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SUGGESTIES 

De Commissie vervoer en toerisme verzoekt de ten principale bevoegde Begrotingscommissie 

en Commissie economische en monetaire zaken onderstaande suggesties in hun 

ontwerpresolutie op te nemen: 

1. verzoekt de Commissie bij haar evaluatie en bij de opstelling van het nieuwe 

wetgevingsvoorstel rekening te houden met de opmerkingen die het Parlement in dit 

uitvoeringsverslag maakt; 

2. is verheugd over de oprichting van de EFSI-organen en de transparante selectieprocedure 

voor leden van de bestuursstructuur van deze organen; verzoekt de EFSI-organen echter 

om het Parlement, de Raad en het publiek op regelmatige basis, in detail en op 

transparantere wijze op de hoogte te houden van de EFSI-projecten; stelt voor dat de 

Europese investeringsadvieshub (EIAH) meer informatie verstrekt aan onder meer kmo's 

en micro-ondernemingen; 

3. is ingenomen met de strategische oriëntatie die in december 2015 door het bestuur van 

het EFSI is goedgekeurd en die indicatieve grenswaarden met betrekking tot geografische 

concentratie bevat; stelt vast dat de geografische verdeling onder begunstigden van het 

EFSI onevenwichtig is; merkt op dat tijdens het eerste jaar waarin het fonds operationeel 

was 92 % van alle investeringen was geconcentreerd in de landen van de EU-15, terwijl 

slechts 8 % de landen van de EU-13 bereikte, en dat tot op heden tien lidstaten, 

voornamelijk in Midden- en Oost-Europa, uitsluitend in het kader van het kmo-venster 

van het EFSI hebben kunnen gebruikmaken van verrichtingen; wijst erop dat de bbp-ratio 

als criterium relevant is, onder meer om economische, sociale en territoriale samenhang 

te waarborgen, met het oog op een evenwichtige spreiding van projecten, waarbij 

rekening wordt gehouden met de algemene economische activiteit van elk land, de 

behoefte aan investeringen en het werkgelegenheidsvolume; onderstreept dat de 

concentratie van kapitaal sociale en economische verschillen in de EU in de hand werkt;  

4. wijst erop dat investeringen met een hoog risico niet kunnen worden opgelegd en in een 

context van lage groeicijfers en geringe vraag in de meeste gevallen niet de moeite waard 

zijn; dringt er derhalve op aan dat bij de toewijzing van EFSI-middelen niet alleen 

gezorgd wordt voor een evenwichtige geografische spreiding, maar ook voor een sterkere 

koppeling aan succesvolle ontwikkelingen in het economisch en begrotingsbeleid; 

5. betreurt het ontbreken van grenswaarden met betrekking tot concentratie in de 

aanvankelijke opstartfase; herinnert eraan dat de vervoersector de grootste bijdrage heeft 

geleverd aan het EFSI-fonds, ter waarde van 2,2 miljard EUR op een totaal van 

8 miljard EUR, hetgeen goed is voor meer dan 25 % van het totale garantiefonds; stelt 

met bezorgdheid vast dat de vervoersector slechts ongeveer 13 % van alle tot nu toe in 

het kader van het venster infrastructuur en innovatie van het EFSI ingezette en 

beschikbaar gemaakte investeringen heeft ontvangen, wat ver onder de grenswaarde van 

30 % ligt die is ingesteld voor elke specifieke sector; verzoekt het investeringscomité 

bijzondere aandacht te besteden aan projecten van de vervoersector, aangezien deze nog 

steeds erg slecht vertegenwoordigd zijn in de investeringsportefeuille en vervoer een 

belangrijke rol speelt voor de economische groei en de veiligheid van de consument; 
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6. spoort de Commissie ertoe aan regels in te voeren voor de selectie van duurzame 

projecten en die te koppelen aan de belangrijkste doelstellingen en streefcijfers van het 

EU-beleid, zoals emissieloze of emissiearme mobiliteit, of aan bestaande initiatieven 

zoals de trans-Europese fietsroutenetwerken in combinatie met treinvervoer of 

initiatieven om in onbruik geraakte of ontmantelde regionale grensoverschrijdende 

spoorwegverbindingen te herstellen1; 

7. herinnert eraan dat de resultaten van de scorebordbeoordeling van zowel goedgekeurde 

als afgewezen verrichtingen regelmatig op transparante en toegankelijke wijze bekend 

moeten worden gemaakt; 

8. uit twijfels bij de additionaliteit van een aantal van de eerste gekozen vervoersprojecten, 

aangezien deze naar alle waarschijnlijkheid ook zonder het EFSI gefinancierd hadden 

kunnen worden; 

9. is zich ervan bewust dat infrastructuurprojecten die worden ingediend bij de EIB vaak 

onder traditionele EIB-verrichtingen vallen, aangezien ze worden ingediend door 

autoriteiten die worden gesteund door overheidsgaranties en derhalve een kleiner risico 

opleveren; verzoekt de EIB andere parameters te onderzoeken waardoor deze projecten in 

aanmerking zouden kunnen komen als additioneel en geschikt voor het EFSI, en vraagt 

tevens dat EFSI-mogelijkheden meer worden aangeprezen bij particuliere partners, zodat 

het aantal projecten in het kader van deze eerste EFSI-oproep daadwerkelijk toeneemt; 

10. vraagt dat het concept "Europese meerwaarde" in overweging wordt genomen in de 

selectieprocedure en dat het EFSI strookt met EU-beleidsdoelstellingen, met name 

grensoverschrijdende projecten en andere vooraf geselecteerde projecten in het kader 

van de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen (CEF) en andere 

EU-vlaggenschipinitiatieven op het gebied van vervoer (zoals ERTMS en Sesar); 

onderstreept dat rekening moet worden gehouden met andere beleidsprioriteiten van 

de Unie, zoals emissieloze en emissiearme intermodale mobiliteit, kwaliteitsvolle 

werkgelegenheid, hulpbronnenefficiëntie, duurzame infrastructuur, onderzoek en 

innovatie en synergieën tussen trans-Europese vervoers-, energie- en 

telecommunicatienetwerken; 

11. verzoekt de Commissie met klem zich te concentreren op investeringen in projecten die 

externe kosten zoveel mogelijk helpen drukken; 

12. is van mening dat het combineren van EU-subsidies met financieringsinstrumenten ook 

voor de nodige additionaliteit kan zorgen en investeerders ertoe zal aanzetten projecten in 

te dienen die anders niet zouden zijn uitgevoerd; vraagt de EIB en de Commissie het 

combineren van EU-subsidies (verscheidene EU-mechanismen zoals CEF, H2020, de 

Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF)) met het EFSI te bevorderen om het 

financiële profiel van infrastructuurprojecten die voor een Europese meerwaarde zorgen 

te verbeteren; 

13. wijst erop dat vervoersinfrastructuurprojecten van publiek-private partnerschappen (PPP) 

in de regel gebaseerd moeten zijn op het "de gebruiker betaalt"-beginsel om de druk op 

de overheidsbegrotingen en de belastingbetalers voor de aanleg en het onderhoud van 

                                                 
1 www.missing-rail-links.eu 
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infrastructuur te verlichten; merkt op dat het van belang is verschillende soorten 

EU-financiering op elkaar af te stemmen om ervoor te zorgen dat de 

EU-beleidsdoelstellingen inzake vervoer in de hele Unie worden bereikt, en geen 

fondsen van het type PPP te bevorderen ten koste van structuurfondsen; 

14. wijst met nadruk op de veelbelovende start van de Europese investeringsadvieshub 

(EIAH) en is zich bewust van de sectorale en geografische concentratie van investeringen 

tot nu toe; verzoekt de EIAH betere algemene prestaties neer te zetten en meer aanwezig 

te zijn in landen waar het EFSI moeilijk voet aan de grond heeft gekregen en waar er 

sprake is van een gebrek aan administratieve capaciteit om levensvatbare projecten in te 

dienen, met name in cohesielanden; verzoekt de EIAH daarnaast specifiek advies te 

verstrekken ter ondersteuning van specifieke vervoersprojecten in het geval van sterke 

risicoaversie of wanneer het risico versnipperd is over investeerders (zoals bij 

grensoverschrijdende/multinationale projecten, infrastructuurprojecten met inkomsten op 

de lange termijn); 

15. is ervan overtuigd dat een betere samenwerking tussen de EIB – die aan het roer staat van 

het EFSI – de nationale en regionale ontwikkelingsbanken en de lokale autoriteiten 

noodzakelijk is om de prestaties van het EFSI zowel op nationaal als regionaal niveau te 

verbeteren; 

16. stelt met bezorgdheid vast dat het er gezien het kleine aantal vervoersprojecten in het 

EFSI op lijkt dat deze sector moeilijkheden ondervindt om aan financiering te geraken 

die grotendeels of uitsluitend afkomstig is van particuliere investeerders, zelfs als de 

CEF-middelen bijna opgebruikt zijn en er tot 2020 geen alternatieve EU-middelen 

beschikbaar zijn; vraagt derhalve om een verhoging van de CEF-begroting in het volgend 

financieel kader; 

17. betreurt het gebrek aan beschikbare gegevens over het totale aantal ondertekende 

verrichtingen in het kader van het venster "kmo's" van het EFSI en gerelateerde 

investeringen, vooral met betrekking tot de vervoersketen, in de luchtvaart en in de 

spoorwegsector, en betreurt tevens dat het hierdoor moeilijk wordt projecten, resultaten, 

succesverhalen en benchmarks te verifiëren; staat erop dat het probleem van het gebrek 

aan beschikbare gegevens wordt rechtgezet; verzoekt de Commissie bijzondere aandacht 

te besteden aan de uitbreiding van de steunverlening aan kmo's en aan lokale en regionale 

overheden; 

18. stelt voor dat de Commissie in haar periodieke verslagen vermeldt welke projecten 

gebruikmaken van de combinatie van CEF-subsidies en het EFSI; 

19. pleit ervoor de zichtbaarheid van EFSI-financieringen te vergroten door krachtig op te 

treden in de hele EU met behulp van een informatiecampagne en de invoering van een 

EFSI-logo. 
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