
 

AD\1121585NL.docx  PE597.734v02-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

Europees Parlement 
2014-2019  

 

Commissie industrie, onderzoek en energie 
 

2016/0276(COD) 

3.4.2017 

ADVIES 

van de Commissie industrie, onderzoek en energie 

aan de Begrotingscommissie en de Commissie economische en monetaire 

zaken 

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de 

Raad tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1316/2013 en (EU) 

2015/1017 wat betreft de verlenging van de looptijd van het Europees Fonds 

voor strategische investeringen en wat betreft de invoering van technische 

versterkingen voor dat fonds en de Europese investeringsadvieshub  

(COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD)) 

Rapporteur voor advies: Eva Kaili 

(*) Procedure met medeverantwoordelijke commissies – Artikel 54 van het 

Reglement 

 



 

PE597.734v02-00 2/38 AD\1121585NL.docx 

NL 

PA_Legam 



 

AD\1121585NL.docx 3/38 PE597.734v02-00 

 NL 

BEKNOPTE MOTIVERING 

De huidige geringe groei en het trage herstel van de Europese Unie in de periode na de crisis 

zijn het resultaat van een productiedaling als gevolg van factoren zoals een vertraging van de 

technologische vooruitgang, een structurele verschuiving naar sectoren met een lage productie 

en hoge hefboomratio's. Het is daarom van cruciaal belang dat wij onze krachten bundelen en 

ons er gezamenlijk voor inzetten om, op economisch, ecologisch en sociaal verantwoorde 

wijze, het gevaar van een langdurige stagnatie af te wenden. 

 

Voor ITRE zijn de belangrijkste prioriteiten de optimalisering van de energiesector, de 

telecommunicatiesector, digitale technologieën, O&I, het midden- en kleinbedrijf en de 

nieuwe en traditionele industriële kaders, een en ander in overeenstemming met haar 

takenpakket. Deze sectoren vormen het fundament voor de hoognodige versnelling van de 

productiviteitsgroei. 

 

Uw rapporteur is van oordeel dat EFSI 2.0 kansen biedt om de Europese productiviteit te doen 

aantrekken, en een dynamisch instrument is om het huidige investeringskader in de EU te 

hervormen, door het economische ecosysteem te harmoniseren, de bureaucratische 

rompslomp te verminderen en een einde te maken aan slechte coördinatie en structurele 

fricties. 

 

Het EFSI is echter geen cohesiebeleidsinstrument. Het fonds is bedoeld om de economische 

capaciteit van de EU te versterken en de lidstaten te helpen hun investeringskloof te 

overbruggen. Het EFSI is een mechanisme dat meerwaarde moet leveren en dat bedoeld is om 

de bestaande financiële middelen en faciliteiten te verhogen en aan te vullen, maar dat er niet 

mee mag concurreren. Daaruit vloeit voort dat het EFSI nooit cohesiefondsen en 

gelijksoortige instrumenten mag vervangen. 

 

Om zijn investeringsdoelen te bereiken, moet het EFSI een bijdrage leveren aan de benutting 

van het economisch potentieel van elke lidstaat, in alle geografische gebieden en in alle 

sectoren. Helaas wordt de EFSI-steun nog niet op evenwichtige wijze over de geografische 

gebieden en economische sectoren verdeeld. 

 

Uw rapporteur benadrukt dat de EU geen groei kan verwezenlijken of banen en welvaart kan 

creëren door op de oude voet verder te gaan. Er moet een inzet geleverd worden voor de 

middellange en lange termijn. Daarvoor is doorzettingsvermogen nodig. We moeten geen 

sprintje trekken, maar een marathon lopen. De EIB en de Commissie, de twee instellingen die 

primair verantwoordelijk zijn voor de tenuitvoerlegging van het EFSI, moeten ook deze 

mentaliteit aan de dag leggen. Zo snel mogelijk geld uitgeven mag niet het doel zijn. Inhoud, 

additionaliteit en geografische spreiding zijn van groter belang dan de snelheid waarmee de 

fondsen worden geabsorbeerd.  

 

In dit advies legt ITRE met name de focus op energie, telecommunicatie, onderzoek, digitale 

technologieën en het midden- en kleinbedrijf en richt zij zich op de huidige zwakke punten 

van het EFSI en op de aanpak van sectoraal en geografisch marktfalen en suboptimale 

investeringssituaties, die nu door middel van EFSI 2.0 verholpen moeten worden. 
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Op basis van bovenstaande redenering stelt uw rapporteur met betrekking tot EFSI 2.0 de 

volgende wijzigingen voor: 

 Additionaliteit moet bij de door het EFSI ondersteunde projecten een grotere rol 

spelen. De EIB moet ervoor zorgen dat zij beter in staat is projecten met meer risico te 

accepteren, door middel van risicotoedelingsinstrumenten en garanties voor eerste 

verliezen, die met name van nut kunnen zijn bij infrastructuurprojecten. 

 Transparantie en controleerbaarheid van het selectieproces moeten een belangrijk ex-

antevereiste vormen voor de beoordeling van additionaliteit en voor de 

tenuitvoerlegging van de EFSI-verordening, en moeten worden gewaarborgd door 

EFSI 2.0. 

 Geografische spreiding moet gegarandeerd worden door het probleem aan te pakken 

van de uiteenlopende risicopremies die voor gelijke projecten in verschillende landen 

betaald moeten worden wegens de uiteenlopende risicoprofielen van de lidstaten. 

 De derde pijler van het Investeringsplan voor Europa (het wegnemen van 

belemmeringen voor investeringen) is een belangrijke voorwaarde voor het succes van 

het EFSI, maar dergelijke belemmeringen mogen niet aangevoerd worden om de 

geringe absorptie van EFSI-middelen door cohesielanden of lidstaten die meer onder 

de recente financiële crisis hebben geleden te rechtvaardigen. 

 De Commissie moet nauw met de EIB samenwerken om de rol van nationale 

stimuleringsbanken te versterken en om in die landen die nog geen nationale 

stimuleringsbank hebben een dergelijke bank op te richten.  

 De Commissie moet, om nieuwe geldstromen aan te trekken, nauw samenwerken met 

de financiële regelgevende instanties in de EU, zodat financiële instellingen meer 

kunnen investeren in langetermijnprojecten op het gebied van infrastructuur, doordat 

er minder regelgevende beperkingen gelden voor hun financiële balansen. 

 De strikte uitvoering van het stabiliteits- en groeipact mag voor de lidstaten geen 

belemmering vormen om voor investeringen in infrastructuur gebruik te maken van 

het EFSI. De Commissie moet met het oog hierop beleidsmaatregelen vaststellen. 

 Speciale nadruk moet worden gelegd op projecten in afgelegen gebieden of in minder 

ontwikkelde regio's die de groei en de werkgelegenheid bevorderen. 

 CEF-subsidies en andere soortgelijke instrumenten mogen niet concurreren met het 

EFSI of met de marktgerichte benadering van het fonds om nieuwe 

financieringsbronnen aan te boren en ongebruikt kapitaal te benutten. Een optimale 

mix van financieringsbronnen is daarom noodzakelijk voor het waarborgen van 

succesvolle investeringen in de EU. Er moet gekeken worden naar het regelgevend 

kader dat deze mix mogelijk moet maken. Het omnibusvoorstel inzake het Financieel 

Reglement moet hiertoe een aanzet geven. 

 Er moeten meer multinationale infrastructuurprojecten worden gestart. De Commissie 

moet ernaar streven streven om de uiteenlopende regelgeving in de verschillende 

lidstaten te harmoniseren, Dit is nodig voor een snellere uitvoering van 

infrastructuurprojecten waarbij twee of meer lidstaten betrokken zijn, of van 

grensoverschrijdende projecten. 

 Voor het succes van het EFSI is het onontbeerlijk dat de rol van de EIAH wordt 

versterkt en uitgebreid. Deze investeringshub moet lokale autoriteiten, npi's en 

investeerders bijstaan, waar nodig de oprichting van investeringsplatforms 

ondersteunen, hulp bieden bij de oprichting van spv's en ppp's, en belanghebbenden 
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adviseren op het gebied van innovatieve financieringsbronnen, met name in 

infrastructuurprojecten, energieprojecten en projecten in de digitale sector. 

 Overeenkomstig de doelstellingen van de klimaatovereenkomst van Parijs moet 

minstens 40 % van de door EFSI gesteunde projecten bijdragen aan 

klimaatmaatregelen, en moet het EFSI minstens 20 % bijdragen aan projecten voor 

energie-efficiëntie. Projecten met fossiele brandstoffen moeten vermeden worden. 

 In overeenstemming met de concurrentievoordelen die de EU heeft op het gebied van 

digitale technologieën moet het EFSI de toekomstgerichte digitale sector de hoogste 

prioriteit verlenen voor het verstrekken van financiering, met name voor projecten ter 

uitbreiding van de capaciteit en infrastructuur van internetverbindingen, 

cyberveiligheid, netwerken, blockchainplatforms, het internet der dingen en 

dergelijke. Deze prioriteit moet worden ondersteund door deskundigen uit de 

betreffende sectoren in de EIAH en op het besluitvormend niveau van de EIB. 

 Het EFSI moet inspelen op de investeringskloof in het onderzoek, met name in 

sectoren die een pioniersrol vervullen en sectoren met een lage technologische 

paraatheid, die naar verwachting de komende 20 jaar de consumentenvraag zullen 

sturen en bepalen. 

 De Commissie en de EIB moeten samenwerken aan het proactief vaststellen van 

rechtsgebieden die minder bereid zijn tot samenwerking, en moeten duidelijke en 

openbaar toegankelijke criteria vaststellen ter versterking van de juridische basis van 

het EFSI, zonder de normen van de Unie op het gebied van fiscaal bestuur aan te 

tasten. 

 

 

AMENDEMENTEN 

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

commissies (de Begrotingscommissie en de Commissie economische en monetaire zaken) 

onderstaande amendementen in aanmerking te nemen: 

Amendement  1 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) Het EFSI, dat door de EIB-groep 

wordt geïmplementeerd en 

medegefinancierd, ligt goed op schema 

om zijn doel te bereiken, namelijk om 

uiterlijk medio 2018 ten minste 315 

miljard EUR aan extra investeringen in 

de reële economie te mobiliseren. Met 

name in het loket ("venster") voor kmo's 

is er sprake van een snelle marktabsorptie 

(4) De eerste periode van 

tenuitvoerlegging van het EFSI leverde 

aanzienlijke en bemoedigende resultaten 

op. Het is nog te vroeg om de volledige 

impact van het EFSI op het dichten van 

de investeringskloof, het terugdringen van 

het hoge werkloosheidsniveau en de 

verbetering van de huidige povere 

groeicijfers sinds de recente financiële 
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en presteert het EFSI aanzienlijk beter 

dan verwacht. Om die reden is het venster 

kmo's in juli 2016 binnen de bestaande 

parameters van Verordening (EU) 

2015/1017 opgeschaald met 500 miljoen 

EUR. Een groter deel van de financiering 

moet worden toegespitst op kmo's 

vanwege de uitzonderlijke marktvraag 

naar kmo-financiering in het kader van 

het EFSI: 40 % van het bedrag waarmee 

de risicodragende capaciteit van het EFSI 

wordt verhoogd, moet worden bestemd 

voor de verlening van een betere toegang 

tot financiering voor kmo's. 

crisis te beoordelen. Desondanks blijkt uit 

actuele gegevens dat er op verschillende 

gebieden ruimte is voor verbetering, onder 

meer wat betreft de complementariteit met 

de andere pijlers van het investeringsplan, 

een betere spreiding over alle lidstaten, 

additionaliteit, governance en het 

aantrekken van duurzame investeringen 

ter bestrijding van klimaatverandering. 

Volgens de door de EIB uitgevoerde 

evaluatie van de werking van het EFSI in 

de periode tot en met 30 juni 2016 zijn er 

ook aanwijzingen dat het EFSI 

achterblijft als het gaat om ondertekende 

verrichtingen en uitbetalingen. Bovendien 

is gebleken dat de marktabsorptie in het 

venster kmo's sneller verloopt dan in het 

venster infrastructuur en innovatie, maar 

dat wordt wellicht veroorzaakt door het 

feit dat de projecten verschillend van aard 

zijn. 

 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 4 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (4 bis) Naar verwachting zal het EFSI 

medio 2018 de beoogde 315 miljard EUR 

aan extra investeringen hebben 

gemobiliseerd. Noch deze economische 

gevolgen, noch de maatschappelijke en 

milieugevolgen van het EFSI worden 

echter op onafhankelijke wijze 

beoordeeld. Er zij aan herinnerd dat het 

EFSI primair gericht is op het 

ondersteunen van projecten die de 

burgers van de Unie maatschappelijke en 

milieuvoordelen op de lange termijn, 

hoogwaardige vaste banen en 

infrastructuren opleveren. 
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Amendement  3 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) Op 28 juni 2016 heeft de Europese 

Raad geconcludeerd: "Het 

investeringsplan voor Europa, met name 

het Europees Fonds voor strategische 

investeringen (EFSI), heeft al concrete 

resultaten opgeleverd en vormt een 

belangrijke stap om particuliere 

investeringen aan te trekken en 

tegelijkertijd slim gebruik te maken van 

schaarse begrotingsmiddelen. De 

Commissie is voornemens spoedig 

voorstellen betreffende de toekomst van 

het EFSI in te dienen, die door het 

Europees Parlement en de Raad met 

voortvarendheid moeten worden 

besproken. 

(5) Op 28 juni 2016 heeft de Europese 

Raad geconcludeerd dat het 

investeringsplan voor Europa, met name 

het EFSI concrete resultaten heeft 

opgeleverd. Wat betreft de verdeling over 

de geografische gebieden en verschillende 

sectoren is er echter nog altijd sprake van 

inefficiëntie en onevenwichtigheden. De 

geografische verdeling in de periode tot 

en met 30 juni 2016 was zodanig dat 63 % 

van de in het kader van het venster 

infrastructuur en innovatie ondertekende 

projecten geconcentreerd was in het 

Verenigd Koninkrijk, Italië en Spanje, en 

91 % van de projecten in de EU-15-

lidstaten. Daar stond tegenover dat 54 % 

van de in het kader van het venster kmo's 

ondertekende projecten geconcentreerd 

was in Italië, Frankrijk en Duitsland, en 

93 % van de projecten in de EU-15-

lidstaten. Er moet speciale aandacht 

uitgaan naar de financieel zwakke Oost-

Europese lidstaten, om deze landen te 

helpen de huidige investeringsproblemen 

te overwinnen en hun concurrentiekracht 

te versterken. Gelet op die 

onevenwichtigheden en op bestaande 

financiële fricties, structurele 

belemmeringen, regelgevingskaders en 

het risicomijdend gedrag van 

investeerders, moet de Commissie 

ambitieuze initiatieven in gang zetten om 

particuliere investeringen te bevorderen 

en moet zij verder gaan met de 

noodzakelijke herziening van wetgeving, 

om financiële instellingen in staat te 

stellen meer infrastructuurprojecten in 

hun portfolio's op te nemen, en tevens het 

midden- en kleinbedrijf te financieren, en 

daarbij op efficiënte wijze gebruik te 

maken van de beperkte 

begrotingsmiddelen. Daarnaast zij erop 



 

PE597.734v02-00 8/38 AD\1121585NL.docx 

NL 

gewezen dat bestaande structurele 

tekortkomingen in bepaalde lidstaten 

ertoe leiden dat er minder EFSI-middelen 

beschikbaar zijn voor andere lidstaten. 

Om die reden moet geen enkele lidstaat 

het recht hebben om meer dan 10 % van 

het EFSI-mechanisme te gebruiken 

 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) Het EFSI is oorspronkelijk 

opgezet voor een periode van drie jaar en 

zou ten minste 315 miljard EUR aan 

investeringen moeten genereren. Gezien 

het succes ervan wil de Commissie het 

fonds verdubbelen, zowel qua looptijd als 

qua financiële capaciteit. De wettelijke 

verlenging valt samen met de resterende 

periode van het huidige meerjarig 

financieel kader en moet leiden tot minste 

een half biljoen EUR aan investeringen tot 

en met 2020. Om de slagkracht van het 

EFSI nog verder te vergroten en de 

beoogde verdubbeling van het 

investeringsstreefcijfer te halen, moeten de 

lidstaten ook een bijdrage leveren en daar 

prioriteit aan geven. 

(6) Gezien de positieve indicatoren wil 

de Commissie het fonds verdubbelen, 

zowel qua looptijd als qua financiële 

capaciteit. De wettelijke verlenging valt 

samen met de resterende periode van het 

huidige meerjarig financieel kader en moet 

leiden tot minste een half biljoen EUR aan 

investeringen tot en met 2020. Om de 

slagkracht van het EFSI nog verder te 

vergroten en de beoogde verdubbeling van 

het investeringsstreefcijfer te halen, moeten 

de lidstaten ook een bijdrage leveren en 

daar prioriteit aan geven. 

 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 8 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(8) Het versterkte EFSI moet zich 

richten op nog bestaand(e) marktfalen en 

suboptimale investeringssituaties en moet 

doorgaan met het genereren van 

financiering uit de particuliere sector voor 

(8) Het versterkte EFSI moet bestaand 

marktfalen en suboptimale 

investeringssituaties aanpakken en 

doorgaan met het genereren van 

financiering uit de particuliere sector voor 



 

AD\1121585NL.docx 9/38 PE597.734v02-00 

 NL 

investeringen die van cruciaal belang zijn 

voor het scheppen van banen - onder meer 

voor jongeren - voor de groei en voor het 

concurrentievermogen, zulks met 

aanscherping van de additionaliteit. Het 

gaat om investeringen op het gebied van 

energie, milieu en klimaat, 

maatschappelijk en menselijk kapitaal en 

de daarmee gerelateerde infrastructuur, 

gezondheidszorg, onderzoek en innovatie, 

grensoverschrijdend en duurzaam vervoer 

en de digitale transformatie. Met name 

moet de bijdrage die de door het EFSI 

gesteunde verrichtingen leveren aan de 

verwezenlijking van de ambitieuze doelen 

die op de klimaatconferentie van Parijs 

(COP21) voor de Unie zijn vastgesteld, 

worden opgevoerd. Ook moet het vizier 

sterker worden gericht op prioritaire 

energie- interconnectieprojecten en op 

energie-efficiëntieprojecten. Daarnaast 

mag uit het EFSI geen steun worden 

verleend voor snelwegen, tenzij deze nodig 

is voor de ondersteuning van particuliere 

investeringen in vervoer in de 

cohesielanden of in grensoverschrijdende 

vervoersprojecten waarbij ten minste één 

cohesieland is betrokken. 
Duidelijkheidshalve moeten projecten op 

het gebied van landbouw, visserij en 

aquacultuur, ook al zijn ze al subsidiabel, 

expliciet worden genoemd als projecten die 

onder de algemene doelstellingen vallen en 

voor EFSI-steun in aanmerking komen. 

investeringen die van cruciaal belang zijn 

voor de toekomst van Europa, die gericht 

zijn op het realiseren van een duurzaam 

hoog niveau van menselijk kapitaal, 

hoogwaardige banen (met name voor 

jongeren), groei en 

concurrentievermogen, waarbij beter gelet 

wordt op additionaliteit, alsmede op het 

verbeteren van de sociale cohesie en 

sociale inclusie, zodat het welzijn van de 

burgers van de Unie verbetert. Daarnaast 

moet geïnvesteerd worden in energie, 

milieu en klimaat, daaraan gerelateerde 

infrastructuur, gezondheidszorg, onderzoek 

en innovatie, grensoverschrijdend en 

duurzaam vervoer, toerisme en de digitale 

transformatie. Met name moet de bijdrage 

die de door het EFSI gesteunde 

verrichtingen leveren aan de 

verwezenlijking van de ambitieuze doelen 

die op de klimaatconferentie van Parijs 

(COP21) voor de Unie zijn vastgesteld, en 

aan de nakoming van de verbintenis van 

de Unie om de broeikasgasemissies tegen 

2050 met 80-95 % terug te dringen, 

worden opgevoerd. Ook moet het vizier 

sterker worden gericht op prioritaire 

projecten op het gebied van de 

interconnectie van elektriciteit, energie-

efficiëntieprojecten en projecten op het 

gebied van de circulaire economie, met 

name als deze bijdragen aan de 

verbetering van de energiezekerheid van 

de Unie en een positieve invloed hebben 

op de betrokkenheid van particulieren en 

plaatselijke gemeenschappen, alsmede op 

de aanpassing van energienetten, de 

opslag en distributie van hernieuwbare 

energie en alternatieve energiebronnen 

voor voertuigen en de bouwsector. Zoals 

uit de bevindingen tot op heden blijkt, is 

de brede steun van het EFSI aan 

projecten op het gebied van energie, 

energie-efficiëntie en hernieuwbare 

energie gepaard gegaan met een even 

grote vermindering van de gewone 

investeringen van de EIB in deze 

sectoren, waarmee het 

additionaliteitsbeginsel volledig buitenspel 
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wordt gezet. De kredietverstrekking in het 

kader van het EFSI moet een aanvulling 

vormen op de normale 

investeringsactiviteiten van de EIB. 

Daarnaast moeten, wat de digitale sector 

betreft en in het kader van een ambitieus 

Uniebeleid voor de digitale economie, 

doelstellingen voor nieuwe digitale 

infrastructuurvoorzieningen worden 

vastgesteld, teneinde ervoor te zorgen dat 

de digitale kloof wordt gedicht en de Unie 

in het nieuwe tijdperk van het 

zogenaamde 'internet of things', 

'blockchain'-technologie en cyber- en 

netwerkveiligheid mondiaal een 

voortrekkerstrol kan spelen. Daarnaast 

moet als criterium voor het succes van het 

EFSI worden gekeken naar de bijstand 

die verleend is aan beleidsgebieden die 

geleden hebben onder een vermindering 

van investeringen ter financiering van het 

EFSI, zoals onderzoeksbeurzen, met 

name voor projecten met een laag niveau 

van technologische paraatheid. Er moet 

uit het EFSI geen steun worden verleend 

voor snelwegen, tenzij deze nodig is voor 

de ondersteuning van particuliere 

investeringen in vervoer in de 

cohesielanden of in grensoverschrijdende 

vervoersprojecten waarbij ten minste één 

cohesieland betrokken is. 

Duidelijkheidshalve moeten projecten op 

het gebied van landbouw, visserij en 

aquacultuur, ook al zijn ze al subsidiabel, 

expliciet worden genoemd als projecten die 

onder de algemene doelstellingen vallen en 

voor EFSI-steun in aanmerking komen. Uit 

het EFSI mag geen steun worden 

verleend voor projecten in verband met 

fossiele brandstoffen – met name 

infrastructuur – en kerninstallaties. 

 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 8 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (8 bis) Er zij opgemerkt dat de EIB in zijn 

speciale activiteiten die door het EFSI 

worden ondersteund, systematisch 

gebruikmaakt van deelneming in 

instrumenten voor risicodeling met zijn 

mede-investeerders. Bijgevolg is het zaak 

dat de EIB, in gevallen van blending 

dwingend of in andere gevallen wanneer 

dit nodig en relevant is, optreedt in de 

vorm van een "garantie voor eerste 

verliezen" in het kader van genoemde 

activiteiten, teneinde de additionaliteit van 

het EFSI-mechanisme te optimaliseren en 

meer particuliere middelen aan te 

trekken. 

 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 8 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (8 ter) Er zij aan herinnerd dat de grote 

mogendheden met het oog op het 

domineren van de technologische en 

wetenschappelijke concurrentie allemaal 

over een militair-industrieel complex 

beschikken. Derhalve is het absoluut 

noodzakelijk dat ook de Unie hierover 

beschikt door, met behulp van steun uit 

het EFSI, zeer grote financiële middelen 

te besteden aan de opbouw van een 

Europese defensie-industrie waarvan de 

onderzoeks- en 

ontwikkelingsinspanningen aanzienlijke 

gevolgen zullen hebben voor de 

maatschappij en dus voor de economie. 
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Amendement  8 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) Bij de selectie van projecten moet 

de additionaliteit, een wezenlijk kenmerk 

van de EFSI-garantie, worden 

aangescherpt. Met name mogen 

verrichtingen alleen in aanmerking komen 

voor EFSI-steun als ze gericht zijn op de 

aanpak van welomschreven marktfalen of 

suboptimale investeringssituaties. 

Verrichtingen in infrastructuur die onder 

het venster infrastructuur en innovatie valt 

en twee of meer lidstaten met elkaar 

verbindt, met inbegrip van e-infrastructuur, 

moeten additioneel worden geacht, 

aangezien ze per definitie met 

moeilijkheden gepaard gaan en een hoge 

meerwaarde voor de Unie hebben 

(9) Bij elk project moet de 

additionaliteit, een wezenlijk kenmerk van 

het EFSI, stelselmatig worden beoordeeld, 

gedocumenteerd en gerapporteerd. De 

EIB moet met betrekking tot elk 

gefinancierd project analytische gegevens 

publiceren en van elk project een 

beoordeling vooraf en een beoordeling 

achteraf publiceren, tezamen met een 

uitvoerige toelichting over de indicatoren 

en de toegepaste selectie- en 

beoordelingscriteria. Met name mogen 

verrichtingen alleen in aanmerking komen 

voor EFSI-steun als ze gericht zijn op de 

aanpak van welomschreven marktfalen of 

suboptimale investeringssituaties. De 

additionaliteit moet tevens aangescherpt 

worden door middel van geografische 

factoren, zoals de herkomst van de 

begunstigde of de geografische 

bestemming van het project. Verrichtingen 

in infrastructuur die onder het venster 

infrastructuur en innovatie vallen en twee 

of meer lidstaten met elkaar verbinden, 

met name indien ten minste één lidstaat 

een cohesieland is, met inbegrip van e-

infrastructuur, moeten additioneel worden 

geacht, gezien de complexiteit ervan en de 

hoge meerwaarde ervan voor de Unie. 

Daarnaast moeten door het EFSI 

ondersteunde projecten ook geacht 

worden additionaliteit te bieden wanneer 

ze maatschappelijke en milieuvoordelen 

op de lange termijn genereren. Er moet 

een activiteitenverslag worden opgesteld 

over op welke wijze en in welke omvang 

rekening is gehouden met sociale en 

milieufactoren. 
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Amendement  9 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 9 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (9 bis) De EIB heeft reeds een scala aan 

producten ontwikkeld om de bereidheid 

tot het nemen van risico's te stimuleren, 

met name via instrumenten voor 

risicodeling met mede-investeerders. De 

EIB moet optreden door te voorzien in 

garanties voor eerste verliezen, om de 

additionaliteit van het EFSI te 

optimaliseren en meer particuliere 

middelen aan te trekken en de 

investeringen te doen toenemen, met 

name in de sector infrastructuur. 

 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 9 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (9 ter) Transparantie is een essentiële 

voorwaarde bij de beoordeling van de 

subsidiabiliteit en in de goedkeurings- en 

selectiefase van projecten en moet ook 

worden weerspiegeld in de manier waarop 

de besluitvorming plaatsvindt. De rol van 

het bestuur en het investeringscomité 

moet nader worden verduidelijkt. De 

uitkomsten van hun besluiten in het kader 

van de selectieprocedure moeten 

additionaliteit garanderen en de redenen 

voor afwijzing van een project moeten 

openbaar worden gemaakt. Het is daarom 

belangrijk om de verantwoordingsplicht 

van de besluitvormers te blijven 

benadrukken, zodat gewaarborgd wordt 

dat eventuele problemen bij de uitvoering 

van Verordening (EU) 2015/1017 zich bij 

deze verordening niet opnieuw voordoen. 

Daarnaast moet de Commissie 
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vaststaande, duidelijke, objectieve en 

openbaar beschikbare criteria vaststellen 

om de rechtszekerheid te verbeteren en te 

zorgen voor goed fiscaal bestuur, met 

name voor investeringsactiviteiten waarbij 

entiteiten betrokken zijn die banden 

hebben met niet-coöperatieve jurisdicties. 

Daarnaast is transparantie noodzakelijk 

met betrekking tot de methodologie die de 

EIB hanteert om de rentevoet voor zijn 

financieringsactiviteiten via het EFSI vast 

te stellen. Buitensporig hoge premies voor 

landenrisico's mogen er niet toe leiden dat 

begunstigden uit lidstaten die in een 

achterstandssituatie verkeren besluiten 

niet deel te nemen. 

 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) Blendingverrichtingen waarbij niet-

terugbetaalbare vormen van steun en/of 

financiële instrumenten van de 

Uniebegroting, zoals die welke beschikbaar 

zijn in het kader van de 

financieringsfaciliteit voor Europese 

verbindingen (Connecting Europe Facility 

(CEF)), worden gecombineerd met 

financiering van de EIB-groep, waaronder 

EIB-financiering in het kader van het EFSI, 

en met financiering van andere 

investeerders moeten worden 

aangemoedigd omdat ze de efficiëntie van 

de EFSI-interventie kunnen verhogen. 

Blending is bedoeld om de meerwaarde 

van de Unie-uitgaven te verhogen doordat 

extra middelen van particuliere 

investeerders worden aangetrokken, en om 

ervoor te zorgen dat de gesteunde acties 

economisch en financieel levensvatbaar 

worden. 

(10) Blendingverrichtingen waarbij niet-

terugbetaalbare vormen van steun en/of 

financiële instrumenten van de 

Uniebegroting, zoals die welke beschikbaar 

zijn in het kader van de 

financieringsfaciliteit voor Europese 

verbindingen (Connecting Europe Facility 

(CEF)), worden gecombineerd met 

financiering van de EIB-groep, waaronder 

EIB-financiering in het kader van het EFSI, 

en met financiering van andere 

investeerders moeten worden 

aangemoedigd omdat ze de efficiëntie van 

de EFSI-interventie kunnen verhogen. 

Blending is bedoeld om de meerwaarde 

van de Unie-uitgaven te verhogen doordat 

extra middelen van particuliere 

investeerders worden aangetrokken, en om 

ervoor te zorgen dat de gesteunde acties 

economisch en financieel levensvatbaar 

worden. Gezien de inherente complexiteit 

van die instrumenten moet de EIAH ook 

richtsnoeren formuleren inzake de meest 
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geschikte financieringsinstrumenten en 

de beste mix van financieringsbronnen. 

Bovendien moet de EIAH als 

marktgestuurd instrument dat advies 

verstrekt inzake investeringen in 

verschillende marktsectoren, in 

voorkomend geval ook toegang verlenen 

tot de expertise van andere 

adviesinstanties met relevante 

gespecialiseerde kennis van specifieke 

marktsectoren. Het succes van het EFSI 

hangt in grote mate af van het stimuleren 

van verdere samenwerking tussen de 

EIAH en andere adviesinstanties, vooral 

in sectoren en niches op de markt waar 

verdergaande specialisatie en grondiger 

kennis vereist zijn. 

 

 

Amendement  12 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (10 bis) Wijst op de noodzaak om, 

met het oog op de verbetering van de 

prestaties van het EFSI op nationaal en 

regionaal niveau, de samenwerking 

tussen de EIB, beheerder van het EFSI, 

en de nationale stimuleringsbanken of -

instellingen te versterken. 

 

 

Amendement  13 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) Om de absorptie van het EFSI in de 

minder ontwikkelde regio's en de 

overgangsregio's te verhogen, moeten de 

algemene doelstellingen in het kader 

waarvan de EFSI-steun wordt verleend, 

(11) Om de absorptie van het EFSI in de 

minder ontwikkelde regio's en de 

overgangsregio's te verhogen, moeten de 

algemene doelstellingen in het kader 

waarvan de EFSI-steun wordt verleend, 
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voor die regio's worden verruimd. voor die regio's worden verruimd, teneinde 

een evenwichtige verdeling van projecten 

over de hele Unie te waarborgen, zodat 

alle lidstaten toegang hebben tot 

financiering. Om bij te dragen aan het 

streven van de Unie naar economische, 

sociale en territoriale samenhang, 

vermindering van regionale verschillen, 

het realiseren van hoogwaardige banen 

en het verbreden van de productiebasis 

van de lidstaten, met name de lidstaten die 

het zwaarst getroffen zijn door de 

financiële crisis en regio's die 

achterblijven bij de gemiddelde groei van 

het bbp in de Unie, is een veel betere 

geografische spreiding van de EFSI-steun 

noodzakelijk, in overeenstemming met de 

richtsnoeren voor geografische 

diversificatie en concentratie, en moet de 

rol van de EIAH worden versterkt. Hierbij 

moet het EFSI echter zijn marktgestuurde 

karakter behouden. 

 

 

Amendement  14 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 14 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(14) Om de bijdrage uit de algemene 

begroting van de Unie aan het EU-

garantiefonds voor de beoogde extra 

investeringen gedeeltelijk te financieren, 

moet een overschrijving worden gedaan 

uit het beschikbare CEF-budget waarin 

Verordening (EU) nr. 1316/2013 van het 

Europees Parlement en de Raad voorziet4 . 

Voorts moet 1 145 797 000 EUR aan 

kredieten worden overgeschreven van de 

financiële instrumenten van de CEF naar 

het subsidiedeel van de CEF om deze 

middelen gemakkelijker te kunnen blenden 

met het EFSI, of naar andere relevante 

financiële instrumenten, en met name die 

voor energie-efficiëntie. 

(14) Om de bijdrage uit de algemene 

begroting van de Unie aan het EU-

garantiefonds voor de beoogde extra 

investeringen gedeeltelijk te financieren, is 

een passende aanpassing nodig van het 

streefpercentage van het EU-

garantiefonds om de nodige verhoging 

van de financiering mogelijk te maken 

zonder dat de schaarse middelen van het 

beschikbare CEF- en Horizon 2020-

budget, waarin is voorzien in Verordening 

(EU) nr. 1316/2013 van het Europees 

Parlement en de Raad4 en Verordening 

nr. 1291/2013 van het Europees 

Parlement en de Raad5, hoeven te worden 

verminderd, overeenkomstig de 

presentatie in de door de Commissie 
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uitgevoerde evaluatie. Voorts moet 1 145 

797 000 EUR aan kredieten worden 

overgeschreven van de financiële 

instrumenten van de CEF naar het 

subsidiedeel van de CEF om deze 

middelen gemakkelijker te kunnen blenden 

met het EFSI, of naar andere relevante 

financiële instrumenten, en met name die 

voor energie-efficiëntie. 

__________________ __________________ 

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

Europees Parlement en de Raad van 11 

december 2013 tot vaststelling van de 

financieringsfaciliteit voor Europese 

verbindingen, tot wijziging van 

Verordening (EU) nr. 913/2010 en tot 

intrekking van Verordeningen (EG) nr. 

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

van 20.12.2013, blz. 129). 

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

Europees Parlement en de Raad van 11 

december 2013 tot vaststelling van de 

financieringsfaciliteit voor Europese 

verbindingen, tot wijziging van 

Verordening (EU) nr. 913/2010 en tot 

intrekking van Verordeningen (EG) nr. 

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

van 20.12.2013, blz. 129). 

 5 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 Voor de EER relevante 

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

 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 15 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(15) Op basis van de ervaring die is 

opgedaan met de investeringen die door het 

EFSI zijn gesteund, moet het streefbedrag 

van het garantiefonds op 35 % van de 

totale EU-garantieverplichtingen worden 

gebracht, waarmee een adequaat 

beschermingsniveau gewaarborgd blijft. 

(15) Op basis van de ervaring die is 

opgedaan met de investeringen die door het 

EFSI zijn gesteund, moet het streefbedrag 

van het garantiefonds op 32 % van de 

totale EU-garantieverplichtingen worden 

gebracht, waarmee een adequaat 

beschermingsniveau gewaarborgd blijft. 
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Amendement  16 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 15 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (15 bis) Het is van groot belang om 

te onderzoeken of en in welke omvang de 

strikte toepassing van het pact voor 

stabiliteit en groei voor sommige lidstaten, 

en met name die lidstaten die zwaarder 

onder de recente financiële crisis te lijden 

hebben gehad, een belemmering vormt 

om direct of indirect in het EFSI te 

participeren middels de financiering van 

individuele projecten en 

investeringsplatforms uit publieke 

middelen. Daarnaast moet onderzocht 

worden of het beschouwen van directe of 

indirecte bijdragen van lidstaten en 

regionale en lokale overheden als 

eenmalige maatregelen in het kader van 

het stabiliteits- en groeipact leidt tot meer 

banen en groei. Deze maatregelen zullen 

de lidstaten helpen bij het doorvoeren van 

de hervormingen die nodig zijn voor het 

consolideren van de groei van de 

plaatselijke economieën. 

 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 15 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (15 ter) Voorts zij opgemerkt dat 

het EFSI een financiële faciliteit is die is 

opgezet als aanvulling op bestaande 

financiële instrumenten, zoals de ESIF, 

het cohesiefonds en de CEF, en niet om er 

mee te concurreren. Voor een eventuele 

verlenging van het EFSI tot na het 

huidige MFK moet gekeken worden naar 

andere financieringsbronnen dan de in 

Verordening (EU) nr. 1291/2013 vermelde 
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financieringsbronnen, gezien de gevaren 

voor de positie van Europa als 

wereldleider op het gebied van 

wetenschap, onderzoek en ontdekkingen. 

Het EFSI moet dus geen vervanging (of 

gedeeltelijke vervanging) worden voor het 

bestaande cohesiefonds en de 

structuurfondsen en daarmee 

samenhangende faciliteiten, noch het 

belang daarvan aantasten.  

 

 

Amendement  18 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 16 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(16) Gelet op de uitzonderlijke en naar 

verwachting aanhoudende marktvraag 

naar kmo-financiering in het kader van het 

EFSI moet het venster kmo's van het EFSI 

worden uitgebreid. In dit verband moet 

bijzondere aandacht uitgaan naar sociale 

bedrijven, onder meer via de ontwikkeling 

en inzet van nieuwe instrumenten. 

(16) Gelet op de uitzonderlijke 

marktvraag naar kmo-financiering in het 

kader van het EFSI moet het venster kmo's 

van het EFSI extra middelen krijgen en 

moeten de capaciteiten van de advieshub 

ter ondersteuning van kmo's worden 

uitgebreid. In dit verband moet bijzondere 

aandacht uitgaan naar sociale bedrijven. 

 

 

Amendement  19 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 17 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(17) De EIB en het EIF moeten ervoor 

zorgen dat de eindbegunstigden, inclusief 

kmo's, worden geïnformeerd over het 

bestaan van de EFSI-steun om de 

zichtbaarheid van de EU-garantie die in het 

kader van Verordening (EU) 2015/107 

wordt verleend, te verhogen. 

(17) De EIB en het EIF moeten ervoor 

zorgen dat de eindbegunstigden, inclusief 

start-ups en kmo's, worden geïnformeerd 

over het bestaan van de EFSI-steun om de 

zichtbaarheid van de EU-garantie die in het 

kader van Verordening (EU) 2015/1017 

wordt verleend, te verhogen. Het EFSI-

logo moet duidelijk zichtbaar worden 

aangebracht in de 

financieringsovereenkomst, vooral 

wanneer het gaat om kmo's, om de 
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zichtbaarheid van het EFSI als initiatief 

van de Unie te vergroten.  

 

 

Amendement  20 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 21 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(21) De EIAH moet worden versterkt en 

de activiteiten ervan moeten worden 

toegespitst op behoeften die in de huidige 

regelingen niet adequaat worden afgedekt. 

In dit verband moet bijzondere aandacht 

uitgaan naar de ondersteuning van de 

voorbereiding van projecten waarbij twee 

of meer lidstaten zijn betrokken, en 

projecten die bijdragen tot de 

verwezenlijking van de COP21-doelen. 

Onverminderd zijn doelstelling om voort te 

bouwen op bestaande adviesdiensten van 

de EIB en de Commissie en om op te 

treden als een centrale technische 

advieshub voor projectfinanciering in de 

Unie, moet de EIAH ook actief bijdragen 

aan de doelstelling om het EFSI sectoraal 

en geografisch te diversificeren, en de EIB 

waar nodig ondersteunen bij het creëren 

van projecten. Daarnaast moet hij actief 

bijdragen tot de oprichting van 

investeringsplatformen en advies verlenen 

over het combineren van andere bronnen 

van Uniefinanciering met het EFSI. 

(21) De EIAH moet worden versterkt 

door middel van grotere toegankelijkheid 

en transparantie, en de activiteiten ervan 

moeten worden toegespitst op behoeften 

die in de huidige regelingen niet adequaat 

worden afgedekt. In dit verband moet 

bijzondere aandacht uitgaan naar de 

ondersteuning van de voorbereiding van 

projecten met een daadwerkelijke 

additionaliteit, waarbij twee of meer 

lidstaten betrokken zijn, of projecten in 

grensgebieden en projecten die bijdragen 

tot de verwezenlijking van de COP21-

doelen. Onverminderd zijn doelstelling om 

voort te bouwen op bestaande 

adviesdiensten van de EIB en de 

Commissie en om op te treden als een 

centrale technische advieshub voor 

projectfinanciering in de Unie, moet de 

EIAH ook actief bijdragen aan de 

doelstelling om het EFSI sectoraal en 

geografisch te diversificeren, en de EIB 

waar nodig ondersteunen bij het creëren en 

bundelen van projecten door haar lokale 

aanwezigheid in lidstaten met een 

beperkte capaciteit maar met een groot 

investeringspotentieel te versterken. Een 

verhoging van de middelen is nodig om de 

EIAH in staat te stellen om kantoren op te 

richten die gaan fungeren als regionale 

clusters voor technische bijstand en om 

ervoor te zorgen dat 

voorlichtingsmateriaal beschikbaar is in 

alle talen van de lidstaten. Daarbij moet 

ook rekening worden gehouden met de 

bijzonderheden van de lidstaten zoals de 

maturiteit van financiële markten, de 
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beperkte ervaring met het gebruik van 

ingewikkelde financiële instrumenten en 

specifieke obstakels in verband met de 

ontwikkeling en tenuitvoerlegging van 

projecten. Daarnaast moet de EIAH actief 

samenwerken met gevestigde nationale 

stimuleringsbanken of -instellingen, 

samen met de Commissie de lidstaten 

bijstaan bij de oprichting van nationale 

stimuleringsbanken, bijdragen tot de 

oprichting van sectorale, thematische of 

regionale investeringsplatformen en advies 

verlenen over het combineren van andere 

bronnen van Uniefinanciering met het 

EFSI, alsmede advies verlenen over de 

subsidiabiliteitscriteria die gelden voor 

deze fondsen. 

 

 

Amendement  21 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 21 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (21 bis) De mogelijkheid om 

bepaalde EFSI-financiering aan te bieden 

in de vorm van deelname in de 

gefinancierde projecten moet serieus 

worden overwogen. Gezien de 

mogelijkheid dat bepaalde financiering in 

deze vorm wordt aangeboden, is het 

passend dit systeem ook te integreren in 

publieke projecten waarvoor financiering 

wordt aangevraagd. 

 

 

Amendement  22 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 22 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(22) Verordening (EU) nr. 1316/2013 

en Verordening (EU) 2015/1017 moet 

(22) Verordening (EU) 2015/1017 moet 

daarom dienovereenkomstig worden 
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daarom dienovereenkomstig worden 

gewijzigd, 

gewijzigd, 

 

 

Amendement  23 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 

Verordening (EU) nr. 2015/1017 

Artikel 5 – lid 1 – alinea 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Om marktfalen en suboptimale 

investeringssituaties beter aan te pakken, 

hebben speciale activiteiten van de EIB die 

door het EFSI worden ondersteund, 

doorgaans kenmerken als achterstelling, 

deelneming in risicodelende 

instrumenten, grensoverschrijdende 

kenmerken, blootstelling aan specifieke 

risico's of andere onderscheidbare 

aspecten als verder beschreven in bijlage 

II. 

De speciale activiteiten van de EIB die 

door het EFSI worden ondersteund moeten 

beter inspelen op economische en 

financiële inefficiënties, marktfalen en 

suboptimale investeringssituaties, 

waaronder verschillen in  

investeringscapaciteit tussen de lidstaten 

en uiteenlopende risicopremies, 

problemen bij het genereren van kapitaal, 

zwakke multipliereffecten bij 

investeringen, gecompliceerde 

multinationale en grensoverschrijdende 

projecten en een gebrek aan bereidheid tot 

het nemen van risico's, met name op het 

gebied van onderzoek, innovatie, nieuwe 

technologieën, alsmede in nieuwe en 

traditionele infrastructuur. 

 Om die reden hebben deze speciale 

activiteiten kenmerken als achterstelling, 

deelneming in risicodelende 

instrumenten, regelingen voor garanties 

voor eerste verliezen voor het geval dat het 

EFSI gecombineerd wordt met 

begrotingsmiddelen van de Unie, 

grensoverschrijdende kenmerken en 

blootstelling aan specifieke risico's of 

andere onderscheidbare aspecten als 

verder beschreven in bijlage II. Het EFSI 

voert het aantal projecten en het aantal 

eindbegunstigden en de potentiële 

hefboomwerking zoveel mogelijk op. 

EIB-projecten met een risico dat lager is 

dan het minimumrisico in het kader van 

speciale activiteiten van de EIB mogen 

EIB-projecten met een risico dat lager is 

dan het minimumrisico in het kader van 

speciale activiteiten van de EIB worden 
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eveneens door het EFSI worden 

ondersteund indien het gebruik van de EU-

garantie noodzakelijk is om te zorgen voor 

additionaliteit als omschreven in de eerste 

alinea van dit lid. 

niet door het EFSI ondersteund, tenzij het 

gebruik van de EU-garantie noodzakelijk is 

om te zorgen voor additionaliteit als 

omschreven in de eerste alinea van dit lid, 

en mits deze projecten niet tegen betere 

voorwaarden gefinancierd kunnen 

worden door middel van andere 

financieringsbronnen. 

De door het EFSI ondersteunde projecten 

waarbij twee of meer lidstaten door fysieke 

infrastructuur met elkaar worden 

verbonden of waarbij fysieke infrastructuur 

of diensten in verband met fysieke 

infrastructuur worden uitgebreid van één 

lidstaat naar één of meer andere lidstaten, 

worden ook geacht additionaliteit te 

bieden.; 

Het EFSI kan projecten ondersteunen 

waarbij twee of meer lidstaten door fysieke 

infrastructuur met elkaar worden 

verbonden of waarbij fysieke infrastructuur 

of diensten in verband met fysieke 

infrastructuur worden uitgebreid van één 

lidstaat naar één of meer andere lidstaten, 

mits deze projecten gekenmerkt worden 

door additionaliteit; 

 Er moet ook sprake zijn van 

additionaliteit in verband met de 

innovatieve aard en de maatschappelijke 

en milieuvoordelen van het project op de 

lange termijn en de potentieel 

risicovollere financieringsbehoeften op 

mogelijk langere termijn. 

 Om beter tegemoet te komen aan sectoren 

waarin de particuliere markt niet volledig 

aan de vraag naar financiering kan 

voldoen en waarin er geen toegang tot 

financiering via klassieke EIB-activiteiten 

mogelijk is vanwege de aard en omvang 

van de verrichtingen en leningsvereisten, 

moet het EFSI bovendien ook 

sectorspecifieke financiële mechanismen 

ondersteunen, met name voor de culturele 

en creatieve bedrijfstakken, waarin is 

voorzien in kaderprogramma's van de 

Unie, zoals de garantiefaciliteit binnen 

het programma Creatief Europa, middels 

de verstrekking van garanties om deze 

mechanismen aan te vullen en versneld te 

financieren. 

 Wanneer het EFSI wordt gecombineerd 

met andere fondsen, zoals de CEF, 

Horizon 2020, of de ESIF, gelden de 

additionaliteitscriteria en wordt de 

tranche met het hoogste risico gedekt door 

het EFSI. Financiering uit het EFSI komt 
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echter niet in de plaats van subsidies uit 

andere financieringsbronnen van de 

Unie, zoals ESIF, CEF en Horizon 2020. 

 

 

Amendement  24 

Voorstel voor een verordening 

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

Verordening (EU) nr. 2015/1017 

Artikel 5 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (2 bis) In artikel 5 wordt het volgende lid 

ingevoegd: 

 2 bis. Met het oog daarop, en om te 

waarborgen dat de additionaliteitscriteria 

meer omvatten dan alleen financiële en 

risicovariabelen, beoordeelt het EFSI de 

sociale en milieuprestaties van elk 

ondersteund project. 

 

 

Amendement  25 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 bis (nieuw) 

Verordening (EU) nr. 2015/1017 

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

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (3 bis) Aan artikel 6, lid 1, wordt de 

volgende alinea toegevoegd: 

 Het investeringscomité ziet erop toe dat de 

onder de EU-garantie uitgevoerde 

projecten over het geheel genomen 

bevorderlijk zijn voor de sociale en 

regionale cohesie in de hele Unie. 
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Amendement  26 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 – letter a – punt -i (nieuw) 

Verordening (EU) nr. 2015/1017 

Artikel 7 – lid 8 – punt d 

 

Bestaande tekst Amendement 

 (-i)  punt d) wordt vervangen door: 

d)  infrastructuur voor informatie- en 

communicatietechnologieën; 

d) infrastructuur voor informatie-, 

cyberveiligheid-, netwerk-, blockchain- en 

communicatietechnologieën; 

 

 

Amendement  27 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 – letter a – punt i bis (nieuw) 

Verordening (EU) nr. 2015/1017 

Artikel 7 – lid 8 – punt f 

 

Bestaande tekst Amendement 

 (i bis) letter f) wordt vervangen door: 

f) onderwijs en opleiding; f) ontwikkeling van menselijk 

kapitaal, onderwijs en opleiding; 

 

 

Amendement  28 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 – letter a – punt -ii (nieuw) 

Verordening (EU) nr. 2015/1017 

Artikel 7 – lid 8 – punt h 

 

Bestaande tekst Amendement 

 (-ii) punt h) wordt vervangen door: 

h)  kmo's; h)  startende ondernemingen en 

kmo's; 
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Amendement  29 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 – letter a – punt ii bis (nieuw) 

Verordening (EU) nr. 2015/1017 

Artikel 7 – alinea 8 – punt l bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (ii bis) Het volgende punt wordt 

toegevoegd: 

 1 bis)  defensie. 

 

 

Amendement  30 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 – letter d 

Verordening (EU) nr. 2015/1017 

 Artikel 7 – lid 12 – alinea 2 – zin 2 

 

Bestaande tekst Amendement 

Besluiten waarmee het gebruik van de EU-

garantie wordt goedgekeurd, worden 

openbaar en toegankelijk gemaakt en 

vermelden de redenen van het besluit, 

waarbij met name wordt ingegaan op de 

inachtneming van het 

additionaliteitscriterium. De publicatie 

bevat geen commercieel gevoelige 

informatie. De besluitvorming in het 

investeringscomité wordt geschraagd door 

de documentatie die door de EIB is 

verstrekt. 

Besluiten waarmee het gebruik van de EU-

garantie wordt goedgekeurd, worden 

tezamen met gedetailleerde notulen 

openbaar en toegankelijk gemaakt en 

vermelden de redenen van het besluit, 

waarbij met name wordt ingegaan op de 

inachtneming van het 

additionaliteitscriterium. In zijn voorstel 

kent het investeringscomité meer gewicht 

toe aan werkgelegenheid en 

duurzaamheid. Publicaties bevatten geen 

commercieel gevoelige informatie. De 

besluitvorming in het investeringscomité 

wordt geschraagd door de documentatie die 

door de EIB is verstrekt. Elk project dat in 

het kader van het EFSI wordt 

goedgekeurd gaat vergezeld van een 

onderbouwde en controleerbare 

verklaring van het bestuur betreffende de 

additionaliteit van het project.  De 

beoordeling van de additionaliteit van 

individuele projecten is gedetailleerd, met 

name wat betreft situaties van marktfalen 

die het EFSI beoogt te verhelpen. 
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 Het scorebord fungeert als een instrument 

om voor elk EFSI-project prioriteiten vast 

te stellen en is na de evaluatie van de 

projecten waarvoor het gebruik van de 

EU-garantie wordt aangevraagd, 

openbaar toegankelijk. Het scorebord van 

indicatoren wordt bovendien door het 

investeringscomité gebruikt om een 

onafhankelijke en transparante 

beoordeling van het mogelijke en feitelijke 

gebruik van de EU-garantie te 

waarborgen en om ervoor te zorgen dat de  

EU-garantie met name wordt gebruikt 

voor verrichtingen met hogere scores en 

meer additionaliteit. 

 

 

Amendement  31 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter -a (nieuw) 

Verordening (EU) nr. 2015/1017 

Artikel 9 – lid 2 – letter e – punten i bis tot en met i quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (a bis) in artikel 9, lid 2, onder e) worden 

de volgende punten ingevoegd: 

 i bis) blockchaintechnologie; 

 i ter) het internet der dingen; 

 i quater) infrastructuren voor 

cyberveiligheid en de bescherming van 

netwerken; 

 

 

Amendement  32 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter a bis (nieuw) 

Verordening (EU) nr. 2015/1017 

Artikel 9 – lid 2 – punt i bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (a bis) aan lid 2 wordt het volgende punt 
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toegevoegd: 

 i bis) steun aan initiatieven van de Unie 

in de defensiesector, in het bijzonder 

middels:  

 i) onderzoek en ontwikkeling op 

Unieniveau; 

 ii) ontwikkeling van de 

defensiecapaciteiten van de Unie; 

 iii) kmo's en midcap-ondernemingen 

op het gebied van defensie; 

 

 

Amendement  33 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter b 

Verordening (EU) nr. 2015/1017 

Artikel 9 – lid 2 – alinea 1 bis 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De EIB hanteert ten minste 40 % van de 

EFSI-financiering in het venster 

infrastructuur en innovatie als streefcijfer 

voor de ondersteuning van projecten met 

componenten die bijdragen aan 

klimaatactie, zulks in aansluiting bij de 

COP21-verbintenissen. Het bestuur 

verstrekt daartoe nadere richtsnoeren; 

Het bestuur en het investeringscomité van 

het EFSI zorgen ervoor dat elk 

ondersteund project met de in deze 

verordening vastgestelde criteria strookt, 

de klimaatdoelstellingen van de Unie 

helpt bereiken en de overgang van de 

Unie naar duurzaamheid stimuleert. Ten 

minste 40 % van de EFSI-financiering in 

het venster infrastructuur en innovatie 

wordt gereserveerd voor projecten die 

gericht zijn op de rechtstreekse 

verwezenlijking van de COP21-

verbintenissen en de nakoming van de 

verbintenis van de Unie om de 

broeigasemissies tegen 2050 met 80-95 % 

terug te dringen. Daarnaast wordt ten 

minste 20 % van de EFSI-financiering 

gebruikt ter ondersteuning van projecten 

op het gebied van energie-efficiëntie, 

waarbij prioriteit wordt gegeven aan 

kleinschalige, innovatieve projecten in de 

bouw, met speciale aandacht voor 

projecten ter bestrijding van sociale 

ongelijkheid en energiearmoede. EFSI-

financiering voor kmo's en midcap-
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ondernemingen wordt niet in die 

berekening opgenomen. 

 

 

Amendement  34 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter d bis (nieuw) 

Verordening (EU) nr. 2015/1017 

Artikel 9 – lid 7 – alinea 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De regels ten aanzien van de flexibiliteit 

en tenuitvoerlegging van het stabiliteits- 

en groeipact in het preventieve en het 

correctieve deel van het pact belemmeren 

de deelname van de lidstaten aan het 

EFSI niet. Daarom wordt, om bij te 

dragen aan de doelstelling van het EFSI 

om banen en groei te realiseren, als 

lidstaten en regionale en plaatselijke 

overheden afzonderlijke door het EFSI 

gesteunde projecten medefinancieren, 

hun deelname beschouwd als eenmalige 

maatregel in het kader van het stabiliteits- 

en groeipact. 

 

 

Amendement  35 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 8 – letter a 

Verordening (EU) nr. 2015/1017 

Artikel 12 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. De in lid 2 bedoelde middelen van 

het garantiefonds worden aangewend om 

een niveau (streefbedrag) te bereiken dat 

passend is voor de totale EU-

garantieverplichtingen. Het streefbedrag 

wordt vastgesteld op 35 % van de totale 

EU-garantieverplichtingen."; 

5. De in lid 2 bedoelde middelen van 

het garantiefonds worden aangewend om 

een niveau (streefbedrag) te bereiken dat 

passend is voor de totale EU-

garantieverplichtingen. Het streefbedrag 

wordt vastgesteld op 32 % van de totale 

EU-garantieverplichtingen."; 
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Amendement  36 

Voorstel voor een verordening 

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

Verordening (EU) nr. 2015/1017 

Artikel 14 – lid 1 – alinea 2 – zin 2  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De EIAH ondersteunt ook de 

voorbereiding van projecten op het gebied 

van de circulaire economie of klimaatactie 

of componenten ervan, met name in het 

kader van COP21, de voorbereiding van 

projecten in de digitale sector en de 

voorbereiding van de in artikel 5, lid 1, 

vijfde alinea, bedoelde projecten.; 

De EIAH ondersteunt ook de 

voorbereiding van projecten op het gebied 

van de circulaire economie of klimaatactie 

of componenten ervan, met name in het 

kader van COP21, de voorbereiding van 

ambitieuze grensoverschrijdende 

projecten, projecten op het gebied van 

onderzoek en innovatie, bijvoorbeeld in de 

digitale sector en de 

telecommunicatiesector, en de 

voorbereiding van de in artikel 5, lid 1, 

vijfde alinea, bedoelde projecten. 

 

 

Amendement  37 

Voorstel voor een verordening 

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

Verordening (EU) nr. 2015/1017 

Artikel 14 – lid 2 – punt c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) het stimuleren van lokale kennis 

met het oog op een vlottere verstrekking 

van de EFSI-steun in de hele Unie en het 

bijdragen, waar mogelijk, aan het in punt 8 

van bijlage II beschreven doel van 

sectorale en geografische diversificatie van 

het EFSI door de EIB te ondersteunen bij 

het creëren van verrichtingen; 

(c) het stimuleren van lokale en 

regionale kennis met het oog op een 

vlottere verstrekking van de EFSI-steun in 

de hele Unie en het bijdragen aan het in 

punt 8 van bijlage II beschreven doel van 

sectorale en geografische diversificatie van 

het EFSI door de EIB en de 

projectontwikkelaars te ondersteunen bij 

het creëren en bundelen van verrichtingen; 
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Amendement  38 

Voorstel voor een verordening 

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

Verordening (EU) nr. 2015/1017 

Artikel 14 – lid 2 – punt e 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(e) het verlenen van proactieve 

ondersteuning bij de oprichting van 

investeringsplatformen; 

(e) het, waar nodig, verlenen van 

proactieve ondersteuning bij de oprichting 

van investeringsplatformen; 

Investeringsplatformen zijn een essentieel 

instrument voor de aanpak van 

marktfalen, met name voor de 

financiering van meervoudige, regionale 

of thematische projecten, waaronder 

projecten op het gebied van energie-

efficiëntie, en grensoverschrijdende 

projecten. Omdat de oprichting van 

investeringsplatformen onvoldoende 

tegemoetkomt aan de daadwerkelijke 

marktbehoeften, moet meer aandacht 

worden geschonken aan de uitbreiding 

van de reikwijdte en het gebruik van 

investeringsplatformen, zodat kleine 

projecten met het oog op de efficiëntie 

kunnen worden gebundeld. 

 

 

Amendement  39 

Voorstel voor een verordening 

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

Verordening (EU) nr. 2015/1017 

Artikel 14 – lid 2 – punt f 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(f) het verlenen van advies over het 

combineren van andere bronnen van 

Uniefinanciering (zoals de Europese 

structuur- en investeringsfondsen, 

Horizon 2020 en de financieringsfaciliteit 

voor Europese verbindingen (Connecting 

Europe Facility)), met het EFSI.; 

(f) het verlenen van advies over het 

combineren van het EFSI met andere 

bronnen van Uniefinanciering, zoals de 

ESIF, Horizon 2020 (waaronder het 

Europees Instituut voor innovatie en 

technologie) en de CEF, om op die 

manier een optimale mix van de diverse 

middelen van de Unie tot stand te 

brengen, zonder evenwel crowding-in of 
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het aantrekken van nieuwe of ongebruikte 

financieringsmiddelen te ontmoedigen; 

  

  

  

  

 

 

Amendement  40 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 9 – letter b – punt iii bis (nieuw) 

Verordening (EU) nr. 2015/1017 

Artikel 14 – lid 2 – punt f bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (iii bis) Het volgende punt wordt 

toegevoegd: 

' f bis) het verlenen van advies voor 

projecten waarbij twee of meer lidstaten 

betrokken zijn en van steun voor de 

totstandbrenging van special-purpose of 

andere financiële instrumenten, 

waaronder gedecentraliseerde clusters 

voor technische bijstand, om beter in te 

spelen op de behoeften van een specifieke 

sector en/of regio, bijvoorbeeld projecten 

op het gebied van energie-efficiëntie in de 

zuidoostelijke lidstaten. Daarnaast wordt 

advies verstrekt voor multinationale, 

intraregionale, multiregionale en 

grensoverschrijdende projecten en over de 

eventuele combinatie van deze steun met 

andere financieringsbronnen van de 

Unie, waaronder fondsen op het gebied 

van Europese territoriale samenwerking; 

 

 

Amendement  41 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 9 – letter b – punt iii ter (nieuw) 
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Verordening (EU) nr. 2015/1017 

Artikel 14 – alinea 2 – punt f ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (iii ter) Het volgende punt wordt 

toegevoegd: 

 f ter) het bieden van extra ondersteuning 

aan lidstaten met financiële en 

kapitaalmarkten die ernstig hebben 

geleden onder de recente financiële crisis 

en die om die reden te maken hebben met 

een aanzienlijke financieringskloof in 

strategische sectoren die zorgen voor 

concurrentievoordelen op de lange 

termijn, onder meer met betrekking tot 

risicovolle en minder ontwikkelde 

onderzoeks- en innovatieprojecten. 

 

 

Amendement  42 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 9 – letter c 

Verordening (EU) nr. 2015/1017 

Artikel 14 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. Om het in lid 1 genoemde doel te 

realiseren en op lokaal niveau zo goed 

mogelijke adviessteun te verlenen, streeft 

de EIAH ernaar gebruik te maken van de 

deskundigheid van de EIB, de Commissie, 

nationale stimuleringsbanken of -

instellingen en de beheersautoriteiten van 

de Europese structuur- en 

investeringsfondsen."; 

5. Om het in lid 1 genoemde doel te 

realiseren en op lokaal niveau zo goed 

mogelijke adviessteun te verlenen, streeft 

de EIAH ernaar gebruik te maken van de 

deskundigheid van en samen te werken 

met de Commissie, nationale 

stimuleringsbanken of -instellingen en de 

beheersautoriteiten van de Europese 

structuur- en investeringsfondsen. 

 

 

Amendement  43 

Voorstel voor een verordening 

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

Verordening (EU) nr. 2015/1017 

Artikel 14 – lid 7 



 

PE597.734v02-00 34/38 AD\1121585NL.docx 

NL 

 

Bestaande tekst Amendement 

 (d bis) lid 7 wordt vervangen door: 

“7. De Unie draagt tot maximaal 

20 000 000 EUR per jaar bij aan de 

dekking van de kosten van de EIAH-

verrichtingen in de periode tot en met 31 

december 2020 voor de door de EIAH op 

grond van lid 2 verleende diensten die een 

aanvulling vormen op de diensten die reeds 

worden verleend in het kader van andere 

Unieprogramma's, voor zover deze kosten 

niet worden gedekt door het resterende 

bedrag afkomstig van de in lid 4 bedoelde 

vergoedingen. 

‘7. De Unie draagt het nodige bedrag, 

met een minimum van 20 000 000 EUR 

per jaar, bij aan de dekking van de kosten 

van de EIAH-verrichtingen in de periode 

tot en met 31 december 2020 zodat de 

EIAH zijn verruimde takenpakket kan 

uitvoeren en de op grond van lid 2 

verleende diensten die een aanvulling 

vormen op de diensten die reeds worden 

verleend in het kader van andere 

Unieprogramma's, kan opvoeren, voor 

zover deze kosten niet worden gedekt door 

het resterende bedrag afkomstig van de in 

lid 4 bedoelde vergoedingen." 

 

 

Amendement  44 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 – letter b 

Verordening (EU) nr. 2015/1017 

Artikel 18 – leden 7 en 8 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) de leden 7 en 8 worden geschrapt; Schrappen 

 

 

Amendement  45 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 11 

Verordening (EU) nr. 2015/1017 

Artikel 19 – alinea 1 bis 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De EIB en het EIF informeren 

eindbegunstigden, met inbegrip van kmo's, 

over het bestaan van de EFSI-steun of 

verplichten financiële intermediairs 

daartoe.; 

De EIB en het EIF informeren 

eindbegunstigden, met inbegrip van kmo's, 

over het bestaan van de EFSI-steun of 

verplichten financiële intermediairs daartoe 

en brengen deze informatie duidelijk 
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zichtbaar aan in de 

financieringsovereenkomst, met name in 

het geval van kmo's, en in alle contracten 

die betrekking hebben op ondersteuning 

uit het EFSI, om op die manier de 

bekendheid van het publiek met en de 

zichtbaarheid van het EFSI te vergroten; 

 

 

Amendement  46 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 12 

Verordening (EU) nr. 2015/1017 

Artikel 22 – lid 1 – alinea 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De Commissie verstrekt zo nodig nadere 

richtsnoeren; 

De Commissie verstrekt zo nodig nadere 

richtsnoeren. Daarnaast is zij belast met de 

vaststelling van standaardcriteria en 

definities om de transparantie op het 

gebied van fiscaal bestuur te waarborgen. 

Voorts dient de Commissie jaarlijks een 

verslag in met de details van alle projecten 

per beleidsterrein die via het EFSI EU-

steun hebben ontvangen, met inbegrip 

van het totale bedrag van de bijdrage van 

iedere bron en de risicoprofielen. 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 

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. 

 

 

Amendement  47 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 1 

Verordening (EU) nr. 1316/2013 

Artikel 5 – lid 1 – letter b 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) sector telecommunicatie: 1 091 602 

000 EUR; 

(b) sector telecommunicatie: 1 141 602 

000 EUR; 

 

 

Amendement  48 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 1 

Verordening (EU) nr. 1316/2013 

Artikel 5 – lid 1 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) sector energie: 5 005 075 000 EUR. (c) sector energie: 5 350 075 000 EUR. 
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