte renovaties van gebouwen; 

 

 

Amendement   46 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 - lid 2 - letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) infrastructuurprojecten op het gebied 

van milieu, natuurlijke hulpbronnen en 

stadsontwikkeling, alsook op sociaal 

gebied; 

d) duurzame infrastructuurprojecten op het 

gebied van milieu, natuurlijke hulpbronnen 

en biodiversiteit, in overeenstemming met 

het zevende milieuactieprogramma, 
alsook op het gebied van 

hulpbronnenefficiëntie, afvalbeperking, 

waterbeheer, plattelands- en 

stadsontwikkeling, duurzame stedelijke 

mobiliteit en sociale economie; 

 

Amendement47 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 - lid 2 - letter d bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 d bis) innoverende investeringen op 

onderbenutte gebieden, zoals nieuwe 

vormen van energie, bescherming en 

instandhouding van biodiversiteit, groene 

economie; 

 

 

Amendement  48 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 2 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Voorts wordt de EU-garantie verleend ter 

ondersteuning van specifieke 

investeringsplatforms en, via de EIB, van 

nationale stimuleringsbanken die 

investeren in verrichtingen die aan de 

vereisten van deze verordening voldoen. In 

dat geval specificeert het bestuur het beleid 

ten aanzien van in aanmerking komende 

investeringsplatforms. 

Voorts wordt de EU-garantie verleend ter 

ondersteuning van specifieke 

investeringsplatforms en, via de EIB, van 

nationale en regionale stimuleringsbanken 

die investeren in verrichtingen die aan de 

vereisten van deze verordening voldoen.  

 Om energie-efficiëntie als een op zichzelf 

staande energiebron te kunnen 

behandelen, wordt de EU-garantie alleen 

voor financierings- en 

investeringsverrichtingen van de EIB 

verleend indien, waar technisch haalbaar, 

een vergelijking wordt uitgevoerd op 

grond van gelijke voorwaarden - waarbij 

energie-efficiëntie en vraagrespons op 

voet van gelijkheid concurreren met 

productiecapaciteit - in overeenstemming 

met de beginselen en criteria zoals 

vastgesteld in bijlage 1 bis (nieuw), 

rekening houdend met gerechtvaardigde 

dringende, uitzonderlijke overwegingen 

op het gebied van energiezekerheid. 

Motivering 

In de mededeling over de energie-unie ("Een kaderstrategie voor een schokbestendige 



 

AD\1057679NL.doc 31/42 PE549.395v02-00 

 NL 

energie-unie met een toekomstgericht beleid inzake klimaatverandering", COM(2015) 80) 

wordt onderstreept dat het concept energie-efficiëntie fundamenteel moet worden herzien en 

als een op zichzelf staande energiebron moet worden beschouwd, waarvan de waarde de 

bespaarde energie is. In het kader van de herziening van de marktordening zal de Commissie 

erover waken dat energie-efficiëntie en vraagrespons onder gelijke voorwaarden kunnen 

concurreren met productiecapaciteit. Dit moet tot uiting komen in de vereisten voor het 

verlenen van de EU-garantie. 

 

 

Amendement  49 

Voorstel voor een verordening 

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

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De EU-garantie kan worden 

gecombineerd met of worden gebruikt ter 

aanvulling, bespoediging of versterking 

van bestaande financiële instrumenten 

van de EU. 

 

 

Amendement  50 

Voorstel voor een verordening 

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

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De betrokken verrichtingen omvatten 

niet: 

 a) de ontmanteling of de bouw van 

kerncentrales; 

 b) investeringen in 

luchthaveninfrastructuur tenzij 

gerelateerd aan milieubescherming of in 

combinatie met investeringen die nodig 

zijn om de negatieve gevolgen voor het 

milieu te verzachten of te verminderen; 

 c) investeringen in kolen- en olie-

infrastructuur; 

 d) investeringen in nieuwe verkeerswegen 

of wegen met vier of meer banen. 
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Motivering 

Een aantal specifieke risicovolle, controversiële sectoren mogen niet met geld van de 

belastingbetalers door het EFSI worden ondersteund. De punten a) en b) weerspiegelen de 

verordening van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (Verordening (EU) 

nr. 1301/2013). De punten c) en d) handelen over zeer koolstofintensieve investeringen die 

volgens de milieueffectbeoordelingsrichtlijn (Richtlijn 2011/92/EU van 13 december 2011 

betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten) tot 

de meest risicovolle behoren. 

 

 

Amendement   51 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 - alinea 5 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Onverminderd lid 5 wordt het 

streefbedrag bereikt door middel van de 

geleidelijke terbeschikkingstelling, in het 

kader van de jaarlijkse 

begrotingsprocedure, van 

vastleggingskredieten voor het 

garantiefonds, rekening houdend met alle 

beschikbare middelen onder Verordening 

(EU, Euratom) nr. 1311/2013 van 2 

december 2013 tot bepaling van het 

meerjarig financieel kader voor de jaren 

2014-2020, in het bijzonder de artikelen 

11, 13 en 14, alsook, indien noodzakelijk 

en als een noodoplossing, de mogelijkheid 

om - met volledige inachtneming van de 

punten 17 en 18 van het IIA van 2 

december 2013 - middelen te gebruiken 

van meerjarenprogramma's onder rubriek 

1A indien er daar nog middelen 

overschieten. De financiering van het 

garantiefonds, zowel wat betreft 

vastleggings- als betalingskredieten, wordt 

geëvalueerd in het kader van de 

tussentijdse evaluatie/herziening van het 

MFK 2014-2020 die uiterlijk tegen het 

einde van 2016 van start moet gaan, als 

vastgelegd in artikel 2 van Verordening 

(EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de 

Raad van 2 december 2013 tot bepaling 
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van het meerjarig financieel kader voor 

de jaren 2014-2020. 

 

Amendement  52 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 - lid 7 - letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) wordt een eventueel surplus in één 

enkele transactie naar een speciaal 

begrotingsonderdeel in de staat van 

ontvangsten van de algemene begroting 

van de Europese Unie van het jaar n + 1 

teruggeboekt, 

a) wordt een eventueel surplus in één 

enkele transactie naar een speciaal 

begrotingsonderdeel in de staat van 

ontvangsten van de algemene begroting 

van de Europese Unie van het jaar n + 1 

teruggeboekt, en wordt dit opnieuw 

toegewezen aan programma's waarvan de 

financiële middelen zijn verlaagd om het 

garantiefonds te financieren, als bedoeld 

in lid 5 bis (nieuw), teneinde deze 

verliezen te compenseren; 

 

 

Amendement   53 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 - lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De Commissie en de EIB, met steun van 

de lidstaten, bevorderen de 

totstandbrenging van een transparante 

pijplijn van lopende en potentiële 

toekomstige investeringsprojecten in de 

Unie. De pijplijn laat onverlet welke 

projecten uiteindelijk overeenkomstig 

artikel 3, lid 5, worden geselecteerd om te 

worden ondersteund. 

1. De Commissie en de EIB, met steun van 

de lidstaten, bevorderen de 

totstandbrenging van een transparante 

pijplijn van lopende en potentiële 

toekomstige investeringsprojecten in de 

Unie die ecologisch en maatschappelijk 

duurzaam zijn. De pijplijn laat onverlet 

welke projecten uiteindelijk 

overeenkomstig artikel 3, lid 5, worden 

geselecteerd om te worden ondersteund, 

maar dient aan te geven of de 

voorgestelde projecten in aanmerking 

komen voor het EU-garantiefonds 

overeenkomstig de doelstellingen en 

criteria van artikel 5. 
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Amendement  54 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 - lid 2  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De Commissie en de EIB gaan op 

regelmatige en gestructureerde basis over 

tot de opstelling, actualisatie en 

verspreiding van informatie over lopende 

en toekomstige investeringen die een 

aanzienlijke bijdrage aan de 

verwezenlijking van EU-

beleidsdoelstellingen leveren.  

2. De Commissie en de EIB gaan op 

regelmatige en gestructureerde basis over 

tot de opstelling, actualisatie en 

verspreiding van informatie over lopende 

en toekomstige investeringen die 

milieuvriendelijk en maatschappelijk 

aanvaardbaar zijn en die een aanzienlijke 

bijdrage aan de verwezenlijking van EU-

beleidsdoelstellingen leveren. De 

Commissie en de EIB waarborgen dat de 

diverse beleidsdoelstellingen van de Unie 

als bedoeld in artikel 5, lid 2, in gelijke 

mate en doeltreffend worden nagestreefd 

bij de selectie van projecten en 

investeringen. 

Motivering 

Overeenkomstig artikel 3 is het bestuur, bijgestaan door een investeringscomité, belast met de 

strategische oriëntatie, de strategische allocatie van activa en het operationele beleid. Met 

het oog op de transparantie, de verantwoordingsplicht en het strategisch gebruik van 

middelen, dienen geregelde updates over huidige en toekomstige investeringen gedetailleerde 

informatie te bevatten over de vraag hoe elke beleidsdoelstelling van de EU, als gedefinieerd 

in artikel 5, lid 2, wordt verwezenlijkt en financieel ondersteund.  

 

 

Amendement  55 

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 gaan op regelmatige en 

gestructureerde basis over tot de opstelling, 

actualisatie en verspreiding van informatie 

over lopende en toekomstige 

investeringsprojecten in de groene en 
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circulaire economie op hun grondgebied. 

 

 

Amendement  56 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 - lid 2 - letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) een beoordeling van de toegevoegde 

waarde, de mobilisatie van middelen van 

de particuliere sector, de geraamde en 

feitelijke outputs, de resultaten en de 

gevolgen van de financierings- en 

investeringsverrichtingen van de EIB op 

geaggregeerde basis; 

(b) een beoordeling van de economische, 

maatschappelijke en ecologische 
toegevoegde waarde, inclusief indicatoren 

die het efficiënte gebruik van 

hulpbronnen meten, de mobilisatie van 

middelen van de particuliere sector, de 

geraamde en feitelijke outputs, de 

resultaten en de gevolgen van de 

financierings- en investeringsverrichtingen 

van de EIB op geaggregeerde basis; 

 

 

Amendement  57 

Voorstel voor een verordening 

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

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (b bis) een beoordeling van de 

additionaliteit van het EFSI met 

betrekking tot standaard-EIB-

verrichtingen; 

 

 

Amendement  58 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 11 - lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Op verzoek van het Europees 

Parlement neemt de Europese 

commissaris voor begrotingszaken deel 
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aan een hoorzitting in het Europees 

Parlement over het gebruik van EU-

middelen in het EFSI. 

Motivering 

Daar het EFSI zal worden samengesteld met middelen uit budgettaire herschikkingen moet 

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

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

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

de uitgaven. 

 

 

Amendement  59 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 - alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Conform haar eigen transparantiebeleid ten 

aanzien van de toegang tot documenten en 

voorlichting aan het publiek maakt de EIB 

op haar website informatie bekend over 

alle financierings- en 

investeringsverrichtingen van de EIB en 

over de wijze waarop deze aan de 

verwezenlijking van de in artikel 5, lid 2, 

vermelde algemene doelstellingen 

bijdragen. 

Conform haar eigen transparantiebeleid ten 

aanzien van de toegang tot documenten en 

voorlichting aan het publiek maakt de EIB 

op haar website informatie bekend over 

alle financierings- en 

investeringsverrichtingen van de EIB en 

over de wijze waarop deze aan de 

verwezenlijking van de in artikel 5, lid 2, 

vermelde algemene doelstellingen en 

criteria bijdragen. 

 

 

Amendement  60 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 14 - alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De EU-garantie en de uitkeringen en 

terugvorderingen op grond van de EU-

garantie die aan de algemene begroting 

van de Unie toe te rekenen zijn, worden 
door de Rekenkamer gecontroleerd. 

De externe audit van de overeenkomstig 

de EFSI-verordening uitgevoerde 

activiteiten wordt verricht door de 

Europese Rekenkamer in 

overeenstemming met artikel 287 VWEU. 
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Amendement  61 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 18 

Verordening (EU) nr. 1291/2013 

Artikel 18 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 [...] Schrappen 

Motivering 

Financiering met de begroting van de Unie mag niet betekenen dat middelen worden 

weggehaald uit Horizon 2020 en de Connecting Europe Facility. Veeleer moeten deze komen 

uit de structuurfondsen. 

 

 

Amendement  62 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 19 

Verordening (EU) nr. 1316/2013 

Artikel 5 - lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 19 Schrappen 

Wijziging in Verordening (EU) nr. 

1316/2013  

 

In artikel 5 van Verordening (EU) 

nr. 1316/2013 wordt lid 1 vervangen door 

het volgende: 

 

1. De financiële middelen voor de 

uitvoering van de CEF voor de periode 

2014-2020 zijn vastgesteld op 

29 942 259 000 EUR (*) in lopende 

prijzen. Dat bedrag wordt als volgt 

verdeeld: 

 

a) sector vervoer: 23 550 582 000 EUR, 

waarvan 11 305 500 000 EUR wordt 

overgedragen uit het Cohesiefonds en 

overeenkomstig deze verordening moet 

worden beste d, uitsluitend in de lidstaten 

die in aanmerking komen voor steun uit 
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het Cohesiefonds; 

b) sector telecommunicatie: 

1 041 602 000 EUR; 

 

c) sector energie: 5 350 075 000 EUR.  

Deze bedragen gelden onverminderd de 

toepassing van het 

flexibiliteitsmechanisme in Verordening 

(EU, Euratom) nr. 1311/2013(*). 

 

(*) Verordening (EU, Euratom) nr. 

1311/2013 van de Raad van 2 december 

2013 tot bepaling van het meerjarig 

financieel kader voor de jaren 2014-20 

(PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884). 

 

Motivering 

Financiering met de begroting van de Unie mag niet betekenen dat middelen worden 

weggehaald uit Horizon 2020 en de Connecting Europe Facility. Veeleer moeten deze komen 

uit de structuurfondsen. 

 

 

Amendement  63 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Bijlage I Schrappen 

 

Amendement  64 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Bijlage I bis 

 Toe te passen beginselen en criteria voor 

het gebruik van de EU-garantie voor 

financierings- en 

investeringsverrichtingen van de EIB bij 

het vergelijken van de voorgestelde 

investeringen in energie-efficiëntie en 
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vraagrespons als alternatieven voor 

investeringen voor het vergroten van de 

productie- en transmissiecapaciteit  

 Bij de voorafgaande evaluatie van 

investeringsprojecten, inclusief de 

verbetering van de energie-efficiëntie aan 

de vraagzijde en vraagrespons, waarbij 

concurrerende projecten op het gebied 

van maatregelen voor energieaanbod 

investeringen in productiecapaciteit en/of 

transmissie-infrastructuur omvatten, 

wordt gebruikgemaakt van de 

goedkoopste oplossingen als 

selectiecriteria, waarbij wordt gezorgd 

voor vergelijkbaarheid van de projecten 

aan de hand van soortgelijke 

berekeningsmethoden, zoals hieronder 

uiteengezet. 

 Om vergelijkbaarheid te helpen 

waarborgen dient bij het gebruik van de 

EU-garantie voor financierings- en 

investeringsverrichtingen van de EIB in 

de gevallen waarin een vergelijking 

technisch haalbaar is, afgezien van de 

andere prioriteiten, beginselen en criteria 

in artikel 5 van deze verordening aan de 

volgende beginselen en criteria te worden 

voldaan 1bis. 

 1. De EU-garantie kan worden verleend 

voor financierings- en 

investeringsverrichtingen van de EIB 

wanneer van de laagste kosten uitgaande 

vergelijkingen kunnen worden gemaakt 

tussen opties aan de vraagzijde en de 

aanbodzijde, en wanneer kan worden 

vastgesteld dat de kosten en baten tijdens 

de totale levenscyclus van in aanmerking 

komende investeringen in verbetering van 

energie-efficiëntie aan de vraagzijde en 

vraagrespons aanwezig zijn en op voet 

van gelijkheid vergeleken kunnen worden 

met concurrerende investeringen in 

energieaanbod, inclusief 

productiecapaciteit, met de bijbehorende 

distributie, en transmissie-infrastructuur. 

 2. De analyse van de kosten en baten 
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tijdens de totale levenscyclus van 

investeringen in projecten betreffende 

zowel de vraagzijde als de aanbodzijde 

houdt rekening met alle meetbare en/of 

inschatbare economische, ecologische en 

maatschappelijke effecten, die worden 

berekend en in de loop der tijd 

verdisconteerd volgens de vastgestelde 

beginselen, zoals netto contante waarden, 

en weerspiegelt reële 

disconteringspercentages1ter en de reële 

levensduur1quater. Al het mogelijke wordt 

gedaan om vergelijkbaarheid te 

waarborgen. Eenvoudige 

terugverdientijden (ETV) worden 

vermeden.  

 Evenzo worden zoveel mogelijk 

vergelijkbare beginselen en criteria 

toegepast op de voorafgaande evaluatie en 

de vergelijking van toekomstige projecten 

ter verbetering van het efficiënte 

hulpbronnengebruik met betrekking tot 

investeringen in projecten inzake het 

aanbod van hulpbronnen. 

 _________________________ 

 1 bis Er zij tevens gewezen op verwijzingen 

in artikel 5, lid 4, van deze verordening 

naar Europese structuur- en 

investeringsfondsen en aldus naar 

Verordening (EU) nr. 1303/2013 en de 

geïntegreerde benadering in bijlage I 

ervan. 

 1ter De huidige praktijk van de EIB om een 

disconteringspercentage van 5 % voor de 

weerspiegeling van maatschappelijke 

kosten en baten toe te passen, dient te 

worden voortgezet en aan veranderende 

marktrentes te worden aangepast.  

 1quater Voor aanvullende voorbeelden en 

richtsnoeren voor berekeningsmethoden, 

zie Gedelegeerde Verordening (EU) 

nr. 244/2012 van de Commissie van 16 

januari op http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/NL/ALL/?uri=CELEX%3A52012

XC0419%2802%29 
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