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BEKNOPTE MOTIVERING 

Het cohesiebeleid vormt het belangrijkste EU-beleid voor investeringen in de reële economie 

gericht op economische groei, concurrentievermogen, het scheppen van banen, een 

verbetering van de levenskwaliteit van EU-burgers, evenals duurzame ontwikkeling op de 

lange termijn. Met een begroting van 500 miljard euro, inclusief nationale medefinanciering 

en investeringen die worden gegenereerd door middel van subsidies en financiële 

instrumenten, vormen het cohesiebeleid en de bijbehorende Europese structuur- en 

investeringsfondsen (ESIF) de voornaamste instrumenten van de EU om de Europa 2020-

doelstellingen betreffende slimme, duurzame en inclusieve groei te verwezenlijken.  

 

Middels de goedkeuring van 266 programma´s tegen eind februari 2015, die meer dan 

256 miljard euro vertegenwoordigen, worden investeringen gerealiseerd die erop zijn gericht 

het economische concurrentievermogen te bevorderen, onderzoek, ontwikkeling en innovatie 

te stimuleren, ondernemerschap en het ondernemersklimaat te verbeteren, werkloosheid en 

sociale uitsluiting te bestrijden en de overgang naar een koolstofarme economie te 

bevorderen. De resterende 122 programma´s die naar verwachting halverwege 2015 zullen 

zijn goedgekeurd, zullen er eveneens op zijn gericht een daadwerkelijke groei van het bbp te 

bewerkstelligen en het concurrentievermogen in alle regio´s van de EU te versterken. Met het 

Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI) creëert de EU een nieuw instrument 

dat erop is gericht gedurende de komende drie jaar ten minste 315 miljard euro aan extra 

investeringen te genereren door het effect van publieke middelen te maximaliseren en 

particuliere investeringen aan te trekken. Het EFSI wordt beperkt tot projecten met een hoge 

maatschappelijke en economische waarde en een hoog risico/rendementsprofiel, die in 

economisch en technisch opzicht levensvatbaar zijn. Het heeft een aanvankelijk budget van 

21 miljard euro (5 miljard euro van de EIB en 16 miljard euro van de Uniebegroting) dat, 

door middel van private investeringen, de deelname van lidstaten en stimuleringsbanken en 

financiële instrumentering moet worden verveelvoudigd tot een bedrag van 315 miljard euro.  

 

Hoewel de ESIF en het EFSI instrumenten zijn om strategische investeringen met Europese 

toegevoegde waarde te ondersteunen teneinde de beleidsdoelstellingen van de Unie te 

verwezenlijken, moet worden benadrukt dat tussen beide belangrijke verschillen bestaan wat 

betreft het toepassingsgebied en de doelstellingen. Overeenkomstig de verordening 

gemeenschappelijke bepalingen (Verordening (EU) nr. 1303/2013) verlenen de ESIF steun 

door middel van meerjarenprogramma´s met het oog op de verwezenlijking van de strategie 

van de Unie voor slimme, duurzame en inclusieve groei alsook van de fondsspecifieke 

opdrachten op grond van de in artikel 174, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van 

de Europese Unie (VWEU) neergelegde doelstellingen van economische, sociale en 

territoriale cohesie. Het EFSI daarentegen, dat artikel 175, lid 3, van het VWEU als 

rechtsgrondslag heeft, beoogt interventies op projectniveau om extra investeringen te 

genereren en de toegang tot financiering te verbeteren middels het risicodragend vermogen 

van de EIB.  

 

De rapporteur is van mening dat het advies van de Commissie regionale ontwikkeling 

betreffende de verordening van het Europees Parlement en de Raad over het Europees Fonds 

voor strategische investeringen en tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1291/2013 en 

(EU) nr. 1316/2013 gericht moet zijn op het benadrukken van deze verschillen, en op het 
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belang te zorgen voor een doeltreffende coördinatie en koppeling van de instrumenten, 

waarbij mogelijke verdringing wordt voorkomen, teneinde synergieën te versterken en de 

toegevoegde waarde van beide instrumenten te verhogen.  

 

De huidige architectuur van het cohesiebeleid is resultaatgericht en alvorens ESIF-

investeringen worden vastgelegd moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan, teneinde 

de geschikte omgeving te scheppen om het effect ervan te maximaliseren. Er moet worden 

voldaan aan bepaalde vereisten zoals slimme specialisatiestrategieën of bedrijfsvriendelijke 

hervormingen, alvorens investeringen in gang kunnen worden gezet. Door de economische en 

sociale levensvatbaarheid te waarborgen in het kader van de ESIF en middels de verplichting 

van de lidstaten om de middelen doeltreffender te gebruiken, kunnen synergieën tussen de 

twee typen instrumenten eenvoudiger tot stand worden gebracht en moeten zij op efficiënte 

wijze worden benut. 

 

De rapporteur benadrukt dan ook eens te meer dat steun uit de ESIF en uit het EFSI elkaar 

moet aanvullen en dat het ene instrument het andere niet overbodig maakt. Het gebruik van de 

ESIF is geregeld in de verordening gemeenschappelijke bepalingen en in de fondsspecifieke 

verordeningen. Aangezien het EFSI geen financieel instrument vormt in de zin van het 

Financieel Reglement, bestaat er geen mechanisme waarmee de ESIF rechtstreeks kunnen 

bijdragen aan het kapitaal van het EFSI. Het is niettemin mogelijk om investeringen van de 

ESIF en het EFSI te combineren op individueel projectniveau, waarbij een deel door de ESIF 

en een deel door het EFSI gefinancierd zou kunnen worden. Het project moet voldoen aan het 

rechtskader van de ESIF, onder een specifiek programma vallen en consistent zijn met de 

ESIF-doelstellingen. Voorts zou de deelname van de ESIF mogelijk kunnen zijn door middel 

van investeringsplatforms die regionaal (in sommige gevallen grensoverschrijdend, met 

betrekking tot meerdere lidstaten), sectoraal (in verschillende lidstaten binnen een sector) en 

nationaal (waarbij bepaalde investeringsprojecten op het grondgebied van een lidstaat worden 

gebundeld) van opzet kunnen zijn. De beheersautoriteiten in het kader van de ESIF zouden 

kunnen besluiten om ofwel te investeren in het kapitaal van een investeringsplatform ofwel 

bij te dragen aan een faciliteit door middel waarvan het door de ESIF gefinancierde financiële 

instrument en een investeringsplatform gezamenlijk kunnen investeren samen met private 

investeerders.  

 

In deze context ondersteunt de rapporteur de bepaling van specifieke regelingen voor het 

mogelijk combineren van de instrumenten. Gedurende de komende jaren zal meer informatie 

worden verzameld met betrekking tot het toepassingsgebied van dergelijke regelingen. Deze 

specifieke regelingen zouden in ieder geval door de Commissie moeten worden vastgesteld 

middels een gedelegeerde handeling.  

 

Hoewel voor het EFSI territoriale aspecten niet de primaire zorg zijn - het ultieme criterium is 

de levensvatbaarheid van de projecten - is het vanuit het oogpunt van regionale ontwikkeling 

belangrijk om een geografisch evenwicht binnen de Unie te waarborgen om zo bij te dragen 

aan de economische, sociale en territoriale cohesie. In dit opzicht hebben 

grensoverschrijdende projecten bewezen een hoge Europese toegevoegde waarde te 

genereren.  
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Vanuit dit oogpunt moeten de EIB en de Commissie tevens een evaluatie maken van de 

coördinatie tussen EFSI-investeringen met andere beleidsmaatregelen en instrumenten van de 

Unie, in het bijzonder met de ESIF, en hiervan verslag doen, alsook het effect op 

economische, sociale en territoriale cohesie beoordelen. Het daadwerkelijke aandeel in de 

EFSI-projecten van de ESIF kan in de evaluatie van belang zijn. In de komende jaren zal het 

werkelijke gebruik van de ESIF in combinatie met het EFSI een leerproces op projectniveau 

opleveren. 

 

AMENDEMENTEN 

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde 

Begrotingscommissie en de Commissie economische en monetaire zaken onderstaande 

amendementen in aanmerking te nemen: 

 

Amendement  1 

Voorstel voor een verordening 

Visum 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Gezien het Verdrag betreffende de werking 

van de Europese Unie, en met name 

artikel 172, artikel 173, artikel 175, lid 3, 

en artikel 182, lid 1, 

Gezien het Verdrag betreffende de werking 

van de Europese Unie, en met name 

artikel 172, artikel 173, artikel 174, 

artikel 175, lid 3, en artikel 182, lid 1, 

 

Amendement  2 

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 

(1) De economische en financiële crisis 

heeft tot een daling van de investeringen en 

een verminderde kennisvalorisatie binnen 

de Unie geleid: deze zijn met ongeveer 

15 % afgenomen ten opzichte van het 

piekjaar 2007, met gevolgen voor alle 

Europese regio´s en met name de minst 

ontwikkelde regio´s. Alle regio´s en meer 

in het bijzonder de regio´s die zwaarder 

door de crisis zijn getroffen hebben te 

lijden van een gebrek aan investeringen als 
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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. 

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. Daardoor wordt 

een snellere verwezenlijking van de 

doelstellingen van de Uniestrategie voor 

slimme, duurzame en inclusieve groei 

verhinderd evenals het proces om de 

ongelijkheden tussen regio´s te 

verkleinen. 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) Er is dan ook een krachtdadig optreden 

vereist om de vicieuze cirkel te doorbreken 

die door het gebrek aan investeringen is 

ontstaan. Structurele hervormingen en 

budgettaire verantwoordelijkheid zijn 

noodzakelijke voorwaarden om de 

investeringen te bevorderen. Samen met 

een nieuwe impuls aan de 

investeringsfinanciering kunnen deze 

voorwaarden bijdragen tot het ontstaan van 

een positieve spiraal, waarbij 

investeringsprojecten de werkgelegenheid 

en de vraag helpen ondersteunen en tot een 

duurzame toename van het groeipotentieel 

leiden. 

(2) Er is dan ook een krachtdadig optreden 

vereist om de vicieuze cirkel te doorbreken 

die door het gebrek aan investeringen en de 

nog steeds toenemende ongelijkheid 

tussen regio´s is ontstaan. Structurele 

hervormingen en budgettaire 

verantwoordelijkheid zijn noodzakelijke 

voorwaarden om de investeringen te 

bevorderen, terwijl prikkels om een 

investeringsbevorderend klimaat in de 

lidstaten te creëren economisch herstel 

zouden kunnen stimuleren. Samen met 

een nieuwe impuls aan de 

investeringsfinanciering kunnen deze 

voorwaarden bijdragen tot het ontstaan van 

een positieve spiraal, waarbij 

investeringsprojecten de werkgelegenheid 

en de vraag helpen ondersteunen en tot een 

duurzame toename van het groeipotentieel 

leiden. 
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Amendement  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 de 

beleidsmaatregelen en instrumenten te 

coördineren en ervoor te zorgen dat op 

doeltreffende wijze aan de 

investeringsbehoeften van de Unie wordt 

voldaan zodat een harmonieuze 

ontwikkeling wordt gewaarborgd, en dat 

de op de markt beschikbare liquiditeit 

efficiënt wordt aangewend en wordt 

gekanaliseerd naar de financiering van 

levensvatbare investeringsprojecten. 

 

Amendement  5 

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 en gestabiliseerd 

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. 
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Amendement  6 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) Het EFSI heeft ten doen de 

moeilijkheden bij de financiering en 

uitvoering van productieve investeringen in 

de Unie te helpen overwinnen en een 

betere toegang tot financiering te 

waarborgen. Het is de bedoeling dat vooral 

kleine en middelgrote ondernemingen van 

de betere toegang tot financiering 

profiteren. Het is ook raadzaam om 

midcap-bedrijven met maximaal 3 000 

werknemers van de voordelen van een 

dergelijke betere toegang tot financiering te 

laten meeprofiteren. Het overwinnen van 

de investeringsproblemen waarmee Europa 

momenteel te kampen heeft, moet 

bijdragen tot de versterking van de 

economische, sociale en territoriale cohesie 

van de Unie. 

(10) Het EFSI heeft ten doen de 

moeilijkheden bij de financiering en 

uitvoering van productieve en strategische 

investeringen in de Unie, die van 

economisch en maatschappelijk belang 

zijn om een duurzame economie en het 

scheppen van kwalitatief hoogwaardige 

banen te stimuleren, te helpen overwinnen 

en een betere toegang tot financiering te 

waarborgen, in het bijzonder in regio´s 

waar deze toegang structureel beperkt is. 

Het is de bedoeling dat vooral kleine en 

middelgrote ondernemingen van de betere 

toegang tot financiering profiteren, zodat 

een goed klimaat voor innovatieve 

startende ondernemingen wordt 

gecreëerd. Het is ook raadzaam om 

midcap-bedrijven met maximaal 3 000 

werknemers van de voordelen van een 

dergelijke betere toegang tot financiering te 

laten meeprofiteren. Het overwinnen van 

de investeringsproblemen waarmee Europa 

momenteel te kampen heeft, moet 

bijdragen tot de versterking van de 

economische, sociale en territoriale cohesie 

van de Unie. 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) Het EFSI dient strategische 

investeringen met een grote economische 

meerwaarde te ondersteunen die tot de 

verwezenlijking van de 

(11) Het EFSI dient strategische 

investeringen met een grote economische, 

maatschappelijke en ecologische 
meerwaarde te ondersteunen. Deze 
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beleidsdoelstellingen van de Unie 

bijdragen. 
investeringen moeten een grote mate van 

complementariteit en samenhang 

vertonen met investeringen van andere 

instrumenten van de Unie, om zo te 

profiteren van positieve externe factoren 

teneinde de beleidsdoelstellingen van de 

Unie en de doelstellingen betreffende 

slimme, duurzame en inclusieve groei te 

verwezenlijken. 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 14 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(14) Het EFSI moet zich toespitsen op 

projecten met een hoge maatschappelijke 

en economische waarde. Het EFSI dient 

zich meer in het bijzonder toe te leggen op 

projecten die de 

werkgelegenheidsschepping, de groei op 

lange termijn en het concurrentievermogen 

bevorderen. Het EFSI dient een breed 

gamma van financiële producten (eigen 

vermogen, vreemd vermogen of garanties) 

te ondersteunen teneinde optimaal op de 

behoeften van een individueel project te 

kunnen inspelen. Het brede 

productengamma moet het EFSI in staat 

stellen zich aan de marktbehoeften aan te 

passen en tegelijkertijd particuliere 

investeringen in projecten aan te moedigen. 

Het EFSI mag niet als substituut voor 

particuliere marktfinanciering fungeren, 

maar moet in plaats daarvan als katalysator 

voor particuliere financiering dienst doen 

door het marktfalen te verhelpen en er 

aldus voor te zorgen dat het overheidsgeld 

zo efficiënt en strategisch mogelijk wordt 

gebruikt. Het vereiste dat de 

staatssteunbeginselen in acht moeten 

worden genomen, moet tot een dergelijk 

efficiënt en strategisch gebruik bijdragen. 

(14) Het EFSI moet zich toespitsen op 

projecten met een hoge maatschappelijke 

en economische waarde, en tegelijkertijd 

bijdragen aan de versterking van de 

economische, sociale en territoriale 

cohesie van de Unie, om aldus het 

ontstaan van nieuwe onevenwichtigheden 

tussen verschillende gebieden in de Unie 

te voorkomen. Het EFSI dient zich meer in 

het bijzonder toe te leggen op projecten die 

de werkgelegenheidsschepping, de groei op 

lange termijn en het concurrentievermogen 

bevorderen. Het EFSI dient een breed 

gamma van financiële producten (eigen 

vermogen, vreemd vermogen of garanties) 

te ondersteunen teneinde optimaal op de 

behoeften van een individueel project te 

kunnen inspelen. Het brede 

productengamma moet het EFSI in staat 

stellen zich aan de marktbehoeften aan te 

passen en tegelijkertijd particuliere 

investeringen in projecten aan te moedigen. 

Het EFSI mag niet als substituut voor 

particuliere marktfinanciering fungeren, 

maar moet in plaats daarvan als katalysator 

voor particuliere financiering dienst doen 

door het marktfalen te verhelpen en er 

aldus voor te zorgen dat het overheidsgeld 

zo efficiënt en strategisch mogelijk wordt 

gebruikt. Het vereiste dat de 
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staatssteunbeginselen in acht moeten 

worden genomen, moet tot een dergelijk 

efficiënt en strategisch gebruik bijdragen. 

Er moet eveneens aandacht worden 

besteed aan de ervaringen en praktijken 

van regio´s met betrekking tot het gebruik 

van marktinstrumenten. 

 

Amendement  9 

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. Het EFSI dient projecten 

overal in de Unie te financieren, waarbij 

bijzondere aandacht moet uitgaan naar de 

minder ontwikkelde, geografisch en 

demografisch minder begunstigde 

gebieden (zoals de ultraperifere, meest 

noordelijke, insulaire of berggebieden), 

evenals de regio´s met een hoge 

werkloosheid, die over het algemeen het 

zwaarst door de financiële crisis zijn 

getroffen. Het EFSI mag alleen worden 

gebruikt wanneer uit andere bronnen geen 

volledige financiering tegen redelijke 

financiële voorwaarden voorhanden is, 

terwijl het verdringingseffect tussen de 

verschillende bronnen op projectniveau 

zoveel mogelijk moet worden vermeden. 

 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 16 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(16) Het EFSI moet zich toespitsen op 

investeringen waarvan wordt verwacht dat 

zij economisch en technisch haalbaar zijn 

en waaraan een passend risico verbonden 

is, maar die wel nog aan de specifieke 

vereisten voor EFSI-financiering voldoen. 

(16) Het EFSI moet zich toespitsen op 

investeringen waarvan wordt verwacht dat 

zij economisch en technisch haalbaar zijn 

en waaraan een passend risico verbonden 

is, maar die wel nog aan de specifieke 

vereisten voor EFSI-financiering voldoen. 

Het is derhalve noodzakelijk om 

duidelijke beginselen, criteria en 

voorwaarden voor EFSI-steun vast te 

stellen. 

 

Amendement  11 

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) Lidstaten kunnen gebruik maken van 

Europese structuur- en 

investeringsfondsen om bij te dragen aan 

de financiering van in aanmerking 

komende projecten die met de EU-

garantie worden ondersteund, in 

overeenstemming met de doelstellingen, 

beginselen en regels van het rechtskader 

dat op deze fondsen van toepassing is, en 

met name Verordening (EU) 

nr. 1303/2013 van het Europees 

Parlement en de Raad1a ("verordening 

gemeenschappelijke bepalingen"), en met 

de partnerschapsovereenkomsten en de 

desbetreffende programma´s. De 

flexibiliteit van deze aanpak moet de 

synergieën tussen de instrumenten van de 

Unie bevorderen, zorgen voor maximale 

toegevoegde waarde en het potentieel 

versterken om investeerders aan te 

trekken voor de investeringsterreinen 

waarop het EFSI zich toespitst. Er moet 

worden gezorgd voor volledige 

complementariteit tussen instrumenten en 

investeringen, zonder dat financiële 

instrumenten die zijn ontwikkeld in het 
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kader van de Europese structuur- en 

investeringsfondsen worden vervangen, 

zodat het verdringingseffect tussen deze 

instrumenten zoveel mogelijk wordt 

vermeden. 

 ____________________ 

 1a Verordening (EU) nr. 1303/2013 van 

het Europees Parlement en de Raad van 

17 december 2013 houdende 

gemeenschappelijke bepalingen inzake 

het Europees Fonds voor regionale 

ontwikkeling, het Europees Sociaal 

Fonds, het Cohesiefonds, het Europees 

Landbouwfonds voor 

plattelandsontwikkeling en het Europees 

Fonds voor maritieme zaken en visserij en 

algemene bepalingen inzake het Europees 

Fonds voor regionale ontwikkeling, het 

Europees Sociaal Fonds, het 

Cohesiefonds en het Europees Fonds voor 

maritieme zaken en visserij (PB l 347 van 

20.12.2013, BLZ. 320). 

 

Amendement  12 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 21 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(21) Op voorwaarde dat aan alle 

toepasselijke selectiecriteria is voldaan, 

kunnen de lidstaten van de Europese 

structuur- en investeringsfondsen 

gebruikmaken om bij te dragen aan de 

financiering van in aanmerking komende 

projecten die met de EU-garantie worden 

ondersteund. De flexibiliteit van een 

dergelijke aanpak moet ervoor zorgen dat 

de investeringsterreinen waarop het EFSI 

zich toespitst, zoveel mogelijk 

investeerders aantrekken. 

(21) Op 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. De verlening van steun 

uit de Europese structuur- en 

investeringsfondsen aan regionale, 

nationale en sectorale 

investeringsplatforms moet onder 

bepaalde omstandigheden mogelijk zijn, 

hetgeen moet worden geregeld middels 

gedelegeerde handelingen van de 

Commissie. 
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Amendement  13 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 25 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(25) De EIB moet de door het EFSI 

ondersteunde activiteiten op gezette tijden 

evalueren om de relevantie, het resultaat en 

het effect ervan te beoordelen en om na te 

gaan op welke punten de activiteiten in de 

toekomst kunnen worden verbeterd. Die 

evaluaties moeten een bijdrage leveren aan 

het afleggen van verantwoording en aan 

een duurzaamheidsanalyse. 

(25) De EIB 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, complementariteit en 

consistentie ervan met andere 

beleidsmaatregelen en instrumenten van 

de Unie, en met name met de steun uit de 

Europese structuur- en 

investeringsfondsen, 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. 

 

 

Amendement  14 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 29 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(29) De bijdrage uit de Uniebegroting zou 

gedeeltelijk worden gefinancierd door de 

beschikbare middelen voor Horizon 2020 – 

het kaderprogramma voor onderzoek en 

innovatie (2014-2020), waarin 

Verordening (EU) nr. 1291/2013 van het 

Europees Parlement en de Raad voorziet, 

en de Connecting Europe Facility, waarin 

Verordening (EU) nr. 1316/2013 van het 

Europees Parlement en de Raad 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 

(29) De bijdrage uit de Uniebegroting zou 

gedeeltelijk worden gefinancierd door de 

beschikbare middelen voor Horizon 2020 – 

het kaderprogramma voor onderzoek en 

innovatie (2014-2020), waarin 

Verordening (EU) nr. 1291/2013 van het 

Europees Parlement en de Raad voorziet, 

en de Connecting Europe Facility, waarin 

Verordening (EU) nr. 1316/2013 van het 

Europees Parlement en de Raad 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 
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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. 

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. EFSI-financiering voor projecten 

ten behoeve van startende 

ondernemingen, evenals andere 

activiteiten die verband houden met 

onderzoek, ontwikkeling en innovatie 

dienen in alle gevallen een toegevoegde 

waarde voor de reële economie te 

genereren. 

 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 29 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (29 bis) De Commissie moet de 

begrotingsautoriteit, in het kader van de 

tussentijdse herziening van het MFK, 

melden welke mogelijkheden er bestaan 

om de beschikbare financiering voor de 

EU-garantie uit andere programma's dan 

Horizon 2020 en de Connecting Europe 

Facility te halen. 
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Amendement  16 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 31 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(31) Binnen de Unie is er een aanzienlijk 

aantal potentieel levensvatbare projecten 

dat niet wordt gefinancierd omdat er met 

betrekking tot deze projecten sprake is van 

onzekerheid en een gebrek aan 

transparantie. Vaak komt dat doordat 

particuliere investeerders niet van de 

projecten op de hoogte zijn of over 

onvoldoende informatie beschikken om de 

daaraan verbonden investeringsrisico's in te 

schatten. De Commissie en de EIB, met de 

steun van de lidstaten, dienen de 

totstandbrenging te bevorderen van een 

transparante pijplijn van lopende en 

toekomstige investeringsprojecten in de 

Unie die geschikt zijn om in te investeren. 

Deze "projectenpijplijn" moet garanderen 

dat informatie over investeringsprojecten 

op regelmatige en gestructureerde basis 

openbaar wordt gemaakt, en er aldus voor 

zorgen dat investeerders beschikken over 

betrouwbare informatie waarop zij hun 

investeringsbeslissingen kunnen baseren. 

(31) Binnen de Unie is er een aanzienlijk 

aantal potentieel levensvatbare projecten 

dat niet wordt gefinancierd omdat er met 

betrekking tot deze projecten sprake is van 

onzekerheid en een gebrek aan 

transparantie. Vaak komt dat doordat 

particuliere investeerders niet van de 

projecten op de hoogte zijn of over 

onvoldoende informatie beschikken om de 

daaraan verbonden investeringsrisico's in te 

schatten. De Commissie en de EIB, met de 

steun van de lidstaten, dienen de 

totstandbrenging te bevorderen van een 

transparante pijplijn van lopende en 

toekomstige investeringsprojecten in de 

Unie die geschikt zijn voor passende 

investeringen die tot stand kunnen komen 

door middel van publiek-private 

partnerschappen. Deze "projectenpijplijn" 

moet garanderen dat informatie over 

investeringsprojecten op regelmatige en 

gestructureerde basis openbaar wordt 

gemaakt, en er aldus voor zorgen dat 

investeerders beschikken over betrouwbare 

informatie waarop zij hun 

investeringsbeslissingen kunnen baseren. 

 

 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 32 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(32) Ook de lidstaten zijn op nationaal 

niveau begonnen met de totstandbrenging 

en promotie van projectenpijplijnen voor 

projecten van nationale betekenis. De door 

(32) Regionale en lokale overheden, 

waaronder ook regionale 

innovatieplatforms, regionale 

ontwikkelingsagentschappen en 
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de Commissie en de EIB opgestelde 

informatie moet links bevatten naar de 

flankerende nationale projectenpijplijnen. 

beheersautoriteiten van de Europese 

structuur- en investeringsfondsen, 

vormen een cruciale bron van informatie 

over lopende en toekomstige 

investeringsmogelijkheden. Derhalve 

moeten de lidstaten rekening houden met 

hun input bij de totstandbrenging en 

promotie van projectenpijplijnen voor 

projecten van nationale, regionale, 

grensoverschrijdende of macroregionale 
betekenis. De door de Commissie en de 

EIB opgestelde informatie moet links 

bevatten naar de flankerende nationale 

projectenpijplijnen. 

 

 

Amendement  18 

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, moeten 

de EIB en de Commissie op gezette tijden 

verslag aan het Europees Parlement, de 

Raad, het Europees Economisch en 

Sociaal Comité en het Comité van de 

Regio's uitbrengen over de voortgang en 

het effect van het EFSI. 

 

Amendement  19 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 1 Artikel 1 

Europees Fonds voor strategische 

investeringen 

Europees Fonds voor strategische 

investeringen 

1. De Commissie sluit een overeenkomst 

met de Europese Investeringsbank (EIB) 

betreffende het opzetten van een Europees 

1. De Commissie sluit een overeenkomst 

met de Europese Investeringsbank (EIB) 

betreffende het opzetten van een Europees 
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Fonds voor strategische investeringen 

("EFSI"). 

Fonds voor strategische investeringen 

("EFSI"), en doet deze overeenkomst 

toekomen aan het Europees Parlement en 

de Raad. 

Het EFSI heeft ten doel investeringen in de 

Unie te ondersteunen en ondernemingen 

met maximaal 3 000 werknemers, met 

bijzondere focus op kleine en middelgrote 

ondernemingen, een betere toegang tot 

financiering te bieden door de 

verstrekking van risicodragende capaciteit 

aan de EIB ("EFSI-overeenkomst"). 

Het EFSI heeft ten doel concurrerende en 

efficiënte investeringen in de Unie te 

ondersteunen en te zorgen voor meer en 

toegankelijkere financiering voor 
ondernemingen, inclusief startende 

ondernemingen, met maximaal 3 000 

werknemers, met bijzondere focus op 

kleine en middelgrote ondernemingen, 

door de verstrekking van risicodragende 

capaciteit aan de EIB ("EFSI-

overeenkomst"). 

 1 bis. De Commissie en de EIB zorgen 

ervoor dat de steun uit het EFSI 

consistent is met en een aanvulling vormt 

op andere beleidsmaatregelen en 

instrumenten van de Unie, en tevens 

bijdraagt tot de doelstelling van 

economische, sociale en territoriale 

cohesie. 

2. De EFSI-overeenkomst staat open voor 

toetreding door de lidstaten. Mits de 

bestaande contribuanten daarmee 

instemmen, staat de EFSI-overeenkomst 

ook open voor toetreding door derden, 

zoals onder meer nationale 

stimuleringsbanken of 

overheidsagentschappen die eigendom zijn 

of onder de zeggenschap staan van 

lidstaten, alsook entiteiten uit de 

particuliere sector. 

2. De EFSI-overeenkomst staat open voor 

toetreding door de lidstaten. Mits de 

bestaande contribuanten daarmee 

instemmen, staat de EFSI-overeenkomst 

ook open voor toetreding door derden, 

zoals onder meer nationale 

stimuleringsbanken of 

overheidsagentschappen die eigendom zijn 

of onder de zeggenschap staan van 

lidstaten, alsook regionale en lokale 

autoriteiten en entiteiten uit de particuliere 

sector. 

 

Amendement  20 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 1 bis 

 Definities 
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 In deze verordening wordt verstaan 

onder: 

 (1) "investeringsplatform": een 

medefinancieringsregeling die wordt 

ingesteld om een groep projecten te 

financieren, die de vorm kan aannemen 

van een wettelijk voor een bijzonder doel 

opgerichte entiteit (Special Purpose 

Vehicle), een beheerde rekening of een 

contract; een investeringsplatform kan 

regionaal (uitgespreid over meerdere 

lidstaten en/of regio´s), nationaal (waarbij 

bepaalde investeringsprojecten op het 

grondgebied van een lidstaat gebundeld 

worden) of sectoraal (in meerdere 

lidstaten binnen één sector) van aard zijn; 

 (2)"derde": een publiek of privaat orgaan 

anders dan de Commissie of de EIB dat, 

mits de bestaande contribuanten daarmee 

instemmen, rechtstreeks mag bijdragen 

aan het EFSI en mag deelnemen aan de 

governancestructuur van het EFSI, met 

inbegrip van 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; 

 (3)"additionaliteit": het 

verdringingseffect tussen het EFSI en 

andere fondsen van de Unie of private 

middelen op projectniveau wordt zoveel 

mogelijk vermeden en het EFSI wordt 

uitsluitend ingezet wanneer uit andere 

bronnen geen volledige financiering tegen 

redelijke financiële voorwaarden 

voorhanden is. 

 

Amendement  21 

Voorstel voor een verordening 

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

2. De EFSI-overeenkomst voorziet in de 

oprichting van een Europees 

investeringsadviescentrum ("EIAC") 

binnen de EIB. Het EIAC heeft ten doel 

voort te bouwen op bestaande 

adviesdiensten van de EIB en de 

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. 

2. De EFSI-overeenkomst voorziet in de 

oprichting van een Europees 

investeringsadviescentrum ("EIAC") 

binnen de EIB. Het EIAC verleent 

ondersteuning waarbij rekening wordt 

gehouden met de bijzonderheden en 

concrete behoeften van lidstaten. Het 
heeft ten doel voort te bouwen en een 

aanvulling te vormen 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 in het kader van het 

EFSI. 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 en onverminderd de 

bevoegdheid van de Commissie om toe te 

zien op de toepassing van het Unierecht, 

het verlenen van advies over relevante 

aspecten van de EU-wetgeving.  

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, experts op het gebied van 

technische ondersteuning, nationale en 

regionale stimuleringsbanken en 

belanghebbenden, met inbegrip van 

regionale innovatieplatforms, de 

beheersautoriteiten en toezichtcomités van 

de Europese structuur- en 

investeringsfondsen, evenals regionale 

ontwikkelingsagentschappen. 

 

Amendement  22 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. In de EFSI-overeenkomst is bepaald dat 

het EFSI wordt beheerd door een bestuur, 

dat de strategische oriëntatie, de 

strategische allocatie van activa, het 

operationele beleid en de 

werkingsprocedures vaststelt, met inbegrip 

van het investeringsbeleid van de projecten 

die het EFSI kan ondersteunen en het 

risicoprofiel van het EFSI, in 

overeenstemming met de in artikel 5, lid 2, 

vermelde doelstellingen. Het bestuur kiest 

de voorzitter onder zijn leden. 

1. In de EFSI-overeenkomst is bepaald dat 

het EFSI wordt beheerd door een bestuur, 

dat de strategische oriëntatie, de 

strategische allocatie van activa, het 

operationele beleid en de 

werkingsprocedures vaststelt, met inbegrip 

van het investeringsbeleid van de projecten 

die het EFSI kan ondersteunen en het 

risicoprofiel van het EFSI, in 

overeenstemming met de in artikel 5, lid 2, 

vermelde doelstellingen. Bij de vaststelling 

hiervan houdt het bestuur rekening met 

de noodzaak geografische concentratie te 

vermijden. Het bestuur kiest de voorzitter 

onder zijn leden. 

 

Amendement  23 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

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 aan het EFSI-

investeringsbeleid en voor het goedkeuren 

van de ondersteuning van verrichtingen 

met de EU-garantie conform artikel 5. 

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 investerings comité is samengesteld uit 

zes onafhankelijke deskundigen en de 

directeur. De onafhankelijke deskundigen 

beschikken over veel relevante 

marktervaring met projectfinanciering en 

over een breed spectrum van expertise, 

onder meer op het gebied van regionale 

ontwikkeling, en worden door het bestuur 

voor een hernieuwbare vaste termijn van 

drie jaar benoemd.  

De besluiten van het investeringscomité 

worden bij gewone meerderheid genomen.  

De besluiten van het investeringscomité 

worden bij gewone meerderheid genomen.  
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Amendement  24 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 5 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 5 bis. Het investeringscomité houdt 

rekening met de Uniedoelstelling 

betreffende de versterking van de 

economische, sociale en territoriale 

cohesie en voorkomt verdere 

onevenwichtigheden tussen de regio´s 

teneinde in de gehele Unie algemene 

harmonieuze ontwikkeling te 

bewerkstelligen. 

 

Amendement  25 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 2 – alinea 1  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De EU-garantie wordt verleend voor 

financierings- en investeringsverrichtingen 

van de EIB welke door het in artikel 3, lid 

5, bedoelde investeringscomité zijn 

goedgekeurd, dan wel voor aan het EIF 

verstrekte financiering voor de uitvoering 

van financierings- en 

investeringsverrichtingen van de EIB in 

overeenstemming met artikel 7, lid 2. De 

betrokken verrichtingen stroken met het 

Uniebeleid en ondersteunen een of meer 

van de volgende algemene doelstellingen: 

2. De EU-garantie wordt verleend voor 

financierings- en investeringsverrichtingen 

van de EIB welke door het in artikel 3, lid 

5, bedoelde investeringscomité zijn 

goedgekeurd, dan wel voor aan het EIF 

verstrekte financiering voor de uitvoering 

van financierings- en 

investeringsverrichtingen van de EIB in 

overeenstemming met artikel 7, lid 2. De 

betrokken verrichtingen stroken met het 

Uniebeleid alsook met de strategie van de 

Unie voor slimme, duurzame en 

inclusieve groei, 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 infrastructuur, onder 

meer op vervoersgebied en 

grensoverschrijdende verbindingen, in het 

bijzonder in industrie- en toeristencentra; 

energie, en met name energie-

interconnecties en hernieuwbare energie; 
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en digitale infrastructuur; 

(b) investeringen in onderwijs en 

opleiding, gezondheidszorg, onderzoek en 

ontwikkeling, informatie- en 

communicatietechnologie en innovatie; 

(b) investeringen in onderwijs en 

opleiding, sociale inclusie, 

gezondheidszorg, onderzoek en 

ontwikkeling, informatie- en 

communicatietechnologie en innovatie en 

blauwe groei; 

(c) expansie van hernieuwbare energie en 

energie- en hulpbronnenefficiëntie; 

(c) expansie van hernieuwbare energie en 

energie- en hulpbronnenefficiëntie; 

(d) infrastructuurprojecten op het gebied 

van milieu, natuurlijke hulpbronnen en 

stadsontwikkeling, alsook op sociaal 

gebied; 

(d) infrastructuurprojecten op het gebied 

van milieu, natuurlijke hulpbronnen en 

stadsontwikkeling, alsook op sociaal 

gebied, in voorkomend geval met inbegrip 

van sociale huisvesting, evenals bij 

overheidsdiensten; 

(e) verstrekken van financiële steun aan de 

in artikel 1, lid 1, bedoelde ondernemingen, 

met inbegrip van risicofinanciering van 

werkkapitaal. 

(e) verstrekken van financiële steun aan de 

in artikel 1, lid 1, bedoelde ondernemingen, 

met inbegrip van risicofinanciering van 

werkkapitaal. 

 

Amendement  26 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis De desbetreffende verrichtingen 

dragen bij tot de duurzame ontwikkeling 

op de lange termijn van de regio waar de 

verrichting plaatsvindt. 

 

Amendement  27 

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 

4. Overeenkomstig de doelstellingen, 

beginselen en regels van het rechtskader 

dat van toepassing is op deze fondsen en 

overeenkomstig de 

partnerschapsovereenkomsten en de 
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financiering van in aanmerking komende 

projecten waarin de EIB met ondersteuning 

van de EU-garantie investeert. 

desbetreffende programma´s kunnen de 

lidstaten van de Europese structuur- en 

investeringsfondsen gebruik maken om bij 

te dragen aan de financiering van in 

aanmerking komende projecten waarin de 

EIB met ondersteuning van de EU-garantie 

investeert. Coördinatie, complementariteit, 

additionaliteit, coherentie en synergieën 

moeten worden gewaarborgd. Dezelfde 

uitgave mag geen steun ontvangen uit 

meer dan één bron. 

 

Amendement  28 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 4 bis (nieuw)  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 bis. De Commissie wordt de bevoegdheid 

toegekend om overeenkomstig artikel 17 

gedelegeerde handelingen vast te stellen 

ter bepaling van aanvullende specifieke 

regelingen met betrekking tot het 

combineren van de steun uit de Europese 

structuur- en investeringsfondsen aan 

projecten die door de EIB worden 

gefinancierd met behulp van de EU-

garantie, met inbegrip van regelingen 

voor de deelname van de Europese 

structuur- en investeringsfondsen aan 

investeringsplatforms. 

 

Amendement  29 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 4 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 ter. 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 op regionaal niveau en op de 

economische, sociale en territoriale 
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cohesie, en zij bevorderen synergieën en 

een effectieve coördinatie tussen het EFSI 

en de Europese structuur- en 

investeringsfondsen, teneinde te 

waarborgen dat zij bijdragen tot de 

verwezenlijking van de economische, 

sociale en territoriale cohesie. 

 

Amendement  30 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 9 Artikel 9 

Europese investeringsprojectenpijplijn Europese investeringsprojectenpijplijn 

1. De Commissie en de EIB, met steun van 

de lidstaten, bevorderen de 

totstandbrenging van een transparante 

pijplijn van lopende en potentiële 

toekomstige investeringsprojecten in de 

Unie. De pijplijn laat onverlet welke 

projecten uiteindelijk overeenkomstig 

artikel 3, lid 5, worden geselecteerd om te 

worden ondersteund. 

1. De Commissie en de EIB, met steun van 

de lidstaten, bevorderen de 

totstandbrenging van een transparante 

pijplijn van lopende en potentiële 

toekomstige investeringsprojecten in de 

Unie. De pijplijn laat onverlet welke 

projecten uiteindelijk overeenkomstig 

artikel 3, lid 5, worden geselecteerd om te 

worden ondersteund. Bij de selectie van 

projecten wordt rekening gehouden met 

de toegevoegde waarde op het vlak van 

economische en sociale duurzaamheid. 

 1 bis. De lidstaten maken gebruik van de 

deskundigheid van regionale en lokale 

overheden en belanghebbenden, 

waaronder ook regionale 

innovatieplatforms, 

ontwikkelingsagentschappen en 

beheersautoriteiten van de Europese 

structuur- en investeringsfondsen, als een 

bron van informatie over lopende en 

toekomstige investeringsmogelijkheden en 

-trends. 

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 

2. De Commissie en de EIB gaan op 

regelmatige en gestructureerde basis over 

tot de opstelling, actualisatie en 

verspreiding van alle beschikbare 

informatie over lopende en toekomstige 
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aanzienlijke bijdrage aan de 

verwezenlijking van EU-

beleidsdoelstellingen leveren. 

investeringen die een aanzienlijke bijdrage 

aan de verwezenlijking van EU-

beleidsdoelstellingen leveren. Het 

Europees Parlement kan de Commissie 

hierover om nadere toelichting verzoeken. 

 

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, indien van toepassing, 

regionale en lokale overheden gaan op 

regelmatige en gestructureerde basis over 

tot de opstelling, actualisatie en 

verspreiding van informatie over lopende 

en toekomstige investeringsprojecten op 

hun grondgebied. 

 

Amendement  31 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

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, de Raad, het 

Europees Economisch en Sociaal Comité 

en het Comité van de Regio’s verslag uit 

over de financierings- en 

investeringsverrichtingen van de EIB. 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 

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; 

(a) een beoordeling van de financierings- 

en investeringsverrichtingen van de EIB op 

verrichtings-, sector-, land-, regionaal en 

macroregionaal 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; 

 (-a) een beschrijving van de projecten 

waarbij de steun van de Europese 

structuur- en investeringsfondsen wordt 

gecombineerd met de steun uit het EFSI, 

en het totale bedrag van de bijdragen uit 
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iedere bron; 

 (-a bis) een beoordeling van de Europese 

toegevoegde waarde en de bijdrage van 

het EFSI aan de verwezenlijking van de 

beleidsdoelstellingen van de Unie, in het 

bijzonder de doelstellingen met betrekking 

tot  slimme, duurzame en inclusieve groei; 

(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 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; 

(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 

financierings- en investeringsverrichtingen 

van de EIB; 

(d) een beoordeling van de kwaliteit van de 

financierings- en investeringsverrichtingen 

van de EIB, met inbegrip van de bereikte 

resultaten; 

(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. 

 

Amendement  32 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis In het in lid 2, onder b) bedoelde 

verslag analyseert de Commissie de 

bijdrage van het EFSI aan de strategie 

van de Unie voor slimme, duurzame en 

inclusieve groei, de consistentie ervan met 

andere beleidsmaatregelen en 

instrumenten van de Unie, evenals het 

effect van de EFSI-verrichtingen op de 

economische, sociale en territoriale 

cohesie. 
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Amendement  33 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 – lid 2 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 ter. Wanneer de Europese structuur- en 

investeringsfondsen worden gebruikt om 

bij te dragen aan de financiering van in 

aanmerking komende projecten waarin de 

EIB met ondersteuning van de EU-

garantie investeert, overeenkomstig 

artikel 5, lid 4, van deze verordening, 

verstrekken de lidstaten informatie over 

deze bijdrage in het kader van de 

verslagleggingsvereisten uit hoofde van 

artikel 50, lid 5, en artikel 52, lid 2, onder 

d) van de verordening 

gemeenschappelijke bepalingen. 
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