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Amendement 21

Rolandas Paksas

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De Raad van 12 juli 2011 heeft in 
herinnering gebracht dat financiële 
instrumenten dienen te worden beoordeeld 
in termen van hefboomeffecten in 
vergelijking met de bestaande instrumenten 
waarvan de risico's zouden drukken op de 
financiële overheidsbalans en waardoor 
particuliere instellingen mogelijk zouden 
worden verdrongen. De mededeling van de 
Commissie betreffende een proeffase voor 
het Europa 2020-initiatief inzake 
projectobligaties en de effectbeoordeling 
daarvan, die gebaseerd zijn op een 
openbare raadplegingsprocedure, draagt bij 
aan de aanpak van de bovengenoemde 
kwesties.

(6) De Raad van 12 juli 2011 heeft in 
herinnering gebracht dat financiële 
instrumenten dienen te worden beoordeeld 
in termen van hefboomeffecten in 
vergelijking met de bestaande instrumenten 
waarvan de risico's zouden drukken op de 
financiële overheidsbalans en waardoor 
particuliere instellingen mogelijk zouden 
worden verdrongen. De mededeling van de 
Commissie betreffende een proeffase voor 
het Europa 2020-initiatief inzake 
projectobligaties en de effectbeoordeling 
daarvan, die gebaseerd zijn op een 
openbare raadplegingsprocedure, draagt bij 
aan de aanpak van de bovengenoemde 
kwesties. Tevens moet ervoor worden 
gezorgd dat de voorgestelde maatregel 
aansluit bij de politieke besluiten en 
sociale overeenkomsten die gericht zijn op 
het verwezenlijken van economische, 
milieu- en sociale doelstellingen.

Or. lt

Amendement 22
Rolandas Paksas

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Dit wordt het eerste financiële EU-
instrument dat profiteert van 

(8) Dit wordt het eerste financiële EU-
instrument dat profiteert van 
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sectoroverschrijdende 
infrastructuurprojecten met soortgelijke 
financieringsbehoeften en dat als zodanig 
tot grotere voordelen zal leiden in termen 
van invloed op de markt, administratieve 
efficiëntie en besteding van de middelen. 
Het voorziet in een coherent instrument 
voor betrokkenen bij de infrastructuur 
zoals financiers, overheden, 
bouwondernemingen en ondernemers.

sectoroverschrijdende 
infrastructuurprojecten met soortgelijke 
financieringsbehoeften en dat als zodanig 
tot grotere voordelen zal leiden in termen 
van invloed op de markt, administratieve 
efficiëntie en besteding van de middelen. 
Het voorziet in een coherent instrument 
voor niet alleen institutionele beleggers, 
maar ook betrokkenen bij de infrastructuur 
met minder middelen in reserve zoals 
financiers, overheden, 
bouwondernemingen en ondernemers. 
Deze financiële maatregel beoogt tevens 
gebruikers te beschermen tegen 
excessieve kosten, in het bijzonder bij 
ontstentenis van enige andere 
infrastructuren.

Or. lt

Amendement 23
Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) De steun van de Unie zal het risico 
matigen dat inherent is aan 
projectobligaties in de mate dat 
kapitaalmarktdeelnemers bereid zijn te 
investeren in een groter volume aan 
infrastructuurobligaties dan mogelijk zou 
zijn zonder steun van de Unie.

(10) De steun van de Unie zal het risico 
matigen dat inherent is aan 
projectobligaties in de mate dat 
kapitaalmarktdeelnemers bereid zijn te 
investeren in een groter volume aan 
infrastructuurobligaties dan mogelijk zou 
zijn zonder steun van de Unie.
Projectobligaties moeten worden 
uitgebreid tot innovatie- en 
demonstratieprojecten.

Or. en
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Amendement 24
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Het economisch herstel van Europa 
mag niet in gevaar worden gebracht door 
toenemende overbelasting van het vervoer, 
ontbrekende schakels in de energie-
infrastructuur en een vertraging van de 
breedbandpenetratie, vanwege problemen 
bij infrastructuurprojecten om toegang te 
krijgen tot langlopende financiering uit 
particuliere of openbare middelen.

(11) Het economisch herstel van Europa 
mag niet in gevaar worden gebracht door 
toenemende overbelasting van het vervoer, 
ontbrekende schakels in de energie-
infrastructuur en een vertraging van de 
breedbandpenetratie, vanwege problemen 
bij infrastructuurprojecten om toegang te 
krijgen tot langlopende financiering uit 
particuliere of openbare middelen. Het 
initiatief inzake projectobligaties in het 
kader van de EU 2020-
partnerschapsovereenkomst vormt een 
duidelijk, aan verscherpt democratisch 
toezicht onderworpen 
subsidiabiliteitskader voor het ten uitvoer 
leggen van duurzame en anticyclische 
investeringsprogramma's die aansluiten 
bij de sociale, klimaat- en 
milieudoelstellingen van de EU, en 
beogen de rol van katalysator te spelen 
voor het aantrekken van particulier 
kapitaal voor langetermijnprojecten.

Or. en

Amendement 25
Edit Herczog

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Het economisch herstel van Europa 
mag niet in gevaar worden gebracht door 
toenemende overbelasting van het vervoer, 
ontbrekende schakels in de energie-
infrastructuur en een vertraging van de 
breedbandpenetratie, vanwege problemen 

(11) Het economisch herstel van Europa 
mag niet in gevaar worden gebracht door 
toenemende overbelasting van het vervoer, 
ontbrekende schakels in de energie-
infrastructuur, verouderde 
energiesystemen, problemen bij de 
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bij infrastructuurprojecten om toegang te 
krijgen tot langlopende financiering uit 
particuliere of openbare middelen.

energievoorziening en een vertraging van 
de breedbandpenetratie, en storingen bij de 
telecommunicatiediensten vanwege 
problemen bij infrastructuurprojecten om 
toegang te krijgen tot langlopende 
financiering uit particuliere of openbare 
middelen.

Or. en

Amendement 26
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) De herbeoordeling van 
investeringsprogramma's in de 
infrastructuur door de lidstaten in de 
context van hun strenge begrotingsbeleid 
en structurele hervormingen zal de 
noodzakelijke tempoversnelling van de 
investeringen in de infrastructuur niet 
vergemakkelijken. Bovendien blijft de 
langlopende kredietverlening door banken 
ten behoeve van infrastructuurprojecten 
onvoldoende en duur, hetgeen vraagt om 
alternatieve en marktconforme bronnen 
van schuldfinanciering.

(12) De herbeoordeling van 
investeringsprogramma's in de 
infrastructuur door de lidstaten in de 
context van hun strenge begrotingsbeleid 
en structurele hervormingen zal de 
noodzakelijke tempoversnelling van de 
investeringen in de infrastructuur, die 
nodig is om de beleidsoelstellingen van de 
Europa 2020-strategie te verwezenlijken, 
in het bijzonder de overstap op een 
hulpbronnenefficiënte, koolstofarme 
economie voor het realiseren van 
duurzame groei, zoals vastgelegd in het 
Europa 2020-vlaggenschipinitiatief voor 
hulpbronnenefficiëntie, niet 
vergemakkelijken. Bovendien blijft de 
langlopende kredietverlening door banken 
ten behoeve van infrastructuurprojecten 
onvoldoende en duur, hetgeen vraagt om 
alternatieve en marktconforme bronnen 
van schuldfinanciering.

Or. en

Amendement 27
Jürgen Creutzmann
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Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Daarom dient tijdens het lopende 
financieel kader een proeffase te worden 
gelanceerd voor het Europa 2020-initiatief 
inzake projectobligaties om de financiering 
via de schuldmarkt op het gebied van de 
infrastructuur meer algemeen op te zetten 
en om het scala aan financiële 
instrumenten dat momenteel voor 
vervoersprojecten beschikbaar is, te 
vergroten.

(14) Daarom dient tijdens het lopende 
financieel kader een proeffase te worden 
gelanceerd voor het Europa 2020-initiatief 
inzake projectobligaties om de financiering 
via de schuldmarkt op het gebied van de 
infrastructuur meer algemeen op te zetten 
en om het scala aan financiële 
instrumenten dat momenteel voor 
vervoersprojecten beschikbaar is, te 
vergroten. Aan het eind van de proeffase 
voert de Commissie samen met de EIB 
een evaluatie uit. De Commissie brengt 
tegen het eind van 2013 en na 
raadpleging van de partijen die bij de 
proeffase zijn betrokken verslag uit aan 
het Europees Parlement en de Raad.

Or. en

Amendement 28
Krišjānis Kariņš

Voorstel voor een verordening
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Overigens mag nooit worden 
vergeten dat projectobligaties de 
bestaande financieringsmodellen 
uitsluitend kunnen aanvullen, maar niet 
volledig kunnen vervangen.

Or. lv

Amendement 29
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 15
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Ter uitvoering van de proeffase van 
het Europa 2020-initiatief inzake 
projectobligaties dienen Besluit nr. 
1639/2006/EG en Verordening (EG) nr. 
680/2007 te worden gewijzigd. Met de 
proeffase wordt beoogd de 
infrastructuurprojecten te steunen met 
commercieel potentieel in de sectoren 
vervoer, energie en ICT, terwijl in de 
periode na 2013 het initiatief naar andere 
sectoren kan worden uitgebreid.

(15) Ter uitvoering van de proeffase van 
het Europa 2020-initiatief inzake 
projectobligaties dienen Besluit 
nr. 1639/2006/EG en Verordening (EG) 
nr. 680/2007 te worden gewijzigd. Met de 
proeffase wordt beoogd de 
infrastructuurprojecten te steunen met 
commercieel potentieel en sociaal-
economische baten die aansluiten bij de 
Europa 2020-strategie, in het bijzonder 
het vlaggenschipinitiatief inzake 
hulpbronnenefficiëntie, in de sectoren 
vervoer, energie en ICT, terwijl in de 
periode na 2013 het initiatief naar andere 
sectoren moet worden uitgebreid, in het 
bijzonder die van de hernieuwbare 
energie en de renovatie van gebouwen.

Or. en

Amendement 30
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Ter uitvoering van de proeffase van 
het Europa 2020-initiatief inzake 
projectobligaties dienen Besluit nr. 
1639/2006/EG en Verordening (EG) nr. 
680/2007 te worden gewijzigd. Met de 
proeffase wordt beoogd de 
infrastructuurprojecten te steunen met 
commercieel potentieel in de sectoren 
vervoer, energie en ICT, terwijl in de 
periode na 2013 het initiatief naar andere 
sectoren kan worden uitgebreid.

(15) Ter uitvoering van de proeffase van 
het Europa 2020-initiatief inzake 
projectobligaties dienen Besluit 
nr. 1639/2006/EG en Verordening (EG) 
nr. 680/2007 te worden gewijzigd. Met de 
proeffase wordt beoogd de 
infrastructuurprojecten van 
gemeenschappelijk belang te steunen met 
commercieel potentieel in de sectoren 
vervoer, energie en ICT, terwijl in de 
periode na 2013, wanneer de proeffase 
positief is geëvalueerd, het initiatief naar 
andere sectoren kan worden uitgebreid.

Or. en
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Motivering

Omwille van de subsidiariteit moet het initiatief inzake projectobligaties alleen betrekking 
hebben op projecten van gemeenchappelijk belang.

Amendement 31
Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) In het licht van de langdurige 
deskundigheid van de EIB en als de 
belangrijkste financier van infrastructuur 
projecten en gezien haar wezen als het 
financiële orgaan van de EU dat bij het 
Verdrag is opgericht, dient de Commissie 
de EIB te betrekken bij de uitvoering van 
de proeffase. De specifieke 
samenwerkingsvoorwaarden, met inbegrip 
van de risicodeling en vergoeding van de 
EIB dienen vastgelegd te worden in een 
overeenkomst tussen de Commissie en de 
EIB.

(16) In het licht van de langdurige 
deskundigheid van de EIB en als de 
belangrijkste financier van infrastructuur 
projecten en gezien haar wezen als het 
financiële orgaan van de EU dat bij het 
Verdrag is opgericht, dient de Commissie 
de EIB te betrekken bij de uitvoering van 
de proeffase. De EIB moet ook meer en 
meer voor innovatieprojecten worden 
ingeschakeld. De specifieke 
samenwerkingsvoorwaarden, met inbegrip 
van de risicodeling en vergoeding van de 
EIB dienen vastgelegd te worden in een 
overeenkomst tussen de Commissie en de 
EIB.

Or. en

Amendement 32
Edit Herczog

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) In het licht van de langdurige 
deskundigheid van de EIB en als de 
belangrijkste financier van infrastructuur 
projecten en gezien haar wezen als het 
financiële orgaan van de EU dat bij het 
Verdrag is opgericht, dient de Commissie 
de EIB te betrekken bij de uitvoering van 
de proeffase. De specifieke 

(16) In het licht van de langdurige 
deskundigheid van de EIB en als de 
belangrijkste financier van infrastructuur 
projecten en gezien haar wezen als het 
financiële orgaan van de EU dat bij het 
Verdrag is opgericht, dient de Commissie 
de EIB te betrekken bij de uitvoering van 
de proeffase. De specifieke 
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samenwerkingsvoorwaarden, met inbegrip 
van de risicodeling en vergoeding van de 
EIB dienen vastgelegd te worden in een 
overeenkomst tussen de Commissie en de 
EIB.

samenwerkingsvoorwaarden, met inbegrip 
van de risicodeling en vergoeding van de 
EIB dienen vastgelegd te worden in een 
overeenkomst tussen de Commissie en de 
EIB, en aan de Raad en het Europees 
Parlement te worden meegedeeld.

Or. en

Amendement 33
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) In het licht van de langdurige 
deskundigheid van de EIB en als de 
belangrijkste financier van infrastructuur 
projecten en gezien haar wezen als het 
financiële orgaan van de EU dat bij het 
Verdrag is opgericht, dient de Commissie 
de EIB te betrekken bij de uitvoering van 
de proeffase. De specifieke 
samenwerkingsvoorwaarden, met inbegrip 
van de risicodeling en vergoeding van de 
EIB dienen vastgelegd te worden in een 
overeenkomst tussen de Commissie en de 
EIB.

(16) In het licht van de langdurige 
deskundigheid van de EIB en als de 
belangrijkste financier van infrastructuur 
projecten en gezien haar wezen als het 
financiële orgaan van de EU dat bij het 
Verdrag is opgericht, dient de Commissie 
de EIB te betrekken bij de uitvoering van 
de proeffase. De specifieke 
samenwerkingsvoorwaarden, met inbegrip 
van de risicodeling en vergoeding van de 
EIB dienen vastgelegd te worden in een 
overeenkomst tussen de Commissie en de 
EIB, die aan het Europees Parlement en 
de Raad wordt voorgelegd.

Or. en

Amendement 34
Edit Herczog

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) De proeffase van het Europa 2020-
initiatief inzake projectobligaties dient te 
worden gelanceerd ter voorbereiding van 
de voorgestelde financieringsfaciliteit voor 
Europese verbindingen. Deze proeffase zal 

(17) De proeffase van het Europa 2020-
initiatief inzake projectobligaties dient te 
worden gelanceerd ter voorbereiding van 
de voorgestelde financieringsfaciliteit voor 
Europese verbindingen. Deze proeffase zal 
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de weg helpen banen voor het financiële 
instrument met risicodeling in het kader 
van de financieringsfaciliteit voor 
Europese verbindingen.

de weg helpen banen voor het financiële 
instrument met risicodeling in het kader 
van de financieringsfaciliteit voor 
Europese verbindingen. Het besluit over 
voortzetting van het Europa 2020-
initiatief inzake projectobligaties na 
afloop van de proeffase wordt genomen 
na een gedetailleerde evaluatie van de 
proeffase.

Or. en

Amendement 35
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) De aanvraag voor ondersteuning, 
selectie en uitvoering van alle projecten is 
onderworpen aan EU-wetgeving, in het 
bijzonder met betrekking tot 
overheidssteun en het streven is erop 
gericht te voorkomen dat 
marktverstoringen worden veroorzaakt of 
verergerd.

(18) De aanvraag voor ondersteuning, 
selectie en uitvoering van alle projecten 
sluit aan bij de langtermijndoelstellingen 
van het EU-beleid en is onderworpen aan 
EU-wetgeving, in het bijzonder met 
betrekking tot overheidssteun, 
transparantie en natuurbescherming, en 
het streven is erop gericht te voorkomen 
dat marktverstoringen worden veroorzaakt 
of verergerd.

Or. en

Amendement 36
Krišjānis Kariņš

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) De aanvraag voor ondersteuning, 
selectie en uitvoering van alle projecten is 
onderworpen aan EU-wetgeving, in het 
bijzonder met betrekking tot 
overheidssteun en het streven is erop 

(18) De aanvraag voor ondersteuning, 
selectie en uitvoering van alle projecten 
wordt gedaan onder voorwaarden die voor 
elk project gelijk zijn en is onderworpen 
aan EU-wetgeving, in het bijzonder met 
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gericht te voorkomen dat 
marktverstoringen worden veroorzaakt of 
verergerd.

betrekking tot overheidssteun en het 
streven is erop gericht te voorkomen dat 
marktverstoringen worden veroorzaakt of 
verergerd.

Or. lv

Amendement 37
Rolandas Paksas

Voorstel voor een verordening
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) De schuldcriteria voor publiek-
private partnerschapsprojecten moeten 
dezelfde zijn als voor in het kader van 
openbare aanbestedingsprocedures 
gelanceerde traditionele projecten, 
teneinde te zorgen voor de noodzakelijke 
begrotingstransparantie, aanvullende 
begrotingsrisico's te vermijden en te 
waarborgen dat de desbetreffende 
autoriteiten een vrije keuze kunnen 
maken tussen publiek-private 
partnerschapsprojecten en op traditionele 
wijze gefinancierde projecten.

Or. lt

Amendement 38
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) De proeffase dient te worden 
gefinancierd door herschikking van 

(19) De proeffase dient te worden 
gefinancierd door herschikking van 
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begrotingsgelden voor 2012 en 2013 van 
de bestaande programma's op het gebied 
van vervoer, energie en telecommunicatie. 
Voor dit doel zou maximaal 200 miljoen 
euro voor dit initiatief kunnen worden 
herschikt uit de TEN-
vervoersprojectenbegroting, maximaal 20 
miljoen euro uit de begroting van het 
kaderprogramma voor 
concurrentievermogen en innovatie, en 
maximaal 10 miljoen euro uit de TEN-
energieprojectenbegroting. Door de 
beschikbare begrotingsgelden worden 
zowel het toepassingsgebied van het 
initiatief als het aantal mogelijk te 
ondersteunen projecten beperkt.

begrotingsgelden voor 2012 en 2013 van 
de bestaande programma's op het gebied 
van vervoer, energie en telecommunicatie. 
Voor dit doel zou maximaal 200 miljoen 
euro voor dit initiatief kunnen worden 
herschikt uit de TEN-
vervoersprojectenbegroting, maximaal 
20 miljoen euro uit de begroting van het 
kaderprogramma voor 
concurrentievermogen en innovatie, en 
maximaal 10 miljoen euro uit de TEN-
energieprojectenbegroting. Door de 
beschikbare begrotingsgelden worden 
zowel het toepassingsgebied van het 
initiatief als het aantal mogelijk te 
ondersteunen projecten beperkt, en 
derhalve zal prioriteit worden gegeven 
aan de meest innovatieve projecten die 
vanwege het gebruik van nieuwe en 
duurzame technologieën een groter 
risicoprofiel hebben en waarbij de 
sociaal-economische baten 
overeenkomstig de Europa 2020-
vlaggenschipinitiatieven onvoldoende in 
de projectinkomsten tot uitdrukking 
komen.

Or. en

Amendement 39
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) De begrotingsfondsen dienen van de 
EIB een verzoek ontvangen op basis van 
een reeksprojecten die de EIB passend acht 
en die waarschijnlijk worden 
verwezenlijkt. Dergelijke verzoeken 
moeten vóór 31 december 2013 worden 
ingediend. Vanwege de complexiteit van 
grote infrastructuurprojecten zou de 
feitelijke goedkeuring op een latere datum 
kunnen plaatsvinden, maar niet later dan op 

(20) De begrotingsfondsen dienen van de 
EIB een verzoek ontvangen op basis van 
een reeks projecten die de EIB passend 
acht, in overeenstemming met de 
langetermijndoelstellingen van het EU-
beleid, en die waarschijnlijk worden 
verwezenlijkt. Dergelijke verzoeken 
moeten vóór 31 december 2013 worden 
ingediend. Vanwege de complexiteit van 
grote infrastructuurprojecten zou de 



PE483.729v01-00 14/18 AM\893954NL.doc

NL

31 december 2014. feitelijke goedkeuring op een latere datum 
kunnen plaatsvinden, maar niet later dan op 
31 december 2014.

Or. en

Amendement 40
Krišjānis Kariņš

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Om ervoor te zorgen dat de in deze 
verordening genomen maatregelen effectief 
zijn, dient deze verordening in werking te 
treden op de dag na die van haar 
bekendmaking,

Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.

Or. lv

Amendement 41
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 2 – letter a
Besluit nr. 1639/2006/EG
Artikel 31 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De projecten zijn gericht op de 
bevordering van de innovatie, de 
overdracht van technologie en de 
verspreiding van nieuwe, marktrijpe 
technologie.

2. De projecten zijn gericht op de 
bevordering van de innovatie, de 
overdracht van technologie en de 
verspreiding van nieuwe, marktrijpe 
technologie, waarbij prioriteit wordt 
toegekend aan hernieuwbare energie en 
ecologisch duurzaam vervoer.

Or. en

Amendement 42
Jürgen Creutzmann
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 2 – letter b
Besluit nr. 1639/2006/EG
Artikel 31 – lid 2a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2a. neemt de vorm aan van een door de 
EIB verstrekte lening of toegekende 
garantie ten gunste van financiering 
verstrekt ten behoeve van projecten op het 
gebied van ICT en breedband;

2a. neemt de vorm aan van een door de 
EIB verstrekte lening of toegekende 
garantie ten gunste van financiering 
verstrekt ten behoeve van projecten van 
gemeenschappelijk Europees belang op 
het gebied van ICT en breedband;

Or. en

Motivering

In verband met de subsidiariteit moet dit alleen gelden voor projecten van gemeenschappelijk 
Europees belang.

Amendement 43
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 2 – letter b
Besluit nr. 1639/2006/EG
Artikel 31 – lid 2c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2c. De nadere voorwaarden voor de 
uitvoering van het risicodelingsinstrument 
voor projectobligaties, met inbegrip van 
het toezicht en de controle, worden 
vastgelegd in een delegatieovereenkomst 
tussen de Commissie en de EIB.

2c. De nadere voorwaarden voor de 
uitvoering van het risicodelingsinstrument 
voor projectobligaties, met inbegrip van 
het toezicht en de controle, worden 
vastgelegd in een delegatieovereenkomst 
tussen de Commissie en de EIB, die aan 
het Europees Parlement en de Raad wordt 
voorgelegd.

Or. en

Amendement 44
Silvia-Adriana Ţicău
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 2 – letter b
Besluit nr. 1639/2006/EG
Artikel 31 – lid 2d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2d bis. De Commissie legt het Parlement 
jaarlijks een verslag voor met het gebruik 
van de in lid 2 d bedoelde bedragen, 
uitgesplitst naar project. Het verslag bevat 
tevens informatie over de prestatie van het 
risicodelingsinstrument voor 
projectobligaties en aanbevelingen voor 
het verbeteren van de doeltreffendheid 
ervan.

.

Or. ro

Amendement 45
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 3 – letter b
Verordening (EG) nr. 680/2007
Artikel 6 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) een financiële bijdrage aan de EIB voor 
de verstrekking en toewijzing van kapitaal 
voor leningen of garanties door de EIB uit 
haar eigen middelen in het kader van het 
risicodelingsinstrument voor 
projectobligaties op het gebied van TEN-
vervoersprojecten en TEN-
energieprojecten. De blootstelling van de 
Unie aan het risicodelingsinstrument, met 
inbegrip van beheersvergoedingen en 
andere voor vergoeding in aanmerking 
komende kosten blijft strikt beperkt tot het 
bedrag van de bijdrage van de Unie aan het 
risicodelingsinstrument voor 
projectobligaties, en er zijn geen verdere 

g) een financiële bijdrage aan de EIB voor 
de verstrekking en toewijzing van kapitaal 
voor leningen of garanties door de EIB uit 
haar eigen middelen in het kader van het 
risicodelingsinstrument voor 
projectobligaties op het gebied van TEN-
vervoersprojecten en TEN-
energieprojecten. De blootstelling van de 
Unie aan het risicodelingsinstrument, met 
inbegrip van beheersvergoedingen en 
andere voor vergoeding in aanmerking 
komende kosten blijft strikt beperkt tot het 
bedrag van de bijdrage van de Unie aan het 
risicodelingsinstrument voor 
projectobligaties, en er zijn geen verdere 
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lasten voor de algemene begroting van de 
Unie. Het resterende risico dat inherent is 
aan alle verrichtingen wordt door de EIB 
gedragen. De nadere voorwaarden voor de 
uitvoering van het risicodelingsinstrument 
voor projectobligaties, met inbegrip van 
het toezicht en de controle, worden 
vastgelegd in een delegatieovereenkomst 
tussen de Commissie en de EIB. In 2012 en 
2013 kan een bedrag van maximaal 210 
euro, waarvan maximaal 200 miljoen voor 
vervoersprojecten en maximaal 10 miljoen 
euro voor energieprojecten worden 
herschikt voor het risicodelingsinstrument 
voor projectobligaties overeenkomstig de 
procedure waarnaar respectievelijk wordt 
verwezen in artikel 15, lid 2 van de 
begrotingsonderdelen voor de TEN-
vervoersprojecten (LGTT) en de TEN-
energieprojecten. Het 
risicodelingsinstrument voor 
projectobligaties kan de ontvangen 
opbrengsten opnieuw gebruiken binnen de 
investeringsperiode voor nieuwe leningen 
en garanties.

lasten voor de algemene begroting van de 
Unie. Het resterende risico dat inherent is 
aan alle verrichtingen wordt door de EIB 
gedragen. De nadere voorwaarden voor de 
uitvoering van het risicodelingsinstrument 
voor projectobligaties, met inbegrip van 
het toezicht en de controle, worden 
vastgelegd in een delegatieovereenkomst 
tussen de Commissie en de EIB, die aan 
het Europees Parlement en de Raad wordt 
voorgelegd. In 2012 en 2013 kan een 
bedrag van maximaal 210 euro, waarvan 
maximaal 200 miljoen voor 
vervoersprojecten en maximaal 10 miljoen 
euro voor energieprojecten worden 
herschikt voor het risicodelingsinstrument 
voor projectobligaties overeenkomstig de 
procedure waarnaar respectievelijk wordt 
verwezen in artikel 15, lid 2 van de 
begrotingsonderdelen voor de TEN-
vervoersprojecten (LGTT) en de TEN-
energieprojecten. Het 
risicodelingsinstrument voor 
projectobligaties kan de ontvangen 
opbrengsten opnieuw gebruiken binnen de 
investeringsperiode voor nieuwe leningen 
en garanties.

Or. en

Amendement 46
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 2 bis
De Commissie, in coördinatie met de EIB, 
evalueert de proeffase en brengt, na 
raadpleging van de bij de projecten van de 
proeffase betrokken partijen, uiterlijk 31 
december 2013 verslag uit aan het 
Europees Parlement en de Raad.

Or. en
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