
 

AD\1106300NL.docx  PE584.238v02-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

Europees Parlement 
2014-2019  

 

Commissie interne markt en consumentenbescherming 
 

2016/2064(INI) 

11.10.2016 

ADVIES 

van de Commissie interne markt en consumentenbescherming 

aan de Begrotingscommissie en de Commissie economische en monetaire 

zaken 

inzake de tenuitvoerlegging van het Europees Fonds voor strategische 

investeringen  

(2016/2064(INI)) 

Rapporteur: Nicola Danti 



 

PE584.238v02-00 2/6 AD\1106300NL.docx 

NL 

PA_NonLeg 



 

AD\1106300NL.docx 3/6 PE584.238v02-00 

 NL 

SUGGESTIES 

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 

bevoegde Begrotingscommissie en de Commissie economische en monetaire zaken 

onderstaande suggesties in hun ontwerpresolutie op te nemen: 

1. merkt op dat het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI), dat nog niet lang 

volledig operationeel is, met succes van start is gegaan, concrete resultaten heeft 

opgeleverd en investeringen heeft gestimuleerd om het gebrek aan investeringen en 

concurrentiekracht in Europa via gecoördineerde actie te verhelpen; benadrukt evenwel 

dat het tempo aanzienlijk moet worden opgevoerd om nog meer tastbare resultaten te 

behalen, met name in de lidstaten waar het EFSI weinig financiering heeft verstrekt, opdat 

het instrument zijn doelstellingen volledig kan verwezenlijken; 

2. onderstreept dat het uitgangspunt van het EFSI erin bestaat op volledig vraaggerichte 

wijze particuliere, marktconforme investeringen aan te trekken, en vraagt de Commissie 

daarom de mogelijkheden te onderzoeken om de EFSI-garanties te gebruiken om de 

participatie van bredere investeringsbronnen, zoals pensioenfondsen, 

staatsinvesteringsfondsen en sociale investeringen als medefinanciers van projecten aan te 

moedigen; 

3. benadrukt dat het EFSI moet zorgen voor meer additionaliteit van zijn projecten ten 

opzichte van de gebruikelijke activiteiten van de EIB, als gedefinieerd in artikel 5 van 

Verordening (EU) nr. 2015/1017; benadrukt dat, aangezien de middelen van het EFSI aan 

andere EU-programma's voor onderzoek, innovatie en infrastructuur zijn onttrokken, het 

EFSI steun moet geven voor strategische investeringen met betrekking tot projecten die 

niet aan financiering raken door onvolkomenheden in de marktwerking, suboptimale 

investeringssituaties of grote risico's; vraagt de Commissie in dit verband een grondige 

beoordeling te verrichten van de additionaliteit van de projecten die reeds in het kader van 

het EFSI worden gefinancierd en op basis van de resultaten daarvan duidelijke regels en 

criteria vast te stellen om de additionaliteit te definiëren; herinnert er voorts aan dat het 

EFSI bij de vaststelling van de criteria voor het gebruik van de EU-garantie niet alleen 

rekening dient te houden met de winstgevendheidsfactor, maar ook met de positieve 

langetermijneffecten op de interne markt wat slimme, duurzame en inclusieve groei, 

banencreatie en cohesie betreft; 

4. merkt op dat, ondanks verscheidene geslaagde infrastructuur- en innovatieprojecten, het 

hoge plafond voor de minimale projectbedragen (50 miljoen EUR) het aantal projecten 

beperkt dat in het kader van het EFSI kan worden uitgevoerd, met name in kleine 

lidstaten; vraagt daarom dat het minimale plafond voor de financiering van projecten 

wordt verlaagd; 

5. benadrukt dat het kmo-onderdeel van het EFSI weliswaar een succes is en voor start-ups, 

kmo's en midcaps een goede kans vormt om snel toegang tot financiering te krijgen, maar 

dat het nog voor verbetering vatbaar is en dat er meer moet worden geïnvesteerd in het 

onderdeel infrastructuur en innovatie; is dan ook verheugd dat de Commissie van plan is 

het kmo-onderdeel uit te breiden en te versterken; onderstreept dat er op zoek moet 

worden gegaan naar financiële middelen om kmo's te ondersteunen bij het uitvoeren van 

projecten op internationaal niveau, en vraagt dat er voor kmo's meer mogelijkheden 

worden gecreëerd om aan financiering voor projecten met een hoger risico te raken, met 
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name in de digitale sector; wijst er ook op dat grote investeringsprojecten, in het bijzonder 

infrastructuur- en innovatieprojecten, niet mogen worden vergeten; wijst erop dat er 

middelen moeten worden uitgetrokken voor het digitale-transformatieprogramma om 

kmo's te ondersteunen die het moeilijk hebben door de digitalisering, en om nieuwe en 

innovatieve technologische ontwikkeling te bevorderen, met nauwere samenwerking 

tussen gevestigde ondernemingen en start-ups; 

6. merkt op dat de grote interesse en participatie van intermediaire banken in EFSI-projecten 

in de hele EU die financiering verlenen aan kmo's, een enorm succes was; moedigt de 

Commissie aan om met het bestuur van het EFSI samen te werken om alle mogelijkheden 

in het kader van de EFSI-verordening te benutten om deze toegang tot financiering voor 

kmo's te versterken teneinde het totale volume aan acties voor deze instrumenten te 

vergroten en het EIF in staat te stellen een aanzienlijk extra volume aan verrichtingen te 

financieren; 

7. pleit voor betere coördinatie en synergie tussen het EFSI en andere EU-fondsen, met name 

de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF), om effectievere uitgaven en meer 

cohesie in Europa te bevorderen en ervoor te zorgen dat het EFSI een ruime geografische 

spreiding heeft, met name in landen die weinig EFSI-financiering krijgen, teneinde de 

investeringen gelijkmatiger te verdelen en regionale verschillen te verminderen; vraagt 

ook om nauwere samenwerking met de nationale stimuleringsbanken, de lokale en 

regionale overheden en de stakeholders, met verdere stimulansen voor het opzetten van 

investeringsplatforms om sectorale en geografische investeringsmogelijkheden bijeen te 

brengen; 

8. onderstreept dat de verrichtingen van het EFSI transparanter moeten worden en dat 

informatie over de projecten en de resultaten daarvan verder moet worden verspreid onder 

de burgers en de potentiële begunstigden; vraagt de Commissie meer inspanningen te 

leveren met betrekking tot gerichte communicatie en advies om het EFSI beter bekend te 

maken; stelt voor om voorlichting voor kmo's op te stellen waarin op eenvoudige en 

bevattelijke wijze, aan de hand van specifieke voorbeelden, wordt uitgelegd hoe zij 

financiering kunnen verkrijgen en welke soorten projecten door het EFSI worden 

gefinancierd; 

9. meent dat alle contracten tussen de EIB en haar cliënten, zowel publieke als particuliere, 

stelselmatig openbaar moeten worden gemaakt teneinde de additionaliteit van de EFSI-

projecten te bewijzen en het publiek te tonen dat er strenge normen van toepassing zijn op 

de door het EFSI gefinancierde projecten; wijst erop dat het Europees 

investeringsprojectenportaal (EIPP) en het Europees investeringsadviescentrum (EIAC) 

moeten worden versterkt om een link met de reële economie te leggen, onder meer door 

nauwere samenwerking met de nationale stimuleringsbanken, om de projecten 

zichtbaarheid te geven en om potentiële initiatiefnemers technische bijstand van hoge 

kwaliteit te bieden; 

10. is van mening dat voor het EFSI een grote rol is weggelegd bij de voltooiing en 

bevordering van de interne markt; onderstreept in dit verband hoe belangrijk het is om de 

derde pijler van het "investeringsplan voor Europa" te versterken, ook in de context van 

het Europees semester, teneinde het regelgevingsklimaat in de EU zekerder, homogener 

en investeringsvriendelijker te maken door vooral aandacht te besteden aan strategische 
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doelstellingen, zoals de voltooiing van een volledig geïntegreerde, concurrerende en goed 

werkende interne markt en de ontwikkeling van een op innovatie gerichte digitale 

eengemaakte markt, en aan belangrijke acties die deze doelstellingen ondersteunen; merkt 

op dat de EFSI-vastleggingen voor projecten in de digitale sector volkomen ontoereikend 

zijn; 

11. vraagt de lidstaten en de stakeholders de investeringsmogelijkheden op het gebied van 

digitale content en diensten, wijdverbreide, betaalbare en veilige hogesnelheidsbreedband- 

en telecommunicatie-infrastructuur verder te onderzoeken en te bevorderen, hetgeen een 

voorwaarde is voor een daadwerkelijke handhaving van de rechten van de consument op 

het vlak van toegang tot content, kwaliteit van de dienstverlening en kosten; benadrukt 

hoe belangrijk het is iets te doen aan de verschillen in ontwikkeling van de infrastructuur 

tussen de Europese regio's en tussen stedelijke en landelijke gebieden; onderstreept dat het 

belangrijk is de oprichting van technologiecentra in minder geïndustrialiseerde regio's te 

financieren teneinde regionale verschillen te verminderen en lokale economieën nieuw 

leven in te blazen door steun te verlenen voor kwalitatief hoogwaardige banen en de 

ontwikkeling van vaardigheden; 

12. is ingenomen met het recente voorstel van de Commissie om het EFSI tot na 2018 te 

verlengen om de huidige investeringskloof in Europa te dichten en kapitaal uit de 

particuliere sector te blijven aantrekken. 
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