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BEKNOPTE MOTIVERING 

Inleiding 

Invloedrijke politici, wetenschappers en vertegenwoordigers van het maatschappelijk 

middenveld zeggen al jaren dat de investeringen in de EU moeten worden aangezwengeld om 

iets te doen aan de achterstand op dit gebied die ontstaan is door de economische en financiële 

crisis. De investeringsachterstand heeft geleid tot een neerwaartse spiraal van afnemende 

uitgaven, toenemende werkloosheid en een verlies van vertrouwen in een ommekeer ten 

goede in de toekomst. Het is tegen deze achtergrond dat het voorstel van de Commissie 

betreffende het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI) van harte wordt 

verwelkomd. 

Nieuwe stimulansen ter bevordering van de investeringen – door ze te schragen met EU-

garanties – kan bij investeerders, overheden en het bedrijfsleven vertrouwen wekken in 

toekomstige groei. Door nieuwe investeringen mogelijk te maken, kan het EFSI de rol van 

aanjager vervullen van een nieuwe investeringscyclus die tot nieuwe banen en kansen leidt. 

Deze nieuwe investeringen zijn niet alleen nodig om de economie van de EU uit het slop te 

trekken, maar ook om deze om te vormen tot een crisisbestendige, innovatieve, inclusieve, 

koolstofarme en circulaire economie. 

We moeten ophouden met het bewandelen van platgetreden paden, dat wil zeggen met het 

investeren in vervanging en onderhoud, en er in plaats daarvan voor kiezen te investeren in 

transformatieve projecten, diensten en infrastructuur, waarmee we de 'nieuwe' uitdagingen 

kunnen aanpakken, die een bedreiging vormen voor ons welzijn en onze welvaart. Tot deze 

uitdagingen behoren ons achteruitgaande concurrentievermogen, de gevaarlijke 

klimaatverandering, onze afhankelijkheid van schaarse en kritieke natuurlijke hulpbronnen 

van buiten de EU, en de volatiliteit en de onvoorspelbaarheid van de prijzen van energie en 

hulpbronnen. 

In reactie op deze uitdagingen heeft de EU ambitieus beleid geformuleerd op de gebieden 

werkgelegenheid, innovatie, onderwijs, sociale integratrie, klimaat en energie. Europa 2020 is 

de groeistrategie van de EU voor dit decennium, waarbij het doel is te komen tot een 'slimme, 

duurzame en inclusieve economie'. De 20/20/20-klimaat- en energiestrategie, de routekaart 

voor energie 2050, het zevende milieu-actieplan en de conclusies van de Raad van 28 oktober 

2014 over de reductie van de uitstoot van broeikasgassen na 2020 dringen allemaal aan op een 

CO2-armere en meer circulaire economie, alsook op een vergaande transformatie van onze 

vervoers- en energiesectoren. In de onlangs gelanceerde strategie voor de energie-unie ligt de 

nadruk op een sterker onderling verbonden energiemarkt - waarop steeds grotere 

hoeveelheden hernieuwbare energiebronnen geïntegreerd en uitgewisseld kunnen worden - en 

wordt gehamerd op het belang van energie-efficiëntie als een op zichzelf staande bron van 

energie. Horizon 2020 is bedoeld als het grootste EU-programma voor onderzoek en 

innovatie ooit, en zet in op de bevordering van innovatie door goede ideeën van het 

laboratorium naar de markt te brengen. Door de totstandbrenging van een rechtstreeks 

verband tussen onderzoek en innovatie, en door te focussen op excellentie in de wetenschap, 

industrieel leiderschap en het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen, hoopt Horizon 

2020 het mondiale concurrentievermogen van de EU te garanderen. 
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Het is voor ons allen van het allergrootste belang dat het EFSI bijdraagt aan de versterking en 

het succes van dit beleid door zich in het bijzonder te richten op de noodzakelijke 

transformatieve investeringen in duurzame en CO2-arme vervoersinfrastructuur, digitale en 

onderzoeksinfrastructuur, hernieuwbare energie, energie-efficiëntie en energie-opslag, en in 

het naar de markt brengen van innovatieve producten, diensten en technologieën. 

Tegelijkertijd moet een verzwakking van het beleid van de EU, bijvoorbeeld door op 

onomkeerbare wijze te beknibbelen op uitgaven die deze ambities helpen verwezenlijken, of 

door steun te geven aan suboptimale investeringen of investeringen met een hoog faalrisico 

vóór het eind van hun levenscyclus (vanwege hun onverenigbaarheid met de 

langetermijndoelstellingen), worden vermeden. 

De rapporteur zal dan ook amendementen op het voorstel voor een verordening indienen, 

teneinde: 

1. een alternatief voor te stellen voor de financiering van het EU-garantiefonds, zodat niet 

geraakt hoeft te worden aan de middelen die beschikbaar zijn in het kader van Horizon 

2020 en de Financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen; 

2. de EFSI-steun in te passen in het kader van de EU-strategie voor 'slimme, duurzame en 

inclusieve groei', en bij te dragen aan de verwezenlijking van de energie- en 

klimaatdoelstellingen door in het bijzonder in te zetten op transformatieve investeringen 

in de sectoren vervoer en energie, en door zogenaamde 'lock-in'-investeringen te 

vermijden; 

3. bij te dragen aan de verwezenlijking van de energie-efficiëntiedoelstellingen van de 

energie-unie. 

In dit advies wordt uiteraard hoofdzakelijk aandacht besteed aan zaken die onder de 

exclusieve bevoegdheid van ITRE vallen. 

1. Alternatieven voor de financiering van het EU-garantiefonds 

De rapporteur wenst te benadrukken dat het niet in de bedoeling ligt te sleutelen aan de 

algemene filosofie, die erop neerkomt dat de EU-garantie gefinancierd wordt met middelen 

van de EU-begroting. De beschikbaarheid van de EU-garantie voor de EIB is juridisch en 

financieel verzekerd van zodra de EFSI-verordening in werking treedt, en vanaf het moment 

dat de EFSI-overeenkomst ondertekend is door de EIB en de Commissie. 

De rapporteur plaatst wel vraagtekens bij de wijze waarop het EU-garantiefonds opgericht en 

gefinancierd wordt. In het voorstel voor de EFSI-verordening staat dat de financiering stoelt 

op bij Horizon 2020 en de Financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen te realiseren 

besparingen, in concreto bij begrotingslijnen voor subsidies. Deze besparingen zullen de 

integriteit van deze programma's voor strategische investeringen - zoals in fundamenteel 

onderzoek - aantasten, terwijl het al zo moeilijk is om op de markt medefinanciering aan te 

trekken. De ten aanzien van Horizon 2020 voorgestelde besparingen zullen zich het hardst 

doen voelen bij de 'open calls', hetgeen een negatieve uitwerking zal hebben op die 

onderzoeksgebieden die de steun het meest nodig hebben. Besparen op deze begrotingslijnen 

zal uiteindelijk ook het additionele potentieel van het EFSI ongunstig beïnvloeden. 
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Als alternatief stelt de rapporteur voor af te zien van de besparingen 'up front' bij Horizon 

2020 en bij de Financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen, aangezien het niet 

noodzakelijk is a priori een besluit te nemen over de regeling voor de financiering van het 

garantiefonds. 

Het EFSI kan gefinancierd worden middels de geleidelijke terbeschikkingstelling van 

vastleggingskredieten in het kader van de jaarlijkse begrotingsprocedure. Hiertoe zou de 

begrotingsautoriteit, in voorkomend geval, gebruik moeten maken van alle beschikbare 

flexibiliteitsmechanismen en de relevante bepalingen van de MFK-verordening 2014-2020, 

hetgeen alleen in het uiterste geval tot besparingen bij de middelen voor de programma's van 

rubriek 1A zou leiden. 

2. Afstemming van de EFSI-investeringen op de EU-strategie voor slimme, duurzame en 

inclusieve groei, en verbetering van de samenhang met het milieubeleid van de EU 

De investeringen waar in het kader van het EFSI steun aan wordt toegekend, moeten een 

bijdragen leveren aan de verwezenlijking van de doelstellingen van de EU-strategie voor 

slimme, duurzame en inclusieve groei, zoals neergelegd in de conclusies van de Europese 

Raad van 17 juni 2010. Om het EU-beleid ten aanzien van investeringen beter te coördineren, 

beschikken we sinds 2013 over Verordening (EU) nr. 1303/2013 met een gemeenschappelijk 

strategisch kader (GSK), gericht op de harmonieuze, evenwichtige en duurzame ontwikkeling 

van de Unie. Deze geïntegreerde benadering moet ook gevolgd worden bij acties en projecten 

waaraan onder het EFSI steun wordt toegekend. Het EFSI moet eraan bijdragen dat de 

overeengekomen klimaatdoelstellingen voor 2020, 2030 en 2050 worden gerealiseerd en 

derhalve vooral inzetten op transformatieve investeringen die beogen onze vervoers- en 

energiesectoren CO2-armer te maken en ontbrekende infrastructuurvoorzieningen te 

realiseren. Tegelijkertijd moeten langetermijninvesteringen in infrastructuurvoorzieningen 

met een grote CO2-voetafdruk - die mogelijkerwijs vóór het eind van hun levenscyclus 

moeten worden afgeblazen om de klimaatdoelstellingen op de middellange en lange termijn te 

kunnen verwezenlijken - vermeden worden. 

3. Verwezenlijking van de energie-unie en het aanpakken van het 'ondergeschoven kindje' van 

de energie-efficiëntie 

In de mededeling van de Commissie betreffende de energie-unie (COM(2015) 80) wordt het 

belang van energie-efficiëntie als een op zichzelf staande energiebron beklemtoond en gesteld 

dat het EFSI 'het mogelijk kan maken om zeer grote investeringen voor de renovatie van 

gebouwen los te weken'. Hiertoe moet in de EFSI-verordening speciaal de nadruk op energie-

efficiëntie worden gelegd door een deel van de garanties voor energie-efficiëntie te 

reserveren, door technische bijstand te verlenen voor de oprichting van speciale 

investeringsplatforms voor geaggregeerde energie-efficiëntieprojecten en door de 

'investeringsclausule' voor investeringen in energie-efficiëntie te verruimen. 

Het reserveren van ten minste 20% van de garanties voor instrumenten voor energie-

efficiëntie is een must willen we de ambities van de energie-unie met betrekking tot energie-

efficiëntie als 's werelds belangrijkste brandstof verwezenlijken. We weten dat energie-

efficiëntie de afgelopen tien jaar veel minder steun heeft gekregen (8% van de totale steun 

voor energie) dan alle andere energiebevoorradingsopties (hernieuwbare energiebronnen, 

fossiele brandstoffen, kernenergie). Als we geen geld opzij zetten, zal hieraan ook niets 



 

PE549.399v03-00 6/72 AD\1059309NL.doc 

NL 

veranderen. Uit de analyse die E3G1 gemaakt heeft van de voorstellen van de lidstaten voor 

het Europese investeringsplan blijkt dat slechts 5% van de nationale projecten energie-

efficiëntiemaatregelen, plannen voor 'slimme steden' en/of projecten op het gebied van 

vraagzijdebeheer bevatten. Energie-efficiëntie is dus niet de 'eerste energiebron', maar wordt 

veeleer stiefmoederlijk behandeld. Hoofdeconoom Fatih Birol van het Internationaal 

Energieagentschap (IEA) heeft gezegd dat energie-efficiëntie onverminderd het 

'ondergeschoven kindje' van het energiebeleid van de meeste landen is, en dat hierdoor 

tweederde van het mondiale economische potentieel voor het verbeteren van de energie-

efficiëntie onbenut blijft. Projecten ter verbetering van de energie-efficiëntie behelzen vaak 

een combinatie van meerdere kleinere investeringen, waarvan het beheer gecompliceerder is 

dan van één grote investering. Indien energie-efficiëntiemaatregelen afzonderlijk - dat wil 

zeggen op niet-gecoördineerde wijze - worden beheerd, resulteert dat in veel administratieve 

rompslomp en hoge transactiekosten, waardoor ze moeilijk te financieren zijn. 

Dit is de reden dat er binnen het Europees investeringsadviescentrum (EIAH) een speciale 

faciliteit in het leven geroepen zou moeten worden voor het geven van technische bijstand bij 

het in heel Europa oprichten van speciale investeringsplatforms voor het bundelen van kleine 

projecten, met name op het gebied van de renovatie van het gebouwenbestand. Deze faciliteit 

kan gebruik maken van de ervaring die reeds door de EIB (JESSICA) is opgedaan en lessen 

trekken uit de goede voorbeelden van succesvolle nationale renovatieprogramma's. Deze 

programma's laten zien welke de vele voordelen zijn van grootschalige renovatie: veel nieuwe 

werkgelegenheid, een uitstekende kosten-batenverhouding, een grotere energieveiligheid, 

kmo-ondersteuning en een geringere energie-armoede. Deze voordelen kunnen met de 

inschakeling van het EFSI vergroot en vermenigvuldigd worden. 

4. Diversen 

De rapporteur stelt ook amendementen voor met betrekking tot aspecten die met de 

governance van het EFSI verband houden. Omdat de commissie exclusief bevoegd is voor de 

subsidiabiliteitscriteria voor de te ondersteunen projecten hecht de rapporteur er belang aan te 

garanderen dat de projecten die steun ontvangen daadwerkelijk voldoen aan de criteria en 

bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen. Dit speelt met name een rol bij de 

amendementen betreffende de samenstelling van het investeringscomité, aangezien dit belast 

zal zijn met de keuze van de te ondersteunen projecten. De rapporteur vindt ook dat het EFSI 

alleen in overeenstemming met de in de verordening vermelde voorwaarden kan functioneren 

indien gegarandeerd wordt dat deze voorwaarden op correcte wijze vertaald worden in de 

overeenkomst die de Commissie met de EIB moet sluiten over de oprichting van het EFSI. 

Tot slot worden er definities opgenomen met betrekking tot kleine en middelgrote 

ondernemingen (kmo's), en kleine 'mid-caps' en innovatieve 'mid-caps', die in het bijzonder 

voor steun van het EFSI in aanmerking moeten komen. De achterliggende redenering is dat de 

rapporteur gelooft dat met name deze bedrijven het in zich hebben de echt innovatieve 

veranderingen tot stand te brengen die een economische en maatschappelijke meerwaarde 

creëren, de gezondheid en de levensomstandigheden van alledag van de burgers van de EU 

verbeteren, en het concurrentievermogen van de EU vergroten. 

                                                 
1 Luca Bergamaschi, Louia Casson, Jonathan Gaventa, ERG, "Europe's choice: low-carbon growth or high-

carbon risks? Analysis of Member State Proposals for the European Investment Plan", 28 januari 2015. 
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AMENDEMENTEN 

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 

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 investeringen als gevolg van 

beleidsmaatregelen die de geaggregeerde 

vraag negatief hebben beïnvloed en 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, met name in de 

regio's die het zwaarst door de crisis zijn 

getroffen, zet een rem op het economisch 

herstel en heeft negatieve gevolgen voor de 

werkgelegenheidsschepping, de 

groeivooruitzichten op lange termijn en het 

concurrentievermogen, waarmee 

mogelijkerwijs ook de verwezenlijking van 

de Europa 2020-doelstellingen en de 

doelstellingen met betrekking tot slimme, 

duurzame en inclusieve groei in gevaar 

komt. 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) Er is dan ook een krachtdadig optreden (2) Er is dan ook een krachtdadig optreden 
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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. 

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, met 

inachtneming van sociale en regionale 

cohesie. 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, zonder dewelke de 

overheidsfinanciën niet gezond gemaakt 

kunnen worden. De Europese banken 

kunnen liquiditeit, marktmaking en 

leningen verstrekken voor het financieren 

van de benodigde investeringen. 

 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) Met het Global Infrastructure Initiative 

heeft de G20 erkend dat investeringen 

belangrijk zijn om de vraag te stimuleren 

en de productiviteit en de groei naar een 

hoger peil te tillen, en zich er tevens toe 

verbonden een klimaat te scheppen dat het 

doen van meer investeringen in de hand 

werkt. 

(3) Met het Global Infrastructure Initiative 

heeft de G20 erkend dat investeringen 

belangrijk zijn om de vraag te stimuleren 

en de productiviteit en de groei naar een 

hoger peil te tillen, en zich er tevens toe 

verbonden een klimaat te scheppen dat het 

doen van meer investeringen in de hand 

werkt. Het EFSI dient ingepast te worden 

in een algemene strategie ter verbetering 

van de investeringen in de Unie, en dient 

andere investerings- en 

financieringsstructuren niet te vervangen, 

en ook niet negatief uit te werken op de 

investeringen van de Unie in wetenschap, 

onderzoek en ontwikkeling. 
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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 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 

beleid en instrumenten te coördineren en 

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 economisch, ecologisch en sociaal 

levensvatbare investeringsprojecten, 

waarmee kansen ontstaan voor het 

creëren van kwalitatief hoogwaardige 

werkgelegenheid en het verbreden en 

verbeteren van de productieve basis in de 

lidstaten, met name die lidstaten die het 

zwaarst door de crisis zijn getroffen. 

 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) Op 15 juli 2014 heeft de toenmalige 

verkozen voorzitter van de Europese 

Commissie een reeks politieke 

beleidslijnen voor de Europese Commissie 

(5) Op 15 juli 2014 heeft de toenmalige 

verkozen voorzitter van de Europese 

Commissie een reeks politieke 

beleidslijnen voor de Europese Commissie 
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in het Europees Parlement gepresenteerd. 

In deze politieke beleidslijnen werd 

opgeroepen om "de komende drie jaar tot 

300 miljard EUR extra aan publieke en 

private investeringen voor de reële 

economie" te mobiliseren met de bedoeling 

de investeringen te stimuleren en zo banen 

te scheppen. 

in het Europees Parlement gepresenteerd. 

In deze politieke beleidslijnen werd 

opgeroepen om een energie-Unie en een 

onderling verbonden digitale interne 

markt tot stand te brengen, en "de 

komende drie jaar tot 300 miljard EUR 

extra aan publieke en private investeringen 

voor de reële economie" te mobiliseren met 

de bedoeling de investeringen te stimuleren 

en zo banen te scheppen. 

 

Amendement  6 

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 tenemen, 

de interne markt te versterken door goed 

functionerende kapitaal-, digitale en 

energiemarkten tot stand te brengen en de 

administratieve rompslomp te reduceren 

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  7 

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 

(10) Het EFSI heeft een tweeledig doel: de 

moeilijkheden bij de financiering en 

uitvoering van productieve strategische en 

transformatieve investeringen op de lange 

termijn in de Unie die de Europese 

economie een onmiddellijke impuls geven 

te helpen overwinnen en een betere 

toegang tot financiering te waarborgen 

voor bedrijven met maximaal 3 000 
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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. 

werknemers, met speciale aandacht voor 

start-ups, spin-offs, micro-

ondernemingen, kleine en middelgrote 

ondernemingen en coöperaties. Het 

overwinnen van de investeringsproblemen 

waarmee Europa momenteel te kampen 

heeft, moet bijdragen tot de versterking van 

het concurrentievermogen, het 

innovatiepotentieel, en de economische, 

sociale en territoriale cohesie van de Unie, 

en zorgen voor energie- en 

hulpbronnenefficiëntie door het 

realiseren van de overstap op een 

duurzam en circulaire economie. 

 

Amendement  8 

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, 

sociale en ecologische meerwaarde te 

ondersteunen die tot de verwezenlijking 

van de beleidsdoelstellingen van de Unie, 

met name die van sociale en territoriale 

cohesie van de EU, bijdragen. Deze 

investeringen dienen aan te sluiten bij de 

doelstellingen en criteria in deze 

verordening in de sectoren vervoer, 

telecommunicatie en energie, dat wil 

zeggen gericht te zijn op het ontwikkelen 

en moderniseren van de energie-

infrastructuur, het vergroten van het 

concurrentievermogen en de veiligheid 

van het energiesysteem van de Unie door 

energie-interconnecties en synchronisatie 

van de energiesystemen met de rest van de 

Unie te bevorderen, het uitbreiden van 

hernieuwbare energie en energie- en 

hulpbronnenefficiëntie, het leveren van 

een bijdrage aan duurzame ontwikkeling 

door het tot stand brengen van 

breedbandnetwerken en netwerken voor 

digitale diensten, alsook van duurzame 
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vervoersnetwerken, en middels het 

benutten van de potentiële synergie-

effecten tussen deze sectoren, die de 

Europese wetenschappelijke en 

technolgische basis ten goede komen, 

wetenschappelijke samenwerking tussen 

universiteiten en het bedrijfsleven 

aanzwengelen, de benutting en de 

marktintegratie van onderzoeksresultaten 

bevorderen, octrooiering en technologie-

overdracht in de hand werken, en 

maatschappelijke voordelen creëren, 

alsook een beter gebruik van het 

economisch en industrieel potentieel van 

het beleid op de gebieden innovatie, 

onderzoek en technologische 

ontwikkeling, waaronder 

onderzoeksinfrastructuur, en proef- en 

demonstratieprojecten. Het EFSI dient de 

toegang tot financiering en het 

concurrentievermogen van 

ondernemingen en andere entiteiten, met 

bijzondere nadruk op kmo's, te 

verbeteren. Het EFSI dient bij te dragen 

tot de omvorming tot een duurzame, 

circulaire en hulpbronnenefficiënte 

economie, die innovatie, vaardigheden en 

nieuwe duurzame plaatselijke 

werkgelegenheid bevordert. 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (11 bis) In de wetenschap dat kleine mid-

capbedrijven, met maximaal 499 

werknemers, en mid-capbedrijven, met 

maximaal 3 000 werknemers, het meest 

innovatieve bedrijvensegment in de 

particuliere sector vormen, en gemiddeld 

meer octrooien, proces- en 

productinnovaties, alsook een hoger 

rendement op investeringen opleveren 

dan kmo's, terwijl ze wat de toegang tot 
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financiering dezelfde problemen 

ondervinden als kmo's, dient het EFSI 

een aantalvan zijn financiële producten in 

het bijzonder toesnijden op deze groepen 

bedrijven.  

Motivering 

Voor bepaalde soorten projecten - met name met betrekking tot onderzoek- en innovatie-

activiteiten - vormt de gebrekkige toegang tot risicofinanciering een probleem voor alle 

soorten bedrijven, ongeacht hun grootte. De economische schade is evenwel het grootst daar 

waar de zogenaamde mid-caps geen toegang tot financiering hebben, aangezien zij vaak het 

meest concurrerende bedrijvensegment vormen (zoals blijkt uit de O&O-verslagen van de 

EU). Het EFSI moet hier bij het toekennen van steun in het bijzonder rekening mee houden. 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (11 ter) De investeringen waar in het 

kader van het EFSI steun aan wordt 

toegekend, dienen een bijdrage te leveren 

aan de verwezenlijking van de bestaande 

Uniale programma's en maatregelen, en 

in het bijzonder aan de verwezenlijking 

van de doelstellingen van de EU-strategie 

voor slimme, duurzame en inclusieve 

groei, zoals vastgesteld in de conclusies 

van de Europese Raad van 17 juni 2010. 

In dit verband dienen zij bij te dragen aan 

de verwezenlijking van de doelstellingen 

zoals bedoeld in de artikelen 170, 173, 179 

en 194, lid 1, van het VWEU.  

 

Amendement  11 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (11 quater) Om de coördinatie en 

integratie van het investeringsbeleid van 
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de Unie te verbeteren, is Verordening 

(EU) nr. 1303/2013 vastgesteld met een 

gemeenschappelijk strategisch kader; deze 

geïntegreerde benadering dient ook 

gevolgd te worden bij acties en projecten 

waaraan onder het EFSI steun wordt 

toegekend. 

 

 

Amendement  12 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 quinquies (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (11 quinquies) In de mededeling van de 

Commissie betreffende de energie-Unie 

(COM(2015) 0080) wordt het belang van 

energie-efficiëntie als een op zichzelf 

staande energiebron beklemtoond en 

onomwonden gesteld dat het EFSI het 

mogelijk kan maken om zeer grote 

investeringen voor de renovatie van 

gebouwen los te weken. Er wordt vanuit 

gegaan dat investeringen in energie-

efficiëntie tussen nu en 2020 tot wel 2 

miljoen nieuwe banen kunnen opleveren, 

en in de periode daarna tot 2030 

mogelijkerwijs nog eens 2 miljoen. Om 

ervoor te zorgen dat het EFSI erin slaagt 

daadwerkelijk particuliere investeringen 

los te weken, nieuwe werkgelegenheid te 

creëren, duurzame economische 

ontwikkelingen te bevorderen en macro-

economische onevenwichtigheden te 

elimineren, dient de aandacht in het 

bijzonder op energie-efficiëntie te worden 

gericht. Derhalve dient in het kader van 

het EIAC technische bijstand te worden 

verleend voor de oprichting van speciale 

investeringsplatforms voor geaggregeerde 

energie-efficiëntieprojecten. 
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Amendement  13 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 sexies (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (11 sexies) Rekening houdend met de 

noodzaak van een onmiddellijke impuls 

voor de Europese economie, dienen de 

garanties van het EFSI door het 

investeringscomité alleen te worden 

toegekend aan verrichtingen en projecten 

die binnen drie jaar na deze toekenning in 

een contract worden overeengekomen en 

ondertekend. Indien de projecten of 

verrichtingen niet binnen drie jaar na de 

toekenning in een contract worden 

overeengekomen, dient de toekenning 

komen te vervallen. Op deze wijze 

concentreert het EFSI zich op activiteiten 

die zowel een onmiddellijke impact 

hebben en tot duurzame economische 

groei leiden, als een Europese 

meerwaarde creëren. 

 

Amendement  14 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 septies (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (11 septies) Teneinde te waarborgen dat 

het EFSI zijn doel kan bereiken, dient een 

bedrag van ten minste 5 miljard EUR van 

het EFSI aan het EFI ter beschikking te 

worden gesteld voor EIB-financiering die 

specifiek is bedoeld voor kleine en 

middelgrote ondernemingen en kleine 

midcap-bedrijvenn. 

 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een verordening 



 

PE549.399v03-00 16/72 AD\1059309NL.doc 

NL 

Overweging 11 octies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (11 octies) Teneinde te waarborgen dat 

het EFSI zijn doel kan bereiken, dient een 

bedrag van ten minste 5 miljard EUR van 

het EFSI aan het EFI ter beschikking te 

worden gesteld voor EIB-financiering die 

specifiek is bedoeld voor kleine en 

middelgrote ondernemingen en kleine 

midcap-bedrijven, alsook innovatieve 

kmo's en innovatie midcap-bedrijven. 

Motivering 

Het EFSI hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden. De afgelopen jaren is in het kader van 

Horizon 2020 en COSME een aantal innovatieve financieringsinstrumenten voor kmo's en 

kleine mid-caps ontwikkeld die momenteel door het EIF worden geïmplementeerd. Deze 

realiseren multiplicatoreffecten tussen 1:18 en 1:28 en kunnen slechts de helft van de 

aanvragen voor hulp honoreren. Een deel van de garantie dient derhalve gebruikt te worden 

voor het aanvullen en complementeren van succesvolle bestaande instrumenten. 

 

 

Amendement  16 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 nonies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (11 nonies) In de mededeling van de 

Commissie over de Europese strategie 

voor energiezekerheid (COM(2014)0330) 

wordt benadrukt dat om de 

energiezekerheid te vergroten de lidstaten 

de omzetting van de wetgeving voor de 

interne markt voor energie, en in het 

bijzonder de ontvlechtingsregels, moeten 

voltooien, waaronder de bepaling dat 

transmissiesysteembeheerders die onder 

zeggenschap van niet-EU-entiteiten staan, 

aan dezelfde verplichtingen moeten 

voldoen als de beheerders die onder 

zeggenschap van EU-entiteiten staan. De 

ervaring die recent is opgedaan met 

bepaalde niet-EU-exploitanten die 
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proberen zich op EU-grondgebied niet 

aan de EU-wetgeving te houden, geeft aan 

dat de regels in kwestie op het niveau van 

de EU en de lidstaten strikter moeten 

worden toegepast. Dit kan onder meer 

door te bepalen dat alleen gasprojecten in 

gasinfrastructuursectoren in lidstaten 

waar de eigendomstructuren 

daadwerkelijk ontvlecht zijn, voor de EU-

garantie in aanmerking komen. 

Motivering 

To improve energy security, it is essential to implement the Third Energy Liberalisation 

Package, especially with regard to gas market, and to ensure that gas production and supply 

activities are separated and the existing monopoly networks are unbundled. The recent 

experience of certain non-EU operators seeking to avoid compliance with EU legislation on 

EU territory requires a stricter application and a possible reinforcement of the applicable 

rules at EU and Member State level. This can be facilitated by provision that only those gas 

infrastructure projects that are carried out in gas infrastructure sectors in Member States 

where the effective ownership unbundling is implemented, shall be eligible for the EU 

guarantee. 

 

 

 

Amendement  17 

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 

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 

(12) Tal van zowel kleine en middelgrote 

ondernemingen als kleine midcap-

bedrijven, met inbegrip van start-ups en 

spin-offs, 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 en marktfalen te boven te komen 

door de EIB en het Europees 

Investeringsfonds ("EIF") toe te staan, in 

voorkomend geval, zowel directe en 
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securitisatie van leningen en andere 

producten die met het oog op de 

verwezenlijking van de doelstellingen van 

het EFSI worden aangeboden. 

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  18 

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 verschaffing van EFSI-

financiering aan kleine en middelgrote 

ondernemingen en kleine midcap-

bedrijven, start-ups en spin-offs dient via 

het Europees Investeringsfonds ("EIF") te 

verlopen om van de ervaring van het EIF 

met dergelijke activiteiten te kunnen 

profiteren.  

Amendement  19 

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 

(14) Het EFSI moet zich toespitsen op 

projecten met een hoge maatschappelijke, 

milieu- en economische toegevoegde 

waarde. Het EFSI dient steun te verlenen 

aan projecten die stroken met de criteria 

en doelstellingen zoals bedoeld in deze 

verordening, die de schepping van 

kwalitatief hoogwaardige 

werkgelegenheid, duurzame groei op 

lange termijn en het concurrentievermogen 

bevorderen, en die bijdragen aan de 

verwezenlijking van de doelstellingen van 
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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. 

de EU inzake onderzoek en ontwikkeling, 

innovatie, klimaat en energie, en op 

digitaal gebied. Het EFSI dient een breed 

gamma van financiële producten (eigen 

vermogen, hybride kapitaalinstrumenten, 

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 of producten 

van regionale en nationale 

stimuleringsbanken fungeren of deze 

verdringen, 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  20 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 14 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (14 bis) Bij het kiezen van de projecten die 

voor ondersteuning door het EFSI in 

aanmerking komen, dient in het bijzonder 

aandacht te worden geschonken aan 

energie-efficiëntie. Bij besluiten 

betreffende projecten op het gebied van de 

opwekking of het transport van energie 

dient bekeken te worden of de 

doelstellingen op het gebied van de 

bevoorradingszekerheid niet op een meer 

duurzame en kostenefficiëntere wijze 

kunnen worden bereikt door de vraag 

naar energie te reduceren, de energie-
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efficiëntie te vergroten of door 

vraagrespons, en dit teneinde ervoor te 

zorgen dat energie-efficiëntieprojecten op 

voet van gelijkheid, waaronder bij het 

kosten-batenplaatje, concurreren met 

projecten die gericht zijn op het vergroten 

van het energie-aanbod of het 

ontwikkelen van nieuwe infrastructuur. 

Motivering 

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

energie-unie met een toekomstgerichtbeleid 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. En ook dat de Commissie er in het kader van de herziening van de 

marktordening over zal waken dat energie-efficiëntie en vraagrespons onder gelijke 

voorwaarden kunnen concurreren met productiecapaciteit. 

 

Amendement  21 

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 

projecten met een hoger 

risico/rendementsprofiel dan bestaande 

EIB- en Unie-instrumenten om de 

additionaliteit en complementariteit ten 

opzichte van bestaande verrichtingen te 

waarborgen. Een nog hoger risicoprofiel 

dient te worden geaccepteerd voor 

onderzoeks-, ontwikkelings- en 

inovatieprojecten. Het EFSI dient 

projecten overal in de Unie te financieren, 

geografische concentratie te vermijden en 

investeringen te faciliteren in regio's met 

minder ontwikkelde kapitaalmarkten, ook 

in de landen die het zwaarst door de 

financiële crisis zijn getroffen en waar de 

investeringen uitgedrukt in een 

percentage van het bbp significant zijn 

afgenomen.  Het EFSI mag alleen worden 

gebruikt wanneer uit andere bronnen geen 

financiering tegen redelijke voorwaarden 
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voorhanden is. 

Amendement  22 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 15 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (15 bis) Op de markt stoelende 

stimulansen en de door het EFSI geboden 

additionaliteit dienen te waarborgen dat 

het EFSI steun verleend aan sociaal en 

economisch levensvatbare projecten, 

zonder regionale preselectie, met name 

om tegemoet te komen aan hoge 

investeringsbehoeften of in te spelen op 

marktfalen. Aan de lidstaten met minder 

ontwikkelde financiële markten dient 

passende technische bijstand te worden 

verleend om ervoor te zorgen dat de 

algemene doelstellingen van deze 

verordening kunnen worden 

verwezenlijkt. Tegelijkertijd dient het 

EFSI steun te verlenen aan 

milieuvriendelijke projecten en aan 

sectoren en technologieën met een groot 

groeipotentieel. 

Amendement  23 

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, 

alsook bankabel onder de voorwaarden 

van de productportefeuille van het EFSI, 

maar die problemen ondervinden bij de 

acceptatie door de markt Daarnaast dient 

het gemiddelde projectrisico van projecten 

waar het EFSI steun aan verleent groter 

te zijn dan bij enige andere 

investeringsportefeuille in de EU, en dient 

het EFSI zich te richten op innovaties die 
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bijna klaar zijn om op de markt te worden 

geïntroduceerd, maar die nog wat steun 

behoeven om de 'vallei des doods' over te 

steken. 

Amendement  24 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 16 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (16 bis) Het EFSI dient over een passende 

bestuursstructuur te beschikken, dat wil 

zeggen een structuur die aansluit bij de 

doelstelling van het waarborgen van een 

geëigend gebruik van de EU-garantie. De 

bestuursstructuur dient te bestaan uit een 

bestuur, een directeur en een 

investeringscomité. De bestuursstructuur 

dient zich niet te bemoeien met het 

besluitvormingsproces van de EIB, of in 

de plaats willen treden van diens 

leidinggevende organen. Het bestuur 

dient de investeringsrichtsnoeren te 

ontwikkelen aan de hand waarvan het 

investeringscomité over het gebruik van 

de EU-garantie besluit. Deze richtsnoeren 

dienen een aanvulling te vormen op en 

niet haaks te staan op de richtsnoeren in 

deze verordening betreffende het gebruik 

van de EU-garantie. De Commissie wordt 

gemachtigd gedelegeerde handelingen 

betreffende de investeringsrichtsnoeren 

vast te stellen. De directeur dient 

verantwoordelijk te zijn voor het dagelijks 

bestuur van het EFSI en voor het 

voorereiden van de bijeenkomsten van het 

investeringscomité. 

Amendement  25 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 17 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(17) De besluiten betreffende de steun van (17) De besluiten betreffende de steun van 



 

AD\1059309NL.doc 23/72 PE549.399v03-00 

 NL 

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. 

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 projectstructurering en -

financiering, en investeringsprojecten in 

de in de verordening bedoelde sectoren en 

geografische markten in de Unie 
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. De 

besluiten van het investeringscomité 

moeten vrij zijn van onnodige inmenging 

teneinde de volledige onafhankelijkheid 

ervan te waarborgen, hetgeen bepalend is 

om het vertrouwen van investeerders te 

behouden. 

 

 

 

Amendement  26 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 17 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (17 bis) Met het oog op de transparantie, 

verantwoordingsplicht en 

onafhankelijkheid van het bestuur en het 

investeringscomité dient er een systeem 

ter voorkoming van belangenconflicten te 

worden goedgekeurd en ten uitvoer te 

worden gelegd. 
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Amendement  27 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 17 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (17 ter) Het investeringscomité dient te 

waarborgen dat de akgemene 

investeringsstrategie van het EIF, voor de 

investeringen waarvoor de EU-garantie 

geldt, aansluit bij de doelstellingen en 

criteria van deze verordening.  Het 

dagelijks beheer, de projectselectie en de 

follow-up zijn evenwel een bevoegdheid 

van het EIF. 

 

 

Amendement  28 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 17 quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (17 quater) Om ervoor te zorgen dat de 

doelstellingen van deze verordening 

worden gerealiseerd en dat er een breed 

geografisch bereik van de projecten 

binnen de Unie tot stand wordt gebracht, 

dient echnische bijstand te worden 

verleend aan diee lidstaten waar de 

kapitaalmarkten minder goed ontwikkeld 

zijn in vergelijking met andere lidstaten. 

 

 

Amendement  29 

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 

(18) Teneinde het EFSI in staat te stellen 

investeringen te ondersteunen, dient de 

Unie een garantie ter grootte van een 
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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 

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. 

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 

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, binnen een 

periode van drie jaar te rekenen vanaf de 

inwerkingtreding van deze verordening, 
naar verwachting in totaal ten minste 

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 

binnen de beschikbaarheidsperiode van 

de garantie. 

Motivering 

Om het Europese investeringsklimaat onverwijld te stimuleren, dient er niet te lang te worden 

gewacht met het tekenen van contracten in het kader van het EFSI. Of course, only truly 

eligible projects should be selected for support. 

 

Amendement  30 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 18 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (18 bis) Op 13 januari 2015 heeft de 

Commissie een mededeling gepresenteerd 

over de wijze waarop zij de huidige regels 

van het stabiliteits- en groeipact zal 

toepassen. Nationale medefinanciering 

van door het EFSI ondersteunde 
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verrichtingen komt, ook in de 

overgangsperiode, in aanmerking voor de 

flexibiliteit binnen de huidige regels van 

het stabiliteits- en groeipact zoals bepaald 

in de mededeling van de Commissie van 

13 januari 2015 en overeenkomstig de 

daarin opgenomen voorwaarden en 

grenzen.  

 

Amendement  31 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 18 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (18 ter) Teneinde te waarborgen dat het 

EFSI zijn tweeledige doel kan bereiken, 

dient een bedrag gelijk aan EUR 

5 000 000 000 van het EFSI aan het EFI 

ter beschikking te worden gesteld voor 

EIB-financiering die specifiek is bedoeld 

voor kleine en middelgrote 

ondernemingen en kleine midcap-

bedrijven, alsook innovatieve kmo's en 

innovatie midcap-bedrijven. 

Motivering 

Het is belangrijk te verduidelijken dat een deel van de garantie specifiek opzij gezet moet 

worden voor risicofinanciering voor kmo's en kleine midcap-bedrijven. Gekoppeld aan de 

amendementen op artikel 1, artikel 5, lid 2, onder e), en artikel 7. 

 

 

Amendement  32 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 18 quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (18 quater) Teneinde te waarborgen dat 

het EFSI zijn doelstelling kan bereiken, 

dient een bedrag gelijk aan 5 000 000 000 

EUR van het EFSI aan het EIF ter 

beschikking te worden gesteld voor EIB-
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financiering die specifiek is bedoeld voor 

kleine en middelgrote ondernemingen, 

kleine midcap-bedrijven en innovatieve 

kmo's; 

 

 

Amendement  33 

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 bestaande contribuanten daarmee 

instemmen. Derden kunnen rechtstreeks 

aan het EFSI bijdragen en aan de EFSI-

governancestructuur deelnemen. 

(19) Om het streefcijfer van 

315 000 000 000 EUR zo snel mogelijk te 

bereiken, dienen de nationale 

stimuleringsbanken of -instellingen en 

investeringsplatforms of -fondsen via de 

EFSI-garantie een belangrijke rol te 

spelen bij het in kaart brengen van 

haalbare projecten, het ontwikkelen en - 

waar passend -bundelen van projecten, en 

het aantrekken van mogelijke 

investeerders. In dat verband dient het 

mogelijk te zijn om macroregionale 

platforms op te zetten om 

grensoverschrijdende projecten of een 

groep projecten in de lidstaten vanuit een 

regionaal perspectief te stimuleren. 

 

Amendement  34 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 20 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(20) Op projectniveau mogen derden 

samen met het EFSI medefinancieren op 

projectbasis of in het kader van 

investeringsplatforms die met specifieke 

geografische of thematische sectoren 

verband houden. 

(20) Op projectniveau mogen derden 

samen met het EFSI medefinancieren op 

projectbasis of in het kader van 

investeringsplatforms die met specifieke 

geografische of thematische sectoren 

verband houden. Speciale aandacht dient 

uit te gaan naar investeringsplatforms die 

zich richten op transformatieve sectoren 

met een grote economische en 
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maatschappelijke toegevoegde waarde, 

alsmede investeringsplatforms die 

kleinschalige duurzame en innovatieve 

projecten aggregeren, met name van 

regio's, steden en kmo's, bijvoorbeeld 

energie-efficiëntieprojecten zoals de 

renovatie van het gebouwenbestand, 

projecten voor slimme netwerken en 

nieuwe burgerdiensten op basis van 

digitale innovatieve instrumenten. 

 

Amendement  35 

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) Het EFSI moet een aanvulling 

vormen op lopende regionale, nationale 

en EU-programma's, alsook op 

traditionele EIB-activiteiten. Op 

voorwaarde dat aan alle toepasselijke 

selectiecriteria is voldaan, kunnen derde 

partijen samen met het EFSI op 

projectbasis of via investeringsplatforms 

voor specifieke regio's of sectoren 

medefinanciering toekennen en kunnen 

de lidstaten van alle vormen van 

Uniefinanciering, met inbegrip 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 en dat 

de sociale partners en de overheden zich 

hierbij inschakelen. 
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Amendement  36 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 22 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(22) Overeenkomstig het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese 

Unie moeten de door het EFSI 

ondersteunde infrastructuurs- en 

projectinvesteringen in overeenstemming 

zijn met de staatssteunregels. Te dien einde 

heeft de Commissie aangekondigd dat zij 

met het oog op de toetsing aan de 

staatssteunregels een reeks kernbeginselen 

zal formuleren waaraan een project zal 

moeten voldoen om voor steun uit het EFSI 

in aanmerking te komen. Als een project 

aan deze criteria voldoet en steun uit het 

EFSI krijgt, heeft de Commissie 

aangekondigd dat elke aanvullende 

nationale steun zal worden onderworpen 

aan een vereenvoudigde en versnelde 

toetsing aan de staatssteunregels, waarbij 

het enige extra aspect dat de Commissie zal 

onderzoeken de vraag is of de 

overheidssteun evenredig is (d.w.z. of er 

geen sprake is van overcompensatie). De 

Commissie heeft ook aangekondigd dat zij 

verdere richtsnoeren zal verstrekken met 

betrekking tot de reeks kernbeginselen om 

ervoor te zorgen dat de overheidsgelden 

efficiënt worden besteed. 

(22) Overeenkomstig het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese 

Unie moeten de door het EFSI 

ondersteunde infrastructuurs- en 

projectinvesteringen in overeenstemming 

zijn met de staatssteunregels. Te dien einde 

heeft de Commissie aangekondigd dat zij 

met het oog op de toetsing aan de 

staatssteunregels een reeks kernbeginselen 

zal formuleren waaraan een project zal 

moeten voldoen om voor steun uit het EFSI 

in aanmerking te komen. Als een project 

aan deze criteria voldoet en steun uit het 

EFSI krijgt, heeft de Commissie 

aangekondigd dat elke aanvullende 

nationale steun zal worden onderworpen 

aan een vereenvoudigde en versnelde 

toetsing aan de staatssteunregels, waarbij 

het enige extra aspect dat de Commissie zal 

onderzoeken de vraag is of de 

overheidssteun evenredig is (d.w.z. of er 

geen sprake is van overcompensatie). Om 

ervoor te zorgen dat de publieke middelen 

doeltreffend worden gebruikt, dient de 

Commissie verdere richtsnoeren te 

verstrekken om volledige conformiteit met 

de sectorspecifieke staatssteunregels te 

waarborgen. Het vereiste van conformiteit 

met de staatssteunregels moet tot een 

doeltreffend gebruik van de EFSI-

middelen bijdragen. 

 

 

Amendement  37 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 25 
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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 en de Commissie moeten de 

door het EFSI ondersteunde activiteiten op 

gezette tijden evalueren om de relevantie, 

het resultaat en het effect ervan, evenals de 

coördinatie en consistentie ervan met 

andere beleidsmaatregelen en 

instrumenten van de Unie, 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. 

Motivering 

Gelet op de noodzaak om transparantie en een passende mate van toezicht door de wetgever 

te waarborgen, zijn evaluatie en de daaropvolgende verslaglegging essentieel om een soepele 

tenuitvoerlegging van het EFSI te garanderen. 

 

 

Amendement  38 

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 

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 

(26) Parallel met de 

financieringsverrichtingen die via het EFSI 

zullen worden uitgevoerd, moet een 

Europees investeringsadviescentrum 

("EIAC") worden opgericht. De EIAH 

moet sterkere steun voor 

projectontwikkeling, -voorbereiding en -

aggregatie 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 en de beste praktijken 

van projecten zoals ELENA (Europese 

plaatselijke bijstand op energiegebied), 

InnovFin (EU-financiering voor 
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investeringen. innovatoren) en het EEIF (Europees 

fonds voor energie-efficiëntie). Aldus zou 

worden gezorgd voor één enkel 

aanspreekpunt binnen de Unie voor vragen 

in verband met technische bijstand voor 

investeringen dat in indien mogelijk op 

decentrale basis technische bijstand kan 

verlenen. De oprichting van het EIAC als 

centraal aanspreekpunt en de nieuwe 

diensten die door het EIAC worden 

verleend mogen op geen enkele wijze de 

doelstelling van bestaande programma's 

voor technische bijstand doen wijzigen of 

van invloed zijn op de kwaliteit of 

capaciteit daarvan bij de uitvoering van 

hun specifieke taken. 

 

Amendement  39 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 26 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (26 bis) Het EIAC bouwt in het bijzonder 

voort op de goede praktijken van 

programma's zoals ELENA, EEIF, 

JEREMIE (gemeenschappelijke Europese 

middelen voor zeer kleine en middelgrote 

ondernemingen), JASPERS 

(gezamenlijke ondersteuning van 

projecten in de Europese regio's), 

JESSICA (gezamenlijke Europese 

ondersteuning voor duurzame 

investeringen in stadsgebieden) en 

JASMINE (gezamenlijke actie ter 

ondersteuning van 

microfinancieringsinstellingen in 

Europa).  Het EIAH verwijst 

initiatiefnemers van projecten in 

voorkomend geval door naar deze 

entiteiten en kanaliseert de levering van 

technische ondersteuning via deze 

entiteiten. 
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Amendement  40 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 27 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(27) Er moet een garantiefonds worden 

ingesteld voor de dekking van de risico's 

die aan de EU-garantie voor de EIB 

verbonden zijn. Het garantiefonds moet 

worden gevormd door een geleidelijke 

overmaking van middelen uit de begroting 

van de Unie. Later moeten ook de 

inkomsten en terugbetalingen uit hoofde 

van projecten die door het EFSI worden 

ondersteund, alsook nabetalingen van in 

gebreke gebleven debiteuren waarvoor het 

garantiefonds reeds een aan de EIB 

verleende garantie heeft gehonoreerd, aan 

het garantiefonds worden toegewezen. 

(27) Er moet een garantiefonds worden 

ingesteld voor de dekking van de risico's 

die aan de EU-garantie voor de EIB 

verbonden zijn. Het garantiefonds moet 

worden gevormd door een geleidelijke 

overmaking van middelen uit de begroting 

van de Unie. Later moeten ook de 

inkomsten en terugbetalingen uit hoofde 

van projecten die door het EFSI worden 

ondersteund, alsook nabetalingen van in 

gebreke gebleven debiteuren waarvoor het 

garantiefonds reeds een aan de EIB 

verleende garantie heeft gehonoreerd, aan 

het garantiefonds worden toegewezen. Uit 

EFSI-verrichtingen voortvloeiende 

vergoedingen die hoger zijn dan het 

streefbedrag/de doelstelling van het 

garantiefonds, worden overgeheveld naar 

de respectieve Europese begrotingslijnen 

die zijn gekort om het EFSI-garantiefonds 

te kunnen vormen. 
 

Motivering 

Teruggeboekte overschotten en ontvangsten die het streefbedrag van de EU-garantie 

overstijgen moeten weer worden opgenomen in de algemene begroting en worden toegewezen 

aan begrotingslijnen waaruit bijdragen aan het garantiefonds oorspronkelijk afkomstig zijn.  

 

Amendement  41 

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 

(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. 
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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, 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. 

Hiertoe dient de begrotingsautoriteit in 

voorkomend geval gebruik te maken van 

alle beschikbare 

flexibiliteitsmechanismen en de ter zake 

doende bepalingen van de verordening 

voor het MFK voor de periode 2014-2020, 

en te zorgen voor maximale lineariteit en 

een goed functionerende en op termijn 

houdbare financiering overeenkomstig de 

voor het MFK ter beschikking staande 

budget in de vorm van meerjarige 

vastleggingen, zoals bij meerdere 

bestaande EU-programma's, zoals 

Horizon 2020 en de 

Financieringsfaciliteit voor Europese 

verbindingen. De financiering van het 

garantiefonds dient te worden herzien in 

het kader van de tussentijdse evaluatie 

van het meerjarig financieel kader, die 

uiterlijk eind 2016 zal plaatsvinden, zoals 

bedoeld in artikel 2 van Verordening (EU, 

Euratom) nr. 1311/2013 van 2 december 

2013 tot bepaling van het meerjarig 

financieel kader voor de jaren 2014-2020. 

Gezien de grote behoefte aan 

beleidsmaatregelen en 

financieringsprogramma's op het niveau 

van de Unie voor het aanzwengelen van 

de economische groei en van nieuwe 

werkgelegenheid in Europa, dienen in het 

kader van de evaluatie de beschikbare 

marges en vastleggingskredieten onder 

rubriek 1A te worden vergroot. 

__________________  

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 
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intrekking van Verordeningen (EG) nr. 

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

van 20.12.2013, blz. 129). 

 

Amendement  42 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 32 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (32 bis) De lidstaten dienen in staat te zijn 

om deel te nemen aan de totstandbrenging 

van het Europese investeringbestand, ook 

door aan de Commissie en de EIB 

informatie te verstrekken over 

investeringsprojecten op hun 

grondgebied. Alvorens het bestand te 

lanceren, dienen de Commissie en de EIB 

passend overleg te plegen met de lidstaten, 

deskundigen en belanghebbenden met 

betrekking tot de beginselen en richtlijnen 

voor projecten die in het bestand worden 

opgenomen en met betrekking tot de 

template voor het publiceren van 

informatie over afzonderlijke projecten. 

Amendement  43 

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 

EFSI. 

(34) Opdat verantwoording aan de 

Europese burgers wordt afgelegd, dient de 

Commissie vanaf de inwerkingtreding van 

deze verordening jaarlijks verslag aan het 

Europees Parlement en de Raad uit te 

brengen over het gebruik van de EU-

garantie en de verwezenlijking van de 

algemene doelstellingen en criteria van 

deze verordening, met inbegrip van de 

mobilisatie van privékapitaal, de 

additionaliteit en de economische en 

sociale toegevoegde waarde. Indien nodig 

dient het verslag vergezeld te gaan van 
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een voorstel aan het Europees Parlement 

en de Raad tot wijziging van deze 

verordening. De EIB, samen met het EIF, 

dient de Commissie, het Europees 

Parlement en de Raad twee keer per jaar 

verslag uit te brengen over de 

financierings- en 

investeringsverrichtingen van de EIB en 

het EIF, met inbegrip van projecten 

waaraan financiering is verleend, de 

gebruikte financiële instrumenten, de 

implementatie van  de gefinancierde 

projecten en de verliezen die onder het 

EFSI zijn geleden. In geval van mislukte 

projecten dient het rapport een 

uitgebreide analyse te bevatten van de 

situatie, waarbij de nadruk wordt gelegd 

op de eventuele gevolgen voor het 

garantiefonds.  

 

Amendement  44 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 36 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(36) Daar de doelstellingen van deze 

verordening, namelijk het ondersteunen 

van investeringen in de Unie en het bieden 

van een betere toegang tot financiering aan 

ondernemingen met maximaal 3 000 

werknemers, wegens hun uiteenlopende 

budgettaire manoeuvreerruimte niet 

voldoende door de lidstaten kunnen 

worden verwezenlijkt en derhalve wegens 

de omvang en de gevolgen daarvan beter 

door de Unie kunnen worden 

verwezenlijkt, kan de Unie, 

overeenkomstig het in artikel 5 van het 

Verdrag betreffende de Europese Unie 

neergelegde subsidiariteitsbeginsel, 

maatregelen nemen. Overeenkomstig het in 

datzelfde artikel neergelegde 

evenredigheidsbeginsel gaat deze 

verordening niet verder dan wat nodig is 

(36) Daar de doelstellingen van deze 

verordening, namelijk het ondersteunen 

van investeringen in de Unie en het bieden 

van een betere toegang tot financiering aan 

ondernemingen met maximaal 3 000 

werknemers niet voldoende door de 

lidstaten alleen kunnen worden 

verwezenlijkt en derhalve wegens de 

omvang en de gevolgen daarvan beter door 

de Unie kunnen worden verwezenlijkt, kan 

de Unie, overeenkomstig het in artikel 5 

van het Verdrag betreffende de Europese 

Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel, 

maatregelen nemen. Overeenkomstig het in 

datzelfde artikel neergelegde 

evenredigheidsbeginsel gaat deze 

verordening niet verder dan wat nodig is 

om die doelstellingen te verwezenlijken, 
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om die doelstellingen te verwezenlijken, 

 

 

Amendement  45 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 36 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (36 bis) De Commissie en de EIB dienen 

een overeenkomst te sluiten waarin de 

voorwaarden voor hun beheer van het 

EFSI, zoals opgenomen in deze 

verordening, worden omschreven. Die 

overeenkomst dient de bevoegdheden van 

de Uniewetgever, van de 

begrotingsautoriteit en van de EIB, zoals 

neergelegd in de Verdragen, onverlet te 

laten, en dient derhalve beperkt te zijn tot 

elementen die voornamelijk van 

technische en administratieve aard zijn en 

die niet essentieel, maar wel nodig zijn 

voor het goed functioneren van het EFSI. 

De Commissie moet deze overeenkomst, 

samen met de richtsnoeren inzake 

investeringen, aannemen als een 

gedelegeerde handeling. 

Motivering 

De EFSI-overeenkomsten dienen uitsluitend van administratieve aard te zijn, waarbij cruciale 

elementen van het initiatief worden overgelaten aan de wetgever. Deze overeenkomst dient 

deze beslissingen te implementeren. De EFSI-overeenkomst dient te worden vastgesteld 

middels een gedelegeerde handeling, zodat een adequate controle door de wetgever mogelijk 

is. 

 

Amendement  46 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De Commissie sluit een overeenkomst 

met de Europese Investeringsbank (EIB) 

1. Deze verordening strekt tot het opzetten 

van een Europees Fonds voor strategische 
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betreffende het opzetten van een Europees 

Fonds voor strategische investeringen 

("EFSI"). 

investeringen (EFSI), een EU-garantie en 

een EU-garantiefonds. 

 2. Daartoe voorziet deze verordening erin 

dat de Commissie een overeenkomst met 

de Europese Investeringsbank (EIB) sluit 

betreffende het beheer van het Europees 

Fonds voor strategische investeringen 

("EFSI"). Deze overeenkomst bevat 

uitsluitend technische en administratieve 

elementen, en is volledig in 

overeenstemming met de vereisten van 

deze verordening. 

 3. De Commissie krijgt de bevoegdheid om 

uit naam van de Unie, middels een 

gedelegeerde handeling overeenkomstig 

artikel 17, de EFSI-overeenkomst te 

sluiten, op voorwaarde dat de EFSI-

overeenkomst voldoet aan de vereisten 

van deze verordening. 

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"). 

4. Het EFSI heeft ten doel investeringen in 

de Unie te ondersteunen die bijdragen tot 

concurrerende en duurzame groei, 

teneinde de investeringskloof tussen de 

lidstaten te dichten. Middels het 

verstrekken van risicodragend kapitaal 

aan de EIB: 
 

 -ondersteunt het EFSI productieve en 

strategische langetermijnonvesteringen; 

en 

 - zorgt het EFSI voor toegang tot 

financiering voor ondernemingen met 

maximaal 3  000 werknemers, met 

bijzondere focus op start-ups, micro-

ondernemingen, kleine en middelgrote 

ondernemingen, en kleine mid-

capbedrijven.  

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 

5. De EFSI-overeenkomst staat open voor 

toetreding door de lidstaten onder de in de 

EFSI-overeenkomst omschreven 

voorwaarden. Mits de bestaande 

contribuanten daarmee instemmen, staat de 

EFSI-overeenkomst ook open voor 

toetreding door derden, zoals onder meer 
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overheidsagentschappen die eigendom zijn 

of onder de zeggenschap staan van 

lidstaten, alsook entiteiten uit de 

particuliere sector. 

nationale stimuleringsbanken of 

overheidsagentschappen die eigendom zijn 

of onder de zeggenschap staan van 

lidstaten, alsook entiteiten uit de 

particuliere sector. 

 6. Het investeringscomité kent de in deze 

verordening bedoelde garanties 

uitsluitend toe aan verrichtingen en 

projecten waarvoor uiterlijk drie jaar na 

de toekenning een overeenkomst wordt 

gesloten en ondertekend. Indien de 

projecten of verrichtingen niet binnen 

drie jaar na de toekenning in een contract 

worden overeengekomen, dient de 

toekenning komen te vervallen. 

Amendement  47 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

  Artikel 1bis 

 Definities 

 Voor de toepassing van deze verordening 

wordt verstaan onder: 

 a) "nationale stimuleringsbanken of -

instellingen": juridische entiteiten die 

beroepsmatig financiële activiteiten 

verrichten en door een lidstaat belast zijn 

met de taak, op centraal, regionaal of 

lokaal niveau, om publieke ontwikkelings- 

of stimuleringsactiviteiten te verrichten 

gericht op het aanpakken van marktfalen 

en suboptimale investeringssituaties; 

 b) "investeringsplatformen": special 

purpose vehicles, beheerde rekeningen, 

contractuele medefinanciering of 

risicodelingsregelingen of anderszins 

opgezette regelingen die entiteiten 

gebruiken om financieel bij te dragen aan 

de financiering van een aantal 

investeringsprojecten in de Unie; 

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

en middelgrote ondernemingen als 

omschreven in Aanbeveling 2003/361/EG; 

 d) "kleine midcap-ondernemingen": 

juridische entiteiten met maximaal 499 

werknemers zoals bepaald in de 

richtsnoeren van de Commissie C(2014) 

34/2; 1a 

 g) "additionaliteit": steun van het EFSI 

voor verrichtingen gericht op het 

aanpakken van marktfalen, 

investeringskloven of suboptimale 

investeringssituaties en die zonder steun 

van het EFSI gedurende die periode niet, 

of niet in dezelfde mate, of niet onder 

redelijke voorwaarden via de normale 

EIB-instrumenten, het EIF, EU-

instrumenten of de instrumenten van de 

regionale stimuleringsbanken, de 

nationale stimuleringsbanken of 

commerciële banken uitgevoerd hadden 

kunnen worden.  Dientengevolge kan de 

EU-garantie worden gecombineerd met, 

of worden gebruikt om bestaande 

financiële instrumenten van de EU aan te 

vullen, te versnellen of te versterken. 

 h) "EFSI-overeenkomst": het 

rechtsinstrument waarin de Commissie en 

de EIB de bij deze verordening 

neergelegde voorwaarden voor het beheer 

van het EFSI specificeren; 

 i) "EIAH-overeenkomst": het 

rechtsinstrument waarin de Commissie en 

de EIB de bij deze verordening 

neergelegde voorwaarden voor het 

implementeren van de EIAH specificeren. 

 _____________ 

 1a Richtsnoeren inzake staatssteun ter 

bevordering van 

risicofinancieringsinvesteringen 

 

Amendement  48 

Voorstel voor een verordening 
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Artikel 2 – lid 1 – alinea 1 – letter a  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) bepalingen betreffende het opzetten 

van het EFSI als een afzonderlijke, 

duidelijk herkenbare en transparante 

garantiefaciliteit en een aparte rekening 

die door de EIB wordt beheerd; 

(a) regelingen betreffende het opzetten van 

het EFSI, alsook betreffende het bedrag en 

de voorwaarden van de door de EIB 

verstrekte financiële bijdrage, met 

inbegrip van de voorwaarden van de 

financiering of garanties die de EIB via 

het EFSI aan het Europees 

Investeringsfonds ("EIF") verstrekt ten 

belope van ten minste 5 000 000 000 EUR. 

 

 

Amendement  49 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – alinea 1 – letter c  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) de voorwaarden verbonden aan de 

financiering die via het EFSI door de EIB 

aan het Europees Investeringsfonds 

("EIF") wordt verstrekt; 

(c) de regelingen betreffende de EU-

garantie, die een onvoorwaardelijke, 

onherroepelijke afroepgarantie is ten 

gunste van de EIB, waaronder: 

 i) gedetailleerde regels betreffende de 

verlening van de EU-garantie in 

overeenstemming met artikel 7, 

waaronder de regels betreffende de 

dekking ervan, en de regels betreffende de 

vastgestelde dekking van portefeuilles van 

specifieke soorten instrumenten; 

 ii) het vereiste dat de vergoeding voor het 

nemen van risico's aan de contribuanten 

wordt toegewezen in verhouding tot hun 

respectieve aandeel in de risiconeming; 

 iii) de vereisten dat vergoeding aan de 

Unie en betalingen in het kader van de 

EU-garantie tijdig geschieden en slechts 

eenmaal per jaar plaatsvinden na de 

saldering van de uit de verrichtingen 

voortvloeiende vergoeding en verliezen; 

 iv) de vereisten betreffende het gebruik 

van de EU-garantie overeenkomstig 
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artikel 5 van deze verordening, waaronder 

betalingsvoorwaarden, zoals specifieke 

termijnen, rente op verschuldigde 

bedragen en de nodige 

liquiditeitsregelingen; 

 v) de voorschriften en procedures met 

betrekking tot de invordering van 

schuldvorderingen, die overeenkomstig 

artikel 7, lid 4, aan de EIB worden 

toevertrouwd; 

Motivering 

De EFSI-overeenkomsten dienen uitsluitend van administratieve aard te zijn, waarbij cruciale 

elementen van het initiatief worden overgelaten aan de wetgever. Relevante bepalingen 

dienen dan ook onderdeel te zijn van de verordening en niet zozeer de EFSI-overeenkomst. 

Gedetailleerde bepalingen zijn dienovereenkomstig ingesteld. 

 

 

Amendement  50 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – alinea 1 – letter d  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) de governanceregelingen met 

betrekking tot het EFSI in 

overeenstemming met artikel 3, 

onverminderd de statuten van de 

Europese Investeringsbank; 

(d) de regelingen voor de goedkeuring 

door het investeringscomité van het 

gebruik van de EU-garantie voor 

individuele projecten overeenkomstig deze 

verordening en met name artikel 2 bis; 

Motivering 

De EFSI-overeenkomsten dienen uitsluitend van administratieve aard te zijn, waarbij cruciale 

elementen van het initiatief worden overgelaten aan de wetgever. Relevante bepalingen 

dienen dan ook onderdeel te zijn van de verordening en niet zozeer de EFSI-overeenkomst. 

Gedetailleerde bepalingen zijn dienovereenkomstig ingesteld. 

 

Amendement  51 

Voorstel voor een verordening 

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

(e) gedetailleerde regels betreffende de 

verlening van de EU-garantie in 

overeenstemming met artikel 7, inclusief 

regels die betrekking hebben op de 

gelimiteerde dekking van portefeuilles van 

specifieke soorten instrumenten, het 

beroep op de EU-garantie, dat – behalve 

bij eventuele vermogensverliezen – slechts 

eenmaal per jaar plaatsvindt na de 

saldering van de uit de verrichtingen 

voortvloeiende winsten en verliezen, en de 

daarvoor verschuldigde vergoeding, 

alsook het vereiste dat de vergoeding voor 

het nemen van risico's aan de 

contribuanten moet worden toegewezen in 

verhouding tot hun respectieve 

risicoaandeel; 

(e) De procedures voor de indiening van 

investeringsvoorstellen en de goedkeuring 

van voorstellen voor het gebruik van de 

EU-garantie, waaronder: 

 (i) de procedure voor toezending van 

projecten aan het investeringscomité; 

 ii) het vereiste dat de procedure voor 

indiening en goedkeuring van de 

voorstellen voor het gebruik van de EU-

garantie geen afbreuk doet aan de 

besluitvormingsvoorschriften van de EIB 

zoals is vastgelegd in het statuut van de 

Europese Investeringsbank; 

 iii) de regels waarin de 

overgangsbepalingen uit hoofde van 

artikel 20 nader worden omschreven, en 

met name de wijze waarop de EU-garantie 

zal worden verleend voor verrichtingen 

waartoe de EIB gedurende de in artikel 20 

bedoelde periode overgaat. 

Motivering 

De EFSI-overeenkomsten dienen uitsluitend van administratieve aard te zijn, waarbij cruciale 

elementen van het initiatief worden overgelaten aan de wetgever. Relevante bepalingen 

dienen dan ook onderdeel te zijn van de verordening en niet zozeer de EFSI-overeenkomst. 

Gedetailleerde bepalingen zijn dienovereenkomstig ingesteld. 
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Amendement  52 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – alinea 1 – letter f  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(f) voorschriften en procedures met 

betrekking tot de invordering van 

schuldvorderingen; 

(f) De procedures voor de indiening van 

investeringsvoorstellen en de goedkeuring 

van voorstellen voor het gebruik van de 

EU-garantie, waaronder: 

 i) de procedure voor toezending van 

projecten aan het investeringscomité; 

 ii) het vereiste dat de procedure voor 

indiening en goedkeuring van de 

voorstellen voor het gebruik van de EU-

garantie geen afbreuk doet aan de 

besluitvormingsvoorschriften van de EIB 

zoals is vastgelegd in het statuut van de 

Europese Investeringsbank; 

 iii) de regels waarin de 

overgangsbepalingen uit hoofde van 

artikel 20 nader worden omschreven, en 

met name de wijze waarop de EU-garantie 

zal worden verleend voor verrichtingen 

waartoe de EIB gedurende de in artikel 20 

bedoelde periode overgaat. 

Motivering 

De EFSI-overeenkomsten dienen uitsluitend van administratieve aard te zijn, waarbij cruciale 

elementen van het initiatief worden overgelaten aan de wetgever. Relevante bepalingen 

dienen dan ook onderdeel te zijn van de verordening en niet zozeer de EFSI-overeenkomst. 

Gedetailleerde bepalingen zijn dienovereenkomstig ingesteld. 

 

Amendement  53 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – alinea 1 – letter g 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(g) voorschriften betreffende het gebruik 

van de EU-garantie, onder meer met 

vermelding van specifieke tijdshorizonnen 

en essentiële prestatie-indicatoren;  

(g) voorschriften betreffende het gebruik 

van de EU-garantie, zoals de 

inachtneming van de doelstellingen en de 

subsidiabiliteitscriteria zoals bedoeld in de 
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artikelen 5, lid 2, alsook specifieke 

tijdshorizonnen en essentiële prestatie-

indicatoren, waaronder het direct 

scheppen van banen en kmo-participatie. 

 

Amendement  54 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – alinea 1 – letter j 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(j) de modaliteiten van de dekking van de 

EU-garantie. 

Schrappen 

Motivering 

Gedetailleerde bepalingen die dit aspect behelzen zijn hierboven toegevoegd. 

 

 

 

Amendement  55 

Voorstel voor een verordening 

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

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (j bis) alle andere voorwaarden van 

administratieve of organisatorische aard 

die noodzakelijk zijn voor het beheer van 

het EFSI. 

 

 

Amendement  56 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – alinea 2 

 

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. De 
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investeringsrichtlijnen en -criteria die 

door de EIB op 23 juli 2013 zijn 

vastgesteld, zijn van kracht. 

 

Amendement  57 

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 

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. 

De EFSI-overeenkomst voorziet in de 

oprichting van een Europees 

investeringsadviescentrum ("EIAC") 

binnen de EIB, dat adviesdiensten 

verstrekt voor investeringsprojecten, in 

overeenstemming met de doelstellingen en 

criteria zoals vermeld in artikel 5, lid 2, 

van deze verordening. 

 Het EIAC bouwt, waar mogelijk op 

gedecentraliseerde wijze, voort op 

bestaande adviesdiensten van de EIB en 

de Commissie, en: 

 a) treedt op als een technisch 

adviescentrum en verleent ondersteuning 

voor de identificatie, voorbereiding en 

ontwikkeling van investeringsprojecten; 

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 
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relevante aspecten van de EU-wetgeving, 

waarbij rekening wordt gehouden met de 

verschillen van de lidstaten, in het 

bijzonder de lidstaten met minder 

ontwikkelde kapitaalmarkten; 

 (b) verleent speciale ondersteuning aan 

investeringsplatforms die zich richten op 

sectoren met een grote economische en 

maatschappelijke toegevoegde waarde of 

die kleinere projecten, in het bijzonder 

van regio's, steden en kmo's, in grotere, 

bankabele projecten aggregeren; richt 

zich in het bijzonder op het verstrekken 

van informatie en steun aan innovatieve 

ondernemers; 

 c) creëert een speciale faciliteit voor 

technische bijstand voor de oprichting van 

investeringsplatforms voor geaggregeerde 

energie-efficiëntieprojecten op 

gedecentraliseerd niveau; 

 d) verleent technische en financiële 

bijstand betreffende het gebruik van het 

EFSI aan gedecentraliseerde instellingen 

die vergelijkbare regelingen voor 

technische bijstand implementeren op 

plaatselijk niveau; het stimuleren van 

lokale kennis met het oog op een vlottere 

verstrekking van EFSI-steun in de hele 

Unie; 

 e) fungeert als een enkel contactpunt voor 

autoriteiten en projectpromotoren, of 

verwijst hen door naar de in punt 4 

genoemde instellingen;  

 f) draagt zorg voor een gestructureerde 

uitwisseling van informatie en goede 

praktijken tussen alle bij het EFSI 

betrokken partijen, met name over 

projectontwikkeling; 

 g) het inrichten van gedecentraliseerde 

platforms voor technische hulp ter 

ondersteuning van KMO's, waaronder 

start-ups en spin-offs, en hun 

samenwerking met universiteiten en 

onderzoeksinstituten. 
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Amendement  58 

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 en de 

beheersautoriteiten van de Europese 

structuur- en investeringsfondsen. Het 

EIAC bouwt in het bijzonder voort op 

goede praktijken van bestaande 

programma's voor technische bijstand.  

 

Amendement  59 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Nationale bijdragen aan het EFSI dienen 

dezelfde regels te volgen die gelden voor 

overige overheidsuitgaven en -

investeringen, ze dienen een prioriteit te 

zijn binnen het begrotingsbeleid en de 

regels van het stabiliteitspact niet te 

ondermijnen. 

 

Amendement  60 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 

 

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 

1. In de EFSI-overeenkomst is bepaald dat 

het EFSI wordt beheerd door een bestuur. 

Het bestuur stelt, in overeenstemming met 

deze verordening, de strategische 

oriëntatie, de strategische allocatie van 

activa en het operationele beleid en 

werkingsprocedures, met inbegrip van het 
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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. 

investeringsbeleid van de projecten die het 

EFSI kan ondersteunen en het risicoprofiel 

van het EFSI vast, en stelt voor het 

investeringscomité investeringsrichtlijnen 

voor het gebruik van de EU-garantie op, 

naast en complementair aan die zoals 

bedoeld in artikel 5, lid 2. De Commissie 

is bevoegd overeenkomstig artikel 17 

gedelegeerde handelingen vast te stellen 

met betrekking tot de 

investeringsrichtsnoeren. 

2. 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. 

2. 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 bestuur besluit bij consensus. Het bestuur besluit bij consensus. 

3. Wanneer andere partijen overeenkomstig 

artikel 1, lid 2, tot de EFSI-overeenkomst 

toetreden, wordt het aantal leden en 

stemmen binnen het bestuur toegekend op 

basis van de respectieve omvang van de 

bijdragen die in de vorm van contanten of 

garanties van contribuanten zijn ontvangen. 

Het in lid 2 bedoelde aantal leden en 

stemmen van de Commissie en de EIB 

wordt dienovereenkomstig herberekend. 

3. Wanneer andere partijen overeenkomstig 

artikel 1, lid 2, tot de EFSI-overeenkomst 

toetreden, wordt het aantal leden en 

stemmen binnen het bestuur toegekend op 

basis van de respectieve omvang van de 

bijdragen die in de vorm van contanten of 

garanties van contribuanten zijn ontvangen. 

Het in lid 2 bedoelde aantal leden en 

stemmen van de Commissie en de EIB 

wordt dienovereenkomstig herberekend. 

Het bestuur streeft ernaar bij consensus te 

besluiten. Indien het bestuur er niet in 

slaagt binnen de door de voorzitter 

vastgestelde termijn bij consensus te 

besluiten, besluit het bestuur bij gewone 

meerderheid. 

Het bestuur streeft ernaar bij consensus te 

besluiten. Indien het bestuur er niet in 

slaagt binnen de door de voorzitter 

vastgestelde termijn bij consensus te 

besluiten, besluit het bestuur bij gewone 

meerderheid. 

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. 

4. In de EFSI-overeenkomst is bepaald dat 

het EFSI een directeur heeft, die 

verantwoordelijk is voor het dagelijks 

bestuur van het EFSI en voor de 

voorbereiding en het voorzitterschap van 

vergaderingen van het in lid 5 bedoelde 

investeringscomité. De directeur wordt 

bijgestaan door een adjunct-directeur. 

In de EFSI-overeenkomst is bepaald dat 

het EFSI een directeur heeft, die 

verantwoordelijk is voor het dagelijks 

bestuur van het EFSI en voor de 

voorbereiding en het voorzitterschap van 

vergaderingen van het in lid 5 bedoelde 

investeringscomité. De directeur wordt 

bijgestaan door een adjunct-directeur. 
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De directeur brengt elk kwartaal aan het 

bestuur verslag uit over de activiteiten van 

het EFSI. 

De directeur brengt elk kwartaal aan het 

bestuur verslag uit over de activiteiten van 

het EFSI. 

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 

benoemd op gezamenlijk voorstel van de 

Commissie en de EIB. 

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, 

ongeacht de geografische locatie ervan. 

5. In de EFSI-overeenkomst is bepaald dat 

het EFSI een investeringscomité heeft dat 

verantwoordelijk is voor het toetsen van 

potentiële verrichtingen om te bepalen of 

deze volledig conform zijn met de 

doelstellingen en criteria van artikel 5 van 

deze verordening, ongeacht de 

geografische locatie ervan. 

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 

ten minste zes onafhankelijke deskundigen 

en de directeur. Met het benoemen van 

deskundigen in het investeringscomité 

zorgt het bestuur ervoor dat het 

investeringscomité pluriform is 

samengesteld en dat de deskundigen over 

veel relevante marktervaring met 

projectstructurering en -financiering 

beschikken op de in artikel 5, lid 2, 

bedoelde gebieden. 

 Het investeringscomité wordt door het 

bestuur voor een hernieuwbare vaste 

termijn van hoogstens drie jaar benoemd. 

De deskundigen worden benoemd aan de 

hand van een open en transparante 

selectieprocedure. 

De besluiten van het investeringscomité 

worden bij gewone meerderheid genomen. 

De besluiten van het investeringscomité 

worden bij gewone meerderheid genomen. 

Amendement  61 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De Unie verleent een garantie aan de EIB 

voor binnen de Unie uitgevoerde 

financierings- of investeringsverrichtingen 

De Unie verleent een onherroepelijke en 

onvoorwaardelijke garantie aan de EIB 

voor binnen de Unie uitgevoerde 
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die onder deze verordening vallen ("EU-

garantie"). De EU-garantie wordt op 

verzoek verleend als een garantie met 

betrekking tot de in artikel 6 genoemde 

instrumenten. 

financierings- of investeringsverrichtingen 

die onder deze verordening vallen ("EU-

garantie"). De EU-garantie wordt op 

verzoek verleend als een garantie met 

betrekking tot de in artikel 6 genoemde 

instrumenten. 

Amendement  62 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

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: 

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 in 

overeenstemming met artikel 7, lid 2, 

verstrekte financiering voor de uitvoering 

van financierings- en 

investeringsverrichtingen van de EIB die 

door dat investeringscomité zijn 

goedgekeurd. De betrokken verrichtingen 

stroken met het Uniebeleid en 

ondersteunen een of meer van de volgende 

algemene doelstellingen: 

(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 

vervoersinfrastructuur, in het bijzonder in 

industriecentra; 

(b) investeringen in onderwijs en 

opleiding, gezondheidszorg, onderzoek en 

ontwikkeling, informatie- en 

communicatietechnologie en innovatie; 

(b) ontwikkeling en modernisering van de 

energie-infrastructuur, in 

overeenstemming met de prioriteiten van 

de energie-Unie en de doelstellingen voor 

2020, 2030 en 2050 van het klimaat- en 

energiekader, met name interconnecties, 

slimme netwerken op distributieniveau, 

energie-opslag en de synchronisatie van 

markten; 

(c) expansie van hernieuwbare energie en 

energie- en hulpbronnenefficiëntie; 

(c) expansie van hernieuwbare energie, 

hulpbronnenefficiëntie, energie-

efficiëntie en energiebesparingen, met 

bijzondere aandacht voor het verkleinen 
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van de vraag naar energie door middel 

van vraagzijdebeheer en de renovatie van 

gebouwen; 

(d) infrastructuurprojecten op het gebied 

van milieu, natuurlijke hulpbronnen en 

stadsontwikkeling, alsook op sociaal 

gebied; 

(d) ontwikkeling van informatie- en 

communicatietechnologieën, van digitale 

en telecominfrastructuurvoorzieningen en 

van breedbandnetwerken in de hele Unie; 

(e) verstrekken van financiële steun aan 

de in artikel 1, lid 1, bedoelde 

ondernemingen, met inbegrip van 

risicofinanciering van werkkapitaal. 

(e) investeringen in innovatie, onderzoek 

en ontwikkeling, waaronder 

onderzoekinfrastructuur, proef- en 

demonstratieprojecten, samenwerking 

tussen universiteiten en het bedrijfsleven, 

en de overdracht van kennis en 

technologie; 

 (f) investeringen in onderwijs, opleiding 

en ondernemerschapsvaardigheden; 

 (g) investeringen in innovatieve 

gezondheidszorgoplossingen, zoals e-

Health en nieuwe, doeltreffende 

geneesmiddelen, en investeringen in de 

sociale sector; 

 (h) investeringen in de culturele en 

creatieve industrieën; 

 (i) investeringen in projecten en 

infrastructuur op de gebieden 

milieubescherming en milieubeheer; 

investeringen in projecten gericht op 

versterking van de ecosysteemdiensten en 

duurzame stadsontwikkeling; 

 (j) terbeschikkingstelling van financiële 

steun, waaronder risicokapitaal, voor 

kmo's, start-ups, spin-offs en kleine mid-

caps via het EIF, en voor mid-caps, met 

het oog op het verwerven van een 

leiderschapspositie op technologisch 

gebied in innovatieve en duurzame 

sectoren; 

 (k) financiering van projecten die 

aansluiten bij de doelstellingen van 

Horizon 2020 en de 

Financieringsfaciliteit voor Europese 

verbindingen. 

 Het EFSI ondersteunt uitsluitend 
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projecten en verrichtingen die: 

 (a) in overeenstemming zijn met het beleid 

van de Unie, en die tot slimme, duurzame 

en inclusieve groei leiden; die aansluiten 

bij de doelstellingen zoals vermeld in 

artikel 9 en stroken met het bepaalde in 

artikel 10 en in bijlage I bij Verordening 

(EU) nr. 1303/2013; 

 (b) in economisch en technisch opzicht 

levensvatbaar zijn; 

 (c) voor additionaliteit zorgen; 

 (d) zoveel mogelijk kapitaal uit de 

particuliere sector aantrekken; 

 (e) aantoonbare maatschappelijke 

voordelen opleveren, zoals nieuwe 

duurzame werkgelegenheid, rekening 

houdend met de kosten en baten van het 

project gedurende de verwachte 

levenscyclus. 

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, via 

de EIB, voor financierings- en 

investeringsverrichtingen van specifieke 

investeringsplatforms en van nationale 

stimuleringsbanken, na goedkeuring door 

het in artikel 3, lid 5, bedoelde 

investeringscomité. De verrichtingen in 

kwestie stroken met het beleid van de Unie 

en voldoen aan de criteria zoals bedoeld 

in artikel 5, lid 2. Het bestuur specificeert 

het beleid ten aanzien van in aanmerking 

komende investeringsplatforms. 

 

 

 

Amendement  63 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Het EFSI verleent voorrang aan 

garanties voor kleine projecten en kleine 

actoren, na uitvoering van een 
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risicoverminderingsstrategie. Dergelijke 

garanties worden onder andere verstrekt 

voor de oprichting van: 

 (a) een specifiek energie-efficiëntiefonds 

dat garanties ter hoogte van ten minste 

5 000 000 000 EUR omvat en met name 

wordt gebruikt ter ondersteuning van 

projecten die door steden en lokale 

overheden worden bevorderd;  

 (b) een specifiek kmo-fonds dat garanties 

ten belope van ten minste 5 000 000 000 

EUR omvat en door het EIF wordt 

uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde 

in artikel 7. 

 

 

Amendement  64 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 2 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 ter. De investeringen voldoen aan de 

door de EIB op 23 juli 2013 vastgestelde 

investeringsrichtsnoeren en –criteria. 

 

Amendement  65 

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 elk soort EU-financiering, 

waaronder 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. 
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Motivering 

Verduidelijkt moet worden dat elk soort EU-financiering gebruikt kan worden voor het 

medefinancierenvan projecten en verrichtingen die door de EU-garantie worden ondersteund, 

en dus niet alleen de financiering die door de Europese structuur- en investeringsfondsen ter 

beschikking wordt gesteld. 

 

 

Amendement  66 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 4 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 bis. De Commissie, de EIB en de 

lidstaten zorgen ervoor dat bij alle met 

steun van het EFSI gedane investeringen 

rekening wordt gehouden met het effect 

ervan per sector op de economische, 

sociale en territoriale cohesie op lokaal en 

regionaal niveau, zij de vraag verhogen 

zonder het aanbod te beïnvloeden, en dat 

zij synergieën en een effectieve 

coördinatie tussen het EFSI en de 

Europese structuur- en 

investeringsfondsen bevorderen, teneinde 

te waarborgen dat zij bijdragen tot de 

verwezenlijking van de economische, 

sociale en territoriale cohesie en een 

vermindering van de werkloosheid. 

 

Amendement  67 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 2 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) leningen, garanties, tegengaranties, 

kapitaalmarktinstrumenten, enigerlei 

andere vormen van financierings- of 

kredietverbeteringsinstrumenten en 

deelnemingen of quasi-deelnemingen van 

de EIB. Deze instrumenten worden in 

overeenstemming met deze verordening 

(a) leningen, garanties, tegengaranties, 

kapitaalmarktinstrumenten, enigerlei 

andere vormen van financierings- of 

kredietverbeteringsinstrumenten en 

deelnemingen of quasi-deelnemingen van 

de EIB, ook via nationale 

stimuleringsbanken of -instellingen, of 
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toegekend, verworven of uitgegeven ten 

behoeve van in de Unie uitgevoerde 

verrichtingen, met inbegrip van 

grensoverschrijdende verrichtingen tussen 

een lidstaat en een derde land, waarbij de 

EIB-financiering is toegekend krachtens 

een ondertekende overeenkomst die niet is 

verstreken of geannuleerd; 

investeringsplatforms. Deze instrumenten 

worden in overeenstemming met deze 

verordening toegekend, verworven of 

uitgegeven ten behoeve van in de Unie 

uitgevoerde verrichtingen, met inbegrip 

van grensoverschrijdende verrichtingen 

tussen een lidstaat en een derde land, 

waarbij de EIB-financiering is toegekend 

krachtens een ondertekende overeenkomst 

die niet is verstreken of geannuleerd; 

 

Amendement  68 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 2– letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) EIB-financiering aan het EIF waardoor 

dit de volgende instrumenten kan 

toekennen, verwerven of uitgeven: 

leningen, garanties, tegengaranties, 

enigerlei andere vormen van 

kredietverbeteringsinstrumenten, 

kapitaalmarktinstrumenten en 

deelnemingen of quasi-deelnemingen. 

Deze instrumenten worden in 

overeenstemming met deze verordening 

toegekend, verworven of uitgegeven ten 

behoeve van in de Unie uitgevoerde 

verrichtingen, waarbij de EIF-financiering 

is toegekend krachtens een ondertekende 

overeenkomst die niet is verstreken of 

geannuleerd. 

(b) EIB-financiering aan het EIF waardoor 

dit de volgende instrumenten kan 

toekennen, verwerven of uitgeven: 

leningen, garanties, tegengaranties, 

enigerlei andere vormen van 

kredietverbeteringsinstrumenten, 

kapitaalmarktinstrumenten en 

deelnemingen of quasi-deelnemingen, ook 

via nationale stimuleringsbanken of -

instellingen, of investeringsplatforms. 

Deze instrumenten worden in 

overeenstemming met deze verordening 

toegekend, verworven of uitgegeven ten 

behoeve van in de Unie uitgevoerde 

verrichtingen, waarbij de EIF-financiering 

is toegekend krachtens een ondertekende 

overeenkomst die niet is verstreken of 

geannuleerd. 

 

Amendement  69 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Het bedrag van de EU-garantie ten 

gunste van de EIB beloopt 

1. Het bedrag van de EU-garantie ten 

gunste van de EIB beloopt 
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16 000 000 000 EUR, waarvan 

overeenkomstig lid 2 een maximumbedrag 

van 2 500 000 000 EUR kan worden 

toegewezen aan EIB-financiering aan het 

EIF. Onverminderd artikel 8, lid 9, mogen 

de totale betalingen van de Unie aan de 

EIB uit hoofde van de garantie het bedrag 

van de garantie niet overschrijden. 

16 000 000 000 EUR, waarvan 

overeenkomstig lid 2 ten minste 

5 000 000 000 EUR wordt toegewezen aan 

EIB-financiering aan het EIF voor de 

doelstellingen zoals vermeld in artikel 1. 

Onverminderd artikel 8, lid 9, mogen de 

totale betalingen van de Unie aan de EIB 

uit hoofde van de garantie het bedrag van 

de garantie niet overschrijden. Een bedrag 

van ten minste 5 000 000 000 EUR wordt 

toegewezen aan EIB-financiering van het 

specifieke fonds voor energie-efficientie 

in overeenstemming met artikel 5, lid 2. 

 1 bis. De EU-garantie wordt toegewezen 

voor steun voor beheerders van 

alternatieve beleggingsinstellingen (abi-

beheerders), die alternatieve 

beleggingsinstellingen (abi's) beheren 

waaraan overeenkomstig Richtlijn 

2011/61/EU vergunning is verleend, 

beheerders van instellingen voor 

collectieve belegging waaraan 

overeenkomstig Verordening 

2013/345/EU vergunning is verleend en 

beheerders van instellingen voor 

collectieve belegging waaraan 

overeenkomstig Verordening 

2013/346/EU vergunning is verleend, op 

basis van een overeenkomst met de EIB of 

het EIF zoals bedoeld in lid 2, en op 

voorwaarde dat deze activiteiten conform 

zijn met de doelstellingen en criteria zoals 

bedoeld in artikel 5, lid 2. 

2. De dekking van de garantie voor een 

specifiek type instrumentenportefeuille, als 

bedoeld in artikel 6, wordt bepaald door 

het risico van die portefeuille. De EU-

garantie kan worden gebruikt zowel voor 

het verlenen van garanties voor eerste 

verliezen op portefeuillebasis, als voor het 

verlenen van een volledige garantie. De 

EU-garantie kan op voet van gelijkheid 

met andere contribuanten worden verleend. 

2. De dekking van de garantie voor een 

specifiek type instrumentenportefeuille, als 

bedoeld in artikel 6, wordt bepaald door 

het risico van die portefeuille. De EU-

garantie kan worden gebruikt zowel voor 

het verlenen van garanties voor eerste 

verliezen op portefeuillebasis, als voor het 

verlenen van een volledige garantie. De 

EU-garantie kan op voet van gelijkheid 

met andere contribuanten worden verleend. 

Ingeval de EIB financiering aan het EIF 

verstrekt met het oog op de uitvoering van 

financierings- en investeringsverrichtingen 

van de EIB, biedt de EU-garantie volledige 

Ingeval de EIB financiering aan het EIF 

verstrekt met het oog op de uitvoering van 

financierings- en investeringsverrichtingen 

van de EIB, biedt de EU-garantie volledige 
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dekking voor de door de EIB verstrekte 

financiering, mits de EIB een even groot 

bedrag aan financiering zonder EU-

garantie verstrekt. Het door de EU-garantie 

gedekte bedrag beloopt niet meer dan 

2 500 000 000 EUR. 

dekking voor de door de EIB verstrekte 

financiering, mits de EIB een even groot 

bedrag aan financiering zonder EU-

garantie verstrekt. Het door de EU-garantie 

gedekte bedrag beloopt ten minste 

5 000 000 000 EUR. Deze financiering 

wordt gebruikt voor steun voor kmo's, 

start-ups en spin-offs, en kleine mid-

capbedrijven. 

3. Ingeval de EIB overeenkomstig de 

EFSI-overeenkomst een beroep doet op de 

EU-garantie, gaat de Unie op verzoek 

conform de voorwaarden van genoemde 

overeenkomst over tot betaling.  

3. Ingeval de EIB overeenkomstig de 

EFSI-overeenkomst een beroep doet op de 

EU-garantie, gaat de Unie op verzoek 

conform de voorwaarden van genoemde 

overeenkomst over tot betaling.  

4. Ingeval de Unie in het kader van de EU-

garantie een betaling doet, gaat de EIB 

over tot invordering van de 

schuldvorderingen die uit de betaalde 

bedragen voortvloeien en betaalt zij de 

Unie terug met de ingevorderde bedragen. 

4. Ingeval de Unie in het kader van de EU-

garantie een betaling doet, gaat de EIB 

over tot invordering van de 

schuldvorderingen die uit de betaalde 

bedragen voortvloeien en betaalt zij de 

Unie terug met de ingevorderde bedragen. 

 

Amendement  70 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Er wordt een EU-garantiefonds 

("garantiefonds") ingesteld waaruit de EIB 

kan worden betaald ingeval een beroep op 

de EU-garantie wordt gedaan. 

1. Er wordt een EU-garantiefonds 

("garantiefonds") ingesteld dat een 

liquiditeitsbuffer zal vormen en waaruit de 

EIB wordt betaald ingeval een beroep op 

de EU-garantie wordt gedaan. 

2. Het garantiefonds ontvangt zijn 

middelen uit: 

2. Het garantiefonds ontvangt zijn 

middelen uit: 

(a) overmakingen uit de algemene 

begroting van de Unie, 

(a) bijdragen uit de algemene begroting 

van de Unie, 

(b) inkomsten uit de belegging van de 

middelen van het garantiefonds, 

(b) inkomsten uit de belegging van de 

middelen van het garantiefonds, 

(c) nabetalingen door in gebreke gebleven 

debiteuren volgens de in de EFSI-

overeenkomst neergelegde 

invorderingsprocedure als bedoeld in 

artikel 2, lid 1, onder f), 

(c) nabetalingen door in gebreke gebleven 

debiteuren volgens de in de EFSI-

overeenkomst neergelegde 

invorderingsprocedure als bedoeld in 

artikel 2, lid 1, onder f), 



 

PE549.399v03-00 58/72 AD\1059309NL.doc 

NL 

(d) enigerlei andere betalingen die de Unie 

krachtens de EFSI-overeenkomst ontvangt. 

(d) inkomsten en enigerlei andere 

betalingen die de Unie krachtens de EFSI-

overeenkomst ontvangt. 

3. De in lid 2, onder c) en d), bedoelde 

middelen van het garantiefonds zijn interne 

bestemmingsontvangsten in de zin van 

artikel 21, lid 4, van 

Verordening (EU) nr. 966/2012. 

3. De in lid 2, onder b), c) en d), bedoelde 

middelen van het garantiefonds zijn interne 

bestemmingsontvangsten in de zin van 

artikel 21, lid 4, van 

Verordening (EU) nr. 966/2012. 

4. De overeenkomstig lid 2 in het 

garantiefonds gestorte middelen worden 

rechtstreeks beheerd door de Commissie en 

belegd met inachtneming van het beginsel 

van goed financieel beheer en van adequate 

prudentiële regels. 

4. De overeenkomstig lid 2 in het 

garantiefonds gestorte middelen worden 

rechtstreeks beheerd door de Commissie en 

belegd met inachtneming van het beginsel 

van goed financieel beheer en van adequate 

prudentiële regels. 

5. De in lid 2 bedoelde middelen van het 

garantiefonds worden aangewend om een 

niveau te bereiken dat hoog genoeg is om 

de totale EU-garantieverplichtingen te 

weerspiegelen ("streefbedrag"). Het 

streefbedrag wordt vastgesteld op 50 % 

van de totale garantieverplichtingen van de 

Unie. 

5. De in lid 2 bedoelde middelen van het 

garantiefonds worden aangewend om een 

niveau te bereiken dat hoog genoeg is om 

de totale EU-garantieverplichtingen te 

weerspiegelen ("streefbedrag"). Het 

streefbedrag wordt vastgesteld op 50 % 

van de totale garantieverplichtingen van de 

Unie. 

Het streefbedrag wordt aanvankelijk 

opgebouwd door de geleidelijke 

overmaking van de in lid 2, onder a), 

bedoelde middelen. Indien er tijdens de 

initiële vorming van het garantiefonds een 

beroep op de garantie wordt gedaan, 

dragen ook de in lid 2, onder b), c) en d), 

bedoelde middelen van het garantiefonds 

voor een bedrag gelijk aan het op de 

garantie gedane beroep bij aan het 

bereiken van het streefbedrag. 

Het streefbedrag wordt aanvankelijk 

uiterlijk in 2022 opgebouwd door de 

geleidelijke overmaking van de in lid 2, 

onder a), bedoelde middelen, alsook door 

de middelen van het garantiefonds zoals 

bedoeld in lid 2, onder b), c) en d). 

 5 bis. De noodzakelijke kredieten voor het 

bereiken van het streefbedrag worden 

geleidelijk door het Europees Parlement 

en de Raad ter beschikking gesteld in het 

kader van de jaarlijkse 

begrotingsprocedure, rekening houdend 

met alle beschikbare middelen onder 

Verordening (EU, Euratom) nr. 

1311/2013 van de Raad van 2 december 

2013 houdende de vaststelling van het 

meerjarig financieel kader (MFK) 2014-

2020, in het bijzonder de overkoepelende 

marge voor vastleggingskredieten en het 
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flexibiliteitsinstrument. 

 De financiering van het garantiefonds, 

zowel wat de vastleggingskredieten als de 

betalingskredieten betreft, wordt 

beoordeeld door de Raad en het 

Parlement in het kader van de post-

electorale tussentijdse toetsing/herziening 

van het meerjarig financieel kader voor 

de jaren 2014-2020, die uiterlijk vóór eind 

2016 moet worden gestart, zoals bepaald 

in artikel 2 van Verordening (EU, 

Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad. 

 Indien in het kader van de jaarlijkse 

begrotingsprocedure in de jaren vóór de 

toetsing/herziening van het MFK 

herverdelingen van middelen van EU-

programma's overeengekomen zijn om de 

EU-garantie te financieren, herstellen het 

Europees Parlement en de Raad de 

oorspronkelijke budgetten. 

6. Uiterlijk op 31 december 2018, en 

vervolgens om het jaar, beoordeelt de 

Commissie de toereikendheid van de 

omvang van het garantiefonds, rekening 

houdend met eventuele verminderingen 

van de middelen als gevolg van de 

honorering van de garantie en de 

overeenkomstig artikel 10, lid 3, door de 

EIB ingediende beoordeling. 

6. Uiterlijk op 31 december 2018, en 

vervolgens om het jaar, beoordeelt de 

Commissie de toereikendheid van de 

omvang van het garantiefonds, rekening 

houdend met eventuele verminderingen 

van de middelen als gevolg van de 

honorering van de garantie en de 

overeenkomstig artikel 10, lid 3, door de 

EIB ingediende beoordeling. 

De Commissie is bevoegd om 

overeenkomstig artikel 17 gedelegeerde 

handelingen vast te stellen om het in lid 5 

genoemde streefbedrag met maximaal 

10 % aan te passen teneinde dit beter te 

doen aansluiten bij het potentiële risico dat 

op de EU-garantie een beroep wordt 

gedaan. 

De Commissie is bevoegd om 

overeenkomstig artikel 17 gedelegeerde 

handelingen vast te stellen om het in lid 5 

genoemde streefniveau met maximaal 10% 

naar beneden aan te passen teneinde dit 

beter te doen aansluiten bij het potentiële 

risico dat op de EU-garantie een beroep 

wordt gedaan. 

7. Na een aanpassing in het jaar n van het 

streefbedrag, dan wel een toetsing van de 

toereikendheid van de omvang van het 

garantiefonds overeenkomstig de in lid 6 

bedoelde beoordeling: 

7. Na een aanpassing in het jaar n van het 

streefniveau, dan wel een toetsing van de 

toereikendheid van de beschikbare 

middelen in het garantiefonds 

overeenkomstig de in lid 6 bedoelde 

beoordeling: 

(e) wordt een eventueel surplus in één 

enkele transactie naar een speciaal 

(a) vormt een eventueel surplus in het 

garantiefonds overeenkomstig artikel 21, 
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begrotingsonderdeel in de staat van 

ontvangsten van de algemene begroting 

van de Europese Unie van het jaar n + 1 

teruggeboekt, 

lid 4, van Verordening (EU, Euratom) 

nr. 966/2012 een interne 

bestemmingsontvangst voor 

begrotingslijnen die wellicht zijn gebruikt 

als bron van herschikking naar het EFSI-

garantiefonds, 

(f) wordt een eventuele aanvulling van het 

garantiefonds vanaf het jaar n + 1 tijdens 

een maximumperiode van drie jaar in 

jaarlijkse tranches overgemaakt. 

(b) wordt een eventuele aanvulling van het 

garantiefonds vanaf het jaar n + 1 tijdens 

een maximumperiode van drie jaar in 

jaarlijkse tranches overgemaakt. 

8. Vanaf 1 januari 2019 geldt dat indien 

de omvang van het garantiefonds als 

gevolg van beroepen op de garantie daalt 

tot minder dan 50 % van het streefbedrag, 

de Commissie een verslag indient over de 

uitzonderingsmaatregelen die eventueel 

vereist zijn om het weer aan te vullen. 

8. Indien de middelen van het 

garantiefonds als gevolg van beroepen op 

de garantie dalen tot minder dan 50 % van 

de aangegane verplichtingen, dient de 

Commissie een verslag in over de 

uitzonderingsmaatregelen die eventueel 

vereist zijn om het weer aan te vullen. 

9. Nadat een beroep op de EU-garantie is 

gedaan, worden de in lid 2, onder b), c) en 

d), bedoelde middelen van het 

garantiefonds die het streefbedrag 

overtreffen, aangewend om de EU-garantie 

terug te brengen op het initiële bedrag 

ervan. 

9. Nadat een beroep op de EU-garantie is 

gedaan, worden de in lid 2, onder b), c) en 

d), bedoelde middelen van het 

garantiefonds aangewend om de EU-

garantie terug te brengen op het 

streefbedrag ervan. Een eventuele 

openstaande vergoeding vormt 

overeenkomstig artikel 21, lid 4, van 

Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 

een interne bestemmingsontvangst voor 

begrotingslijnen die wellicht zijn gebruikt 

als bron van herschikking naar het EFSI-

garantiefonds, 

 9 bis. Indien nadat volledig aan het 

bepaalde in de leden 7, onder b), en 9 is 

voldaan nog meer middelen overschieten, 

presenteert de Commissie een voorstel 

betreffende een verhoging van het globale 

niveau van de EU-garantie, resulterend in 

een versterking van het investeringsplan. 
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Amendement  71 

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 regionale en lokale 

autoriteiten en de economische en sociale 

partners, 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, maar geeft aan dat de 

voorgestelde projecten voldoen aan de 

doelstellingen en selectiecriteria zoals 

bedoeld in artikel 5.  

 

Amendement  72 

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, gestructureerde en 

transparante 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, namelijk de 

energie- en milieudoelstellingen voor 

2020 en 2030 ter versnelling van de 

transitie naar een koolstofarme, circulaire 

en gedeelde economie. 

 

 

Amendement  73 

Voorstel voor een verordening 
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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 hun regionale en lokale 

autoriteiten gaan op regelmatige en 

gestructureerde basis over tot de opstelling, 

actualisatie en verspreiding van informatie 

over lopende en toekomstige 

investeringsprojecten op hun grondgebied. 

 

Amendement  74 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 

 

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, 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. Het verslag wordt op 

transparante, onafhankelijke wijze 

opgesteld, en wordt openbaar gemaakt. 

2. De EIB, in voorkomend geval in 

samenwerking met het EIF, brengt jaarlijks 

aan het Europees Parlement en de Raad 

verslag uit over de financierings- en 

investeringsverrichtingen van de EIB. Het 

verslag, dat openbaar wordt gemaakt, bevat 

het volgende:  

2. De EIB, in voorkomend geval in 

samenwerking met het EIF, brengt jaarlijks 

aan het Europees Parlement en de Raad 

verslag uit over de financierings- en 

investeringsverrichtingen van de EIB in 

het kader van deze verordening. Het 

verslag, dat openbaar wordt gemaakt, bevat 

het volgende: 

(a) een beoordeling van de financierings- 

en investeringsverrichtingen van de EIB op 

verrichtings-, sector-, land- en regionaal 

(a) een beoordeling van de financierings- 

en investeringsverrichtingen van de EIB op 

verrichtings-, sector-, land- en regionaal 
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niveau en van de overeenstemming van 

deze verrichtingen met deze verordening, 

samen met een beoordeling van de 

toerekening van de financierings- en 

investeringsverrichtingen van de EIB aan 

de in artikel 5, lid 2, vermelde 

doelstellingen; 

niveau, hun additionaliteitsniveau en van 

de overeenstemming van deze 

verrichtingen met deze verordening, samen 

met een beoordeling van de toerekening 

van de financierings- en 

investeringsverrichtingen van de EIB aan 

de in artikel 5, lid 2, vermelde 

doelstellingen, met een speciale 

vermelding van de garanties die voor 

energie-efficiëntieprojecten zijn 

toegekend; 

(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 

en maatschappelijke 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 alsook op 

projectniveau wanneer de 

openbaarmaking van gegevens is 

toegestaan; in het kader van deze 

beoordeling wordt gespecificeerd hoe en 

in welke mate de in artikel 5, lid 2, 

bedoelde doelstellingen en criteria zijn 

bereikt, zoals de impact op het scheppen 

van toekomstgerichte, duurzame 

plaatselijke werkgelegenheid, met 

bijzondere aandacht voor kmo's, de 

duurzame transitie van de economie van 

de EU, de verdere ontwikkeling van 

digitale technologieën, de instandhouding 

en vergroting van de levensvatbaarheid 

van ecosysteemdiensten, de reductie van 

de afhankelijkheid van de EU van 

geïmporteerde energie en van natuurlijke 

hulpbronnen, de toename van het 

concurrentievermogen en het 

innovatiepotentieel van de economie van 

de Unie, en de voortrekkersrol van de EU 

op het gebied van nieuwe technologieën 

en markten; 

(c) een beoordeling van de totale financiële 

steun die de begunstigden van 

financierings- en investeringsverrichtingen 

van de EIB hebben genoten; 

(c) een beoordeling van de totale financiële 

steun die de begunstigden van 

financierings- en investeringsverrichtingen 

van de EIB hebben genoten; 

(d) een beoordeling van de kwaliteit van de (d) een beoordeling van de kwaliteit van de 
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financierings- en investeringsverrichtingen 

van de EIB;  

financierings- en investeringsverrichtingen 

van de EIB; 

(e) gedetailleerde informatie over het 

beroep op de EU-garantie;  

(e) gedetailleerde informatie over het 

beroep op de EU-garantie; 

(f) de jaarrekening van het EFSI.  (f) de jaarrekening van het EFSI. 

3. Met het oog op de financiële 

verslaggeving en de rapportage door de 

Commissie over de door de EU-garantie 

gedekte risico's en over het beheer van het 

garantiefonds verstrekt de EIB, in 

voorkomend geval in samenwerking met 

het EIF, de Commissie elk jaar:  

3. Met het oog op de financiële 

verslaggeving en de rapportage door de 

Commissie over de door de EU-garantie 

gedekte risico's en over het beheer van het 

garantiefonds verstrekt de EIB, in 

voorkomend geval in samenwerking met 

het EIF, de Commissie, het Europees 

Parlement en de Raad halfjaarlijks: 

(a) informatie over de risicobeoordelingen 

en -ratings van de EIB en het EIF met 

betrekking tot financierings- en 

investeringsverrichtingen van de EIB; 

(a) informatie over de risicobeoordelingen 

en -ratings van de EIB en het EIF met 

betrekking tot financierings- en 

investeringsverrichtingen van de EIB uit 

hoofde van deze verordening; 

(b) de uitstaande financiële verplichtingen 

van de EU betreffende de voor 

financierings- en investeringsverrichtingen 

van de EIB verleende garanties, uitgesplitst 

volgens de individuele verrichtingen; 

(b) de uitstaande financiële verplichtingen 

van de EU betreffende de voor 

financierings- en investeringsverrichtingen 

van de EIB uit hoofde van deze 

verordening verleende garanties, 

uitgesplitst volgens de individuele 

verrichtingen; 

(c) de totale winsten of verliezen die 

voortvloeien uit de financierings- en 

investeringsverrichtingen van de EIB 

binnen de portefeuilles waarin de EFSI-

overeenkomst krachtens artikel 2, lid 1, 

onder e), voorziet.  

(c) de totale winsten of verliezen die 

voortvloeien uit de financierings- en 

investeringsverrichtingen van de EIB 

binnen de portefeuilles waarin de EFSI-

overeenkomst krachtens artikel 2, lid 1, 

onder e), voorziet. 

4. De EIB verstrekt de Commissie op 

verzoek alle aanvullende informatie die 

noodzakelijk is opdat de Commissie in 

staat is de krachtens deze verordening op 

haar rustende verplichtingen te vervullen. 

4. De EIB verstrekt de Commissie op 

verzoek alle aanvullende informatie die 

noodzakelijk is opdat de Commissie in 

staat is de krachtens deze verordening op 

haar rustende verplichtingen te vervullen. 

5. De EIB, en in voorkomend geval het 

EIF, verstrekt, respectievelijk verstrekken, 

de in de leden 1 tot en met 4 bedoelde 

informatie op eigen kosten. 

5. De EIB, en in voorkomend geval het 

EIF, verstrekt, respectievelijk verstrekken, 

de in de leden 1 tot en met 4 bedoelde 

informatie op eigen kosten. 

6. Uiterlijk op 30 juni van elk jaar zendt de 

Commissie het Europees Parlement, de 

Raad en de Rekenkamer een jaarverslag 

toe over de stand van het garantiefonds en 

6. Uiterlijk op 30 juni van elk jaar zendt de 

Commissie het Europees Parlement, de 

Raad en de Rekenkamer een jaarverslag 

toe over de stand van het garantiefonds en 
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het beheer ervan tijdens het voorgaande 

kalenderjaar. 

het beheer ervan tijdens het voorgaande 

kalenderjaar. 

 

Amendement  75 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 11 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Op verzoek van het Europees Parlement 

neemt de directeur deel aan een hoorzitting 

van het Europees Parlement over de 

prestatie van het EFSI. 

1. Elk kwartaal of op uitdrukkelijk 

verzoek van het Europees Parlement neemt 

de directeur deel aan een hoorzitting van 

het Europees Parlement over de prestatie 

van het EFSI en de besluiten van het 

investeringscomité. 

Amendement  76 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 12 Artikel 12 

Evaluatie en herziening Evaluation 

1. Uiterlijk op [datum in te vullen door het 

Publicatiebureau: 18 maanden na de 

inwerkingtreding deze verordening] 

evalueert de EIB de werking van het EFSI. 

De EIB dient haar evaluatie in bij het 

Europees Parlement, de Raad en de 

Commissie. 

1. Uiterlijk op [datum in te vullen door het 

Publicatiebureau: 12 maanden na de 

inwerkingtreding deze verordening] dient 

de EIB een evaluatie in over de werking 

van het EFSI. 

Uiterlijk op [datum in te vullen door het 

Publicatiebureau: 18 maanden na de 

inwerkingtreding deze verordening] 

evalueert de Commissie het gebruik van de 

EU-garantie en de werking van het 

garantiefonds, met inbegrip van het 

gebruik van de middelen overeenkomstig 

artikel 8, lid 9. De Commissie dient haar 

evaluatie in bij het Europees Parlement en 

de Raad. 

Uiterlijk op [datum in te vullen door het 

Publicatiebureau: 12 maanden na de 

inwerkingtreding deze verordening] 

evalueert de Commissie het gebruik van de 

EU-garantie en de werking van het 

garantiefonds, met inbegrip van het 

gebruik van de middelen overeenkomstig 

artikel 8, lid 9. De Commissie dient 

jaarlijks haar evaluatie in bij het Europees 

Parlement en de Raad. 

2. Uiterlijk op 30 juni 2018 en vervolgens 

om de drie jaar: 

2. Jaarlijks, en 6 maanden na de datum 

waarop de EFSI-overeenkomst verstrijkt: 
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(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; 

(b) publiceert de Commissie een uitvoerig 

verslag over het gebruik van de EU-

garantie en de werking van het 

garantiefonds. 

(b) publiceert de Commissie een uitvoerig 

verslag over het gebruik van de EU-

garantie en de werking van het 

garantiefonds. 

3. De EIB, in voorkomend geval in 

samenwerking met het EIF, draagt bij aan 

en verstrekt de vereiste informatie voor de 

evaluatie en het verslag van de Commissie 

als bedoeld in respectievelijk lid 1 en lid 2. 

3. De EIB, in voorkomend geval in 

samenwerking met het EIF, draagt bij aan 

en verstrekt de vereiste informatie voor de 

evaluatie en het verslag van de Commissie 

als bedoeld in respectievelijk lid 1 en lid 2. 

4. De EIB en het EIF verstrekken het 

Europees Parlement, de Raad en de 

Commissie regelmatig al hun 

onafhankelijke evaluatierapporten waarin 

de praktische resultaten van de specifieke 

activiteiten van de EIB en het EIF uit 

hoofde van deze verordening worden 

beoordeeld. 

4. De EIB en het EIF verstrekken het 

Europees Parlement, de Raad en de 

Commissie regelmatig al hun 

onafhankelijke evaluatierapporten waarin 

de praktische resultaten van de specifieke 

activiteiten van de EIB en het EIF uit 

hoofde van deze verordening worden 

beoordeeld. 

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 

vergezeld van een relevant voorstel. 

5. Uiterlijk op [datum in te vullen door het 

Publicatiebureau: drie jaar na de 

inwerkingtreding van deze verordening] 

dient de Commissie bij het Europees 

Parlement en de Raad een verslag in over 

de toepassing van deze verordening, met 

inbegrip van een beoordeling van de door 

het investeringscomité gehanteerde en in 

artikel 5 omschreven selectiecriteria, 

eventueel vergezeld van een relevant 

voorstel. 

 

Amendement  77 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 

 

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 

Conform haar eigen transparantiebeleid ten 

aanzien van de toegang tot documenten en 

voorlichting aan het publiek, en teneinde 

het publiek op transparante wijze te 

informeren, maakt de EIB op haar website 

informatie bekend over alle financierings- 

en investeringsverrichtingen van de EIB in 
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verwezenlijking van de in artikel 5, lid 2, 

vermelde algemene doelstellingen 

bijdragen. 

het kader van deze verordening en 

specificeert zij de wijze waarop deze aan 

de verwezenlijking van de in artikel 5, lid 

2, vermelde algemene doelstellingen en 

selectiecriteria bijdragen. 

 

 

 

Amendement  78 

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 

belangenverstrengeling, fraude, corruptie, 

witwassen van geld of een andere 

onwettige activiteit waardoor de financiële 

belangen van de Unie mogelijk worden 

geschaad. 

 

 

Amendement  79 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Bij haar financierings- en 

investeringsverrichtingen ondersteunt de 

EIB geen activiteiten met illegale 

doeleinden, waaronder witwassen van geld, 

financiering van terrorisme, 

belastingfraude en belastingontduiking, 

dan wel fraude die de financiële belangen 

van de Unie schaadt. Met name neemt de 

EIB niet deel aan financierings- of 

investeringsverrichtingen die worden 

1. Bij haar financierings- en 

investeringsverrichtingen in het kader van 

deze verordening ondersteunt de EIB geen 

activiteiten met illegale doeleinden, 

waaronder witwassen van geld, 

financiering van terrorisme, 

belastingfraude en belastingontduiking, 

corruptie, dan wel fraude die de financiële 

belangen van de Unie schaadt. Met name 

neemt de EIB niet deel aan financierings- 
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uitgevoerd door middel van een entiteit die 

in een niet-coöperatief rechtsgebied is 

gevestigd, conform haar beleid jegens 

zwak gereguleerde en niet coöperatieve 

rechtsgebieden, dat is gebaseerd op het 

beleid van de Unie, de Organisatie voor 

Economische Samenwerking en 

Ontwikkeling of de Financiëleactiegroep. 

of investeringsverrichtingen die worden 

uitgevoerd door middel van een entiteit die 

in een niet-coöperatief rechtsgebied is 

gevestigd, conform haar beleid jegens 

zwak gereguleerde en niet coöperatieve 

rechtsgebieden, dat is gebaseerd op het 

beleid van de Unie, de Organisatie voor 

Economische Samenwerking en 

Ontwikkeling of de Financiëleactiegroep. 

 

 

Amendement  80 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. In het kader van haar 

financierings- en 

investeringsverrichtingen steunt de EIB 

geen activiteiten die de Unie belmmeren 

in haar ontwikkeling naar duurzame 

economische, wetenschappelijke en 

maatschappelijke vooruitgang; in dit 

verband neemt de EIB niet deel aan 

projecten die star inzetten op 

technologieën, productieprocessen of 

infrastructuurvoorzieningen die gedoemd 

zijn te mislukken omdat ze niet aansluiten 

bij de energie- en klimaatdoelstellingen 

van de EU voor 2020, 2030 en 2050. 

 

 

Amendement  81 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Bij haar financierings- en 

investeringsverrichtingen neemt de EIB de 

beginselen en normen van de 

Uniewetgeving inzake de voorkoming van 

het gebruik van het financiële stelsel voor 

2. Bij haar financierings- en 

investeringsverrichtingen in het kader van 

deze verordening neemt de EIB de 

beginselen en normen van de 

Uniewetgeving inzake de voorkoming van 
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het witwassen van geld en de financiering 

van terrorisme in acht, onder meer het 

vereiste inzake het nemen van redelijke 

maatregelen om de identiteit van de 

uiteindelijke begunstigde te verifiëren. 

het gebruik van het financiële stelsel voor 

het witwassen van geld en de financiering 

van terrorisme in acht, onder meer, in 

voorkomend geval, het vereiste inzake het 

nemen van redelijke maatregelen om de 

identiteit van de uiteindelijke begunstigde 

te verifiëren. 

 

 

Amendement  82 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 17 – lid 4 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 bis. Een overeenkomstig artikel 2, lid 2, 

vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 

alleen in werking indien het Europees 

Parlement of de Raad binnen een termijn 

van een maand na de kennisgeving van de 

handeling aan het Europees Parlement en 

de Raad daartegen geen bezwaar heeft 

gemaakt, of indien zowel het Europees 

Parlement als de Raad voor het 

verstrijken van die termijn de Commissie 

hebben medegedeeld dat zij daartegen 

geen bezwaar zullen maken. Deze termijn 

wordt op initiatief van het Europees 

Parlement of de Raad met een maand 

verlengd. 

Motivering 

De gedelegeerde handeling tot vaststelling van de EFSI-overeenkomst moet snel worden 

aangenomen; daarom is de termijn waarbinnen het Parlement en de Raad moeten reageren 

verkort tot een maand. 

 

Amendement  83 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 18 

Verordening (EG) nr. 1291/2014 

Artikel 6 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

[...] Schrappen 

Motivering 

Gerelateerd aan het amendement op artikel 8. De financiering van het garantiefonds hoeft 

niet te worden besloten op het moment van goedkeuring van de EFSI-verordening. Dit kan 

gebeuren in het kader van de jaarlijkse begrotingsprocedure. Horizon 2020 draagt al in grote 

mate bij aan investeringen in O&O en innovatie, en genereert tot een significant 

hefboomeffect. Het is tot stand gekomen via een lang wetgevingsproces, in het kader waarvan 

de prioritaire gebieden, de verschillende instrumenten en de begunstigden met veel zorg zijn 

geïdentificeerd, en wordt nu gekenmerkt door een delikaat evenwicht. 

 

Amendement  84 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 19 

Verordening (EG) nr. 1316/2013 

Artikel 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

[...] Schrappen 

Motivering 

Gerelateerd aan het amendement op artikel 8. De financiering van het garantiefonds hoeft 

niet te worden besloten op het moment van goedkeuring van de EFSI-verordening. Dit kan 

gebeuren in het kader van de jaarlijkse begrotingsprocedure. De Financieringsfaciliteit voor 

Europese verbindingen draagt nu reeds in belangrijke mate bij aan investeringen in energie-, 

telecom- en vervoersinfrastructuur, en heeft een significant hefboomeffect. Het is tot stand 

gekomen via een lang wetgevingsproces, in het kader waarvan de projecten met een 

gemeenschappelijk belang en de verschillende te gebruiken instrumenten met veel zorg zijn 

geïdentificeerd. 

 

Amendement  85 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I 

Verordening (EG) nr. 1291/2014 

Bijlage II 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

[...] Schrappen 

Motivering 

Gerelateerd aan het amendement op artikel 8. De financiering van het garantiefonds hoeft 

niet te worden besloten op het moment van goedkeuring van de EFSI-verordening. Dit kan 

gebeuren in het kader van de jaarlijkse begrotingsprocedure. Horizon 2020 draagt al in grote 

mate bij aan investeringen in O&O en innovatie, en genereert tot een significant 

hefboomeffect. Het is tot stand gekomen via een lang wetgevingsproces, in het kader waarvan 

de prioritaire gebieden, de verschillende instrumenten en de begunstigden met veel zorg zijn 

geïdentificeerd, en wordt nu gekenmerkt door een delikaat evenwicht. 
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