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Amendement 1
Peter Skinner

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. stelt dat de vele Europese financiële 
instrumenten en programma's voor 
medefinanciering leiden tot verwarring en 
onzekerheid bij de openbare en particuliere 
instanties die er gebruik van willen maken;
hoopt evenwel op een rationalisering en 
een coördinatie ervan zodat ze binnen een 
uniform en coherent kader, met inbegrip 
van de structuurfondsen, efficiënt kunnen 
worden gebruikt;

1. stelt dat de vele Europese financiële 
instrumenten en programma's voor 
medefinanciering leiden tot verwarring en 
onzekerheid bij de openbare en particuliere 
instanties die er gebruik van willen maken;
vraagt om aan de hand van een analyse 
de doeltreffendste manier te bepalen om 
deze instrumenten en structuurfondsen 
toe te wijzen aan de begunstigden zodat ze 
binnen een uniform en coherent kader 
efficiënt kunnen worden gebruikt;

Or. en

Amendement 2
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie
Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. stelt dat de vele Europese financiële 
instrumenten en programma's voor 
medefinanciering leiden tot verwarring en 
onzekerheid bij de openbare en particuliere 
instanties die er gebruik van willen maken; 
hoopt evenwel op een rationalisering en 
een coördinatie ervan zodat ze binnen een 
uniform en coherent kader, met inbegrip 
van de structuurfondsen, efficiënt kunnen 
worden gebruikt;

1. stelt dat de vele Europese financiële 
instrumenten en programma's voor 
medefinanciering leiden tot verwarring en 
onzekerheid bij de openbare en particuliere 
instanties die er gebruik van willen maken; 
hoopt evenwel op een rationalisering en 
een coördinatie ervan zodat ze binnen een 
uniform en coherent kader, met inbegrip 
van de structuurfondsen, efficiënt kunnen 
worden gebruikt; verwelkomt in dit opzicht 
het voorstel van de Commissie om de 
instrumenten in het kader van 
verschillende beleidsmaatregelen, zoals de 
financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen ("Connecting Europe 
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Facility"), te groeperen en daardoor te 
komen tot één enkel instrument en 
gebruik te maken van sectordoorsnijdende 
synergieën; verzoekt de Commissie om 
ervoor te zorgen dat sectordoorsnijdende 
projecten, zoals slimme netten, met 
voorrang worden behandeld en dat er 
specifieke financiële middelen aan 
worden toegewezen om ten volle voordeel 
te halen uit de mogelijkheden van een 
multisectoraal financieel instrument; 

Or. en

Amendement 3
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is het volledig eens met de 
Commissie in haar oordeel dat 
innovatieve financiële instrumenten 
kunnen bijdragen tot de totstandkoming 
van een uit klimaatoogpunt veerkrachtige 
maatschappij en economie wanneer 
investeringen in verband met de 
verbetering van de energie-efficiëntie, met 
hernieuwbare energiebronnen en de 
bijbehorende infrastructuur worden 
gekatalyseerd;

Or. en

Amendement 4
Antonio Cancian

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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 Ontwerpadvies Amendement

2. stelt dat bepaalde reeds in de 
energiesector operationele financiële 
instrumenten, zoals het Europees fonds 
voor energie-efficiëntie (EEE-F) en het 
Fonds Marguerite, niet de verwachte 
resultaten opleveren; stelt vast dat het 
Fonds Marguerite tot nu toe een eerder 
beperkt aantal projecten heeft gefinancierd, 
terwijl het Europees fonds voor energie-
efficiëntie aan al wie ervan gebruik wil 
maken gelijkaardige 
financieringsvoorwaarden biedt, of zelfs 
gunstigere voorwaarden dan die door de 
gewone markt worden geboden; is van 
oordeel dat de goedkeuring van 
toekomstige financiële instrumenten 
rekening moet houden met deze niet 
helemaal positieve ervaringen;

2. stelt vast dat het Fonds Marguerite tot nu 
toe een eerder beperkt aantal projecten 
heeft gefinancierd; vraagt de Commissie 
om de resultaten van dit fonds te 
verbeteren; is van oordeel dat de 
goedkeuring van toekomstige financiële 
instrumenten rekening moet houden met 
deze niet helemaal positieve ervaring om, 
in de mate van het mogelijke, de 
doelmatigheidsperiode van financiële 
instrumenten te versnellen;

Or. it

Amendement 5
Peter Skinner

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. stelt dat bepaalde reeds in de 
energiesector operationele financiële 
instrumenten, zoals het Europees fonds 
voor energie-efficiëntie (EEE-F) en het 
Fonds Marguerite, niet de verwachte 
resultaten opleveren; stelt vast dat het 
Fonds Marguerite tot nu toe een eerder 
beperkt aantal projecten heeft 
gefinancierd, terwijl het Europees fonds 
voor energie-efficiëntie aan al wie ervan 
gebruik wil maken gelijkaardige 
financieringsvoorwaarden biedt, of zelfs 
gunstigere voorwaarden dan die door de 
gewone markt worden geboden; is van 

2. stelt dat bepaalde reeds in de 
energiesector operationele financiële 
instrumenten, zoals het Europees fonds 
voor energie-efficiëntie (EEE-F) en het 
Fonds Marguerite, een beperkt succes 
hebben gekend vanuit het oogpunt van 
het aantal gefinancierde projecten; is van 
oordeel dat de goedkeuring van 
toekomstige financiële instrumenten 
hiermee rekening moet houden wanneer 
wordt bepaald hoe het toepassingsgebied 
van deze financieringsvorm kan worden 
uitgebreid; 
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oordeel dat de goedkeuring van 
toekomstige financiële instrumenten 
rekening moet houden met deze niet 
helemaal positieve ervaringen;

Or. en

Amendement 6
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. stelt dat bepaalde reeds in de 
energiesector operationele financiële 
instrumenten, zoals het Europees fonds 
voor energie-efficiëntie (EEE-F) en het 
Fonds Marguerite, niet de verwachte 
resultaten opleveren; stelt vast dat het 
Fonds Marguerite tot nu toe een eerder 
beperkt aantal projecten heeft gefinancierd, 
terwijl het Europees fonds voor energie-
efficiëntie aan al wie ervan gebruik wil 
maken gelijkaardige 
financieringsvoorwaarden biedt, of zelfs 
gunstigere voorwaarden dan die door de 
gewone markt worden geboden; is van 
oordeel dat de goedkeuring van 
toekomstige financiële instrumenten 
rekening moet houden met deze niet 
helemaal positieve ervaringen;

2. stelt dat bepaalde reeds in de 
energiesector operationele financiële 
instrumenten, zoals het Europees fonds 
voor energie-efficiëntie (EEE-F) en het 
Fonds Marguerite, niet de verwachte 
resultaten opleveren; stelt vast dat het 
Fonds Marguerite tot nu toe een eerder 
beperkt aantal projecten heeft gefinancierd, 
terwijl het Europees fonds voor energie-
efficiëntie aan al wie ervan gebruik wil 
maken gelijkaardige 
financieringsvoorwaarden biedt, of zelfs 
gunstigere voorwaarden dan die door de 
gewone markt worden geboden; is van 
oordeel dat deze financiële instrumenten 
aangepast moeten worden om werkelijk 
aantrekkelijk te worden;

Or. en

Amendement 7
Bendt Bendtsen

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. stelt dat bepaalde reeds in de 
energiesector operationele financiële 
instrumenten, zoals het Europees fonds 
voor energie-efficiëntie (EEE-F) en het 
Fonds Marguerite, niet de verwachte 
resultaten opleveren; stelt vast dat het 
Fonds Marguerite tot nu toe een eerder 
beperkt aantal projecten heeft gefinancierd, 
terwijl het Europees fonds voor energie-
efficiëntie aan al wie ervan gebruik wil 
maken gelijkaardige 
financieringsvoorwaarden biedt, of zelfs 
gunstigere voorwaarden dan die door de 
gewone markt worden geboden; is van 
oordeel dat de goedkeuring van 
toekomstige financiële instrumenten
rekening moet houden met deze niet 
helemaal positieve ervaringen;

2. stelt dat bepaalde reeds in de 
energiesector operationele financiële 
instrumenten, zoals het Europees fonds 
voor energie-efficiëntie (EEE-F) en het 
Fonds Marguerite, niet de verwachte 
resultaten opleveren; stelt vast dat het 
Fonds Marguerite tot nu toe een eerder 
beperkt aantal projecten heeft gefinancierd, 
terwijl het Europees fonds voor energie-
efficiëntie aan al wie ervan gebruik wil 
maken gelijkaardige 
financieringsvoorwaarden biedt, of zelfs 
gunstigere voorwaarden dan die door de 
gewone markt worden geboden; is daarom 
van oordeel dat er meer middelen aan de 
fondsen moeten worden toegewezen zodat 
ze voor een groter aantal begunstigden 
toegankelijk worden en de eindresultaten 
concurrerender worden;

Or. en

Amendement 8
Antonio Cancian

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

 Ontwerpadvies Amendement

3. betreurt dat het Europees fonds voor 
energie-efficiëntie dat in feite als een 
zuiver financieringsinstrument geldt, door 
de Commissie wordt beschouwd als een 
subsidie en dus onverenigbaar is met het 
gebruik van structuurfondsen door dezelfde 
instantie; benadrukt evenwel dat er in de 
toekomst voor moet worden gezorgd dat 
nieuwe financiële instrumenten 
verenigbaar zijn met de structuurfondsen 
en met andere subsidie-instrumenten die 
door de Europese Unie ter beschikking 
worden gesteld;

3. neemt er nota van dat het Europees 
fonds voor energie-efficiëntie (EEE-F) 
soortgelijke financieringsvoorwaarden 
oplegt als die van de gewone markt, of 
financieringsvoorwaarden die zelfs 
minder voordelig zijn dan die van de 
gewone markt; betreurt dat het fonds dat 
in feite als een zuiver 
financieringsinstrument geldt, door de 
Commissie wordt beschouwd als een 
subsidie en dus onverenigbaar is met het 
gebruik van structuurfondsen door dezelfde 
instantie; benadrukt evenwel dat er in de 
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toekomst voor moet worden gezorgd dat 
nieuwe financiële instrumenten 
verenigbaar zijn met de structuurfondsen 
en met andere subsidie-instrumenten die 
door de Europese Unie ter beschikking 
worden gesteld;

Or. it

Amendement 9
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. betreurt dat het Europees fonds voor 
energie-efficiëntie dat in feite als een 
zuiver financieringsinstrument geldt, door 
de Commissie wordt beschouwd als een 
subsidie en dus onverenigbaar is met het 
gebruik van structuurfondsen door dezelfde 
instantie; benadrukt evenwel dat er in de 
toekomst voor moet worden gezorgd dat 
nieuwe financiële instrumenten 
verenigbaar zijn met de structuurfondsen 
en met andere subsidie-instrumenten die 
door de Europese Unie ter beschikking 
worden gesteld;

3. betreurt dat het Europees fonds voor 
energie-efficiëntie dat in feite als een 
zuiver financieringsinstrument geldt, door 
de Commissie wordt beschouwd als een 
subsidie en dus onverenigbaar is met het 
gebruik van structuurfondsen door dezelfde 
instantie; benadrukt evenwel dat er in de 
toekomst voor moet worden gezorgd dat
dit een revolverend fonds wordt en dat het 
echte kansen biedt voor directe of 
indirecte investeringen, via financiële
instellingen, in kleinschaliger projecten in 
de sector hernieuwbare energie en dat het 
verenigbaar is met de structuurfondsen en 
met andere subsidie-instrumenten die door 
de Europese Unie ter beschikking worden 
gesteld;

Or. en

Amendement 10
Evžen Tošenovský

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. betreurt dat het Europees fonds voor 
energie-efficiëntie dat in feite als een 
zuiver financieringsinstrument geldt, door 
de Commissie wordt beschouwd als een 
subsidie en dus onverenigbaar is met het 
gebruik van structuurfondsen door dezelfde 
instantie; benadrukt evenwel dat er in de 
toekomst voor moet worden gezorgd dat 
nieuwe financiële instrumenten 
verenigbaar zijn met de structuurfondsen 
en met andere subsidie-instrumenten die 
door de Europese Unie ter beschikking 
worden gesteld;

3. betreurt dat het Europees fonds voor 
energie-efficiëntie dat in feite als een 
zuiver financieringsinstrument geldt, door 
de Commissie wordt beschouwd als een 
subsidie en dus onverenigbaar is met het 
gebruik van structuurfondsen door dezelfde 
instantie;

Or. en

Amendement 11
Bendt Bendtsen

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

 Ontwerpadvies Amendement

3 bis. merkt op dat goed functionerende 
financiële instrumenten op het vlak van 
energie-efficiëntie snel resultaat 
opleveren, namelijk nieuwe banen, 
aangezien deze instrumenten minder 
omslachtige administratieve procedures 
vereisen dan bepaalde 
infrastructuurprojecten in de sectoren 
vervoer en energie;

Or. en

Amendement 12
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)
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 Ontwerpadvies Amendement

3 bis. onderstreept dat de ontvangsten uit 
elke innovatieve vorm van gecoördineerde 
belastingen op EU-niveau in verband met 
de klimaatverandering moeten dienen ter 
financiering van onderzoek en 
ontwikkeling en van maatregelen om de 
koolstofuitstoot te verminderen, evenals 
ter verbetering van de energie-efficiëntie 
en de energie-infrastructuur in de 
Europese Unie;

Or. en

Amendement 13
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

 Ontwerpadvies Amendement

3 bis. vraagt de Commissie met het oog op 
de verwezenlijking van de 
beleidsdoelstellingen van de Unie, met 
name inzake energie-efficiëntie, 
aanbevelingen en richtsnoeren uit te 
werken en bekend te maken betreffende 
alle Europese fondsen en innovatieve 
financiële instrumenten die kunnen 
worden gebruikt in het kader van een 
grotere energie-efficiëntie;

Or. ro

Amendement 14
Evžen Tošenovský

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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 Ontwerpadvies Amendement

4. stelt de aandacht op prijs die wordt 
geschonken aan de ondersteuning van 
kmo's via instrumenten voor schuld- en 
aandelenparticipatie in de COSME- en 
Horizon 2020-programma's; acht het 
evenwel opportuun de mogelijkheid te 
overwegen om de maximumdrempel in de 
leningsgarantiefaciliteit (Loan Guarantee 
Facility) in het kader van COSME 
(150.000 euro) te verhogen, in het licht 
van een preciezere beoordeling van de 
werkelijke kredietvereisten van de 
Europese kmo's;

4. stelt de aandacht op prijs die wordt 
geschonken aan de ondersteuning van 
kmo's via instrumenten voor schuld- en 
aandelenparticipatie in de COSME- en 
Horizon 2020-programma's;

Or. en

Amendement 15
Bendt Bendtsen

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

 Ontwerpadvies Amendement

4. stelt de aandacht op prijs die wordt 
geschonken aan de ondersteuning van 
kmo's via instrumenten voor schuld- en 
aandelenparticipatie in de COSME- en 
Horizon 2020-programma's; acht het 
evenwel opportuun de mogelijkheid te 
overwegen om de maximumdrempel in de 
leningsgarantiefaciliteit (Loan Guarantee 
Facility) in het kader van COSME 
(150.000 euro) te verhogen, in het licht van 
een preciezere beoordeling van de 
werkelijke kredietvereisten van de 
Europese kmo's;

4. stelt de aandacht op prijs die wordt 
geschonken aan de ondersteuning van 
kmo's via instrumenten voor schuld- en 
aandelenparticipatie in de COSME- en 
Horizon 2020-programma's; acht het 
evenwel opportuun de mogelijkheid te 
overwegen om de maximumdrempel in de 
leningsgarantiefaciliteit (Loan Guarantee 
Facility) in het kader van COSME 
(150.000 euro) te verhogen, in het licht van 
een preciezere beoordeling van de 
werkelijke kredietvereisten van de 
Europese kmo's; meent dat deze 
maximumdrempel niet mag worden 
verhoogd ten nadele van het aantal 
ondernemingen dat van deze faciliteit 
gebruik maakt en vraagt dus om de Loan 
Guarantee Facility te verhogen;
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Or. en

Amendement 16
Peter Skinner

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

 Ontwerpadvies Amendement

4. stelt de aandacht op prijs die wordt 
geschonken aan de ondersteuning van 
kmo's via instrumenten voor schuld- en 
aandelenparticipatie in de COSME- en 
Horizon 2020-programma's; acht het 
evenwel opportuun de mogelijkheid te 
overwegen om de maximumdrempel in de 
leningsgarantiefaciliteit (Loan Guarantee 
Facility) in het kader van COSME 
(150.000 euro) te verhogen, in het licht van 
een preciezere beoordeling van de 
werkelijke kredietvereisten van de 
Europese kmo's;

4. meent dat er meer aandacht moet 
worden geschonken aan de ondersteuning 
van kmo's via instrumenten voor schuld- en 
aandelenparticipatie in de COSME- en 
Horizon 2020-programma's; acht het 
evenwel opportuun de mogelijkheid te 
overwegen om de maximumdrempel in de 
leningsgarantiefaciliteit (Loan Guarantee 
Facility) in het kader van COSME 
(150.000 euro) te verhogen, in het licht van 
een preciezere beoordeling van de 
werkelijke kredietvereisten van de 
Europese kmo's;

Or. en

Amendement 17
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

 Ontwerpadvies Amendement

4. stelt de aandacht op prijs die wordt 
geschonken aan de ondersteuning van 
kmo's via instrumenten voor schuld- en 
aandelenparticipatie in de COSME- en 
Horizon 2020-programma's; acht het 
evenwel opportuun de mogelijkheid te 
overwegen om de maximumdrempel in de 
leningsgarantiefaciliteit (Loan Guarantee 
Facility) in het kader van COSME 

4. stelt de aandacht op prijs die wordt 
geschonken aan de ondersteuning van 
kmo's via instrumenten voor schuld- en 
aandelenparticipatie in de COSME- en 
Horizon 2020-programma's; acht het 
evenwel opportuun de mogelijkheid te 
overwegen om de maximumdrempel in de 
leningsgarantiefaciliteit (Loan Guarantee 
Facility) in het kader van COSME 
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(150.000 euro) te verhogen, in het licht van 
een preciezere beoordeling van de 
werkelijke kredietvereisten van de 
Europese kmo's;

(150.000 euro) te verhogen, in het licht van 
een preciezere beoordeling van de 
werkelijke kredietvereisten van de 
Europese kmo's, en om het totaalbedrag 
van de in die faciliteit voorziene 
geldmiddelen te verhogen;

Or. en

Amendement 18
Bendt Bendtsen

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

 Ontwerpadvies Amendement

4 bis. is van mening dat de Commissie 
manieren moet vinden om de Europese 
markt van hybride kapitaalinstrumenten, 
met name mezzaninefinanciering, te 
verbeteren; beveelt aan dat de Commissie 
onderzoekt hoe zij de mezzaninefaciliteit 
voor groei van het EIF kan versterken en 
dat zij nieuwe mezzanineproducten, zoals 
een garantie voor mezzanineleningen, 
onderzoekt; stelt voorts voor om gegevens 
en analyses betreffende financiële 
instrumenten te verstrekken teneinde 
belemmeringen uit de weg te ruimen voor 
financiële intermediairs die de 
kredietmarkt zouden willen verkennen op 
zoek naar mezzaninekapitaal in de 
Europese Unie;

Or. en

Amendement 19
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5
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 Ontwerpadvies Amendement

5. staat gunstig tegenover interventies voor 
de garantieacties voor initiatiefnemers van 
projecten, die tot doel hebben aan hen een 
betere toegang tot krediet te verlenen 
volgens het plan voorgesteld in de 
financieringsfaciliteit met risicodeling 
(Risk Sharing Financial Facility – RSFF);

5. staat gunstig tegenover interventies voor 
de garantieacties voor initiatiefnemers van 
projecten, die tot doel hebben aan hen een 
betere toegang tot krediet te verlenen 
volgens het plan voorgesteld in de 
financieringsfaciliteit met risicodeling 
(Risk Sharing Financial Facility – RSFF); 
hecht zijn goedkeuring aan het feit dat 
een groot gedeelte van de middelen van 
het financieel instrument Horizon 2020 
wordt toegewezen aan kmo's via een 
faciliteit voor onderzoek en innovatie door 
kleine ondernemingen in Europa, volgens 
de aanbeveling die in het 
deskundigenverslag over de RSFF werd 
geformuleerd;

Or. en

Amendement 20
Peter Skinner

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

 Ontwerpadvies Amendement

6. steunt de geleverde inspanningen om 
onderzoek en innovatie aan te moedigen bij 
kmo's in het kader van het Horizon 2020-
programma; stelt evenzo dat de 
financiering van risicokapitaal niet de 
enige mogelijkheid biedt om deze 
doelstelling te verwezenlijken; verzoekt de 
Commissie en de andere betrokken 
instanties om de mogelijke gevolgen te 
analyseren van een systeem voor de 
gunning van opdrachten door kmo's voor 
de ontwikkeling van technologieën 
waarvan de Europese instellingen de 
noodzaak hebben aangetoond, op een 
dergelijke wijze dat de totstandkoming van 
de voor de instellingen zelf nuttige 

6. steunt de geleverde inspanningen om 
onderzoek en innovatie aan te moedigen bij 
kmo's in het kader van het Horizon 2020-
programma; stelt evenzo dat de 
financiering van risicokapitaal niet de 
enige mogelijkheid biedt om deze 
doelstelling te verwezenlijken; gezien het 
actieplan voor risicokapitaal [SEC(1998) 
552] dient de Commissie zich tot doel te 
stellen zulke financiering aan te 
moedigen; is eveneens van mening dat 
een terugkeer naar een evaluatie van 
risicokapitaalinvesteringen en de 
beschikbaarheid van risicokapitaal moet 
worden overwogen;
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technologieën door Europese fondsen 
zullen worden gefinancierd;

Or. en

Amendement 21
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

 Ontwerpadvies Amendement

6. steunt de geleverde inspanningen om 
onderzoek en innovatie aan te moedigen bij 
kmo's in het kader van het Horizon 2020-
programma; stelt evenzo dat de 
financiering van risicokapitaal niet de 
enige mogelijkheid biedt om deze 
doelstelling te verwezenlijken; verzoekt de 
Commissie en de andere betrokken 
instanties om de mogelijke gevolgen te 
analyseren van een systeem voor de 
gunning van opdrachten door kmo's voor 
de ontwikkeling van technologieën 
waarvan de Europese instellingen de 
noodzaak hebben aangetoond, op een 
dergelijke wijze dat de totstandkoming van 
de voor de instellingen zelf nuttige 
technologieën door Europese fondsen 
zullen worden gefinancierd;

6. steunt de geleverde inspanningen om 
onderzoek en innovatie aan te moedigen bij 
kmo's in het kader van het Horizon 2020-
programma; stelt evenzo dat de 
financiering van risicokapitaal niet de 
enige mogelijkheid biedt om deze 
doelstelling te verwezenlijken; verzoekt de 
Commissie en de andere betrokken 
instanties om de mogelijke gevolgen te
analyseren van een systeem voor de 
gunning van opdrachten door kmo's voor 
de ontwikkeling van open technologieën 
waarvan de instellingen van de Europese 
Unie en de lidstaten de noodzaak hebben 
aangetoond, op een dergelijke wijze dat de 
totstandkoming van de voor de instellingen 
zelf nuttige technologieën door Europese 
fondsen zullen worden gefinancierd en dat 
deze fondsen gemakkelijk kunnen worden 
ingezet voor verder gebruik en verdere 
innovatie; steunt in dit opzicht het feit dat 
een groot deel van de middelen voor het 
initiatief Horizon 2020 wordt toegewezen 
aan de tenuitvoerlegging van het nieuwe 
instrument dat specifiek voor kmo's 
bedoeld is;

Or. en
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Amendement 22
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

 Ontwerpadvies Amendement

6 bis. herhaalt dat innovatieve financiële 
instrumenten gebruikt moeten worden om 
publiek-private partnerschappen te 
steunen en dat ze moeten worden 
beschouwd als een alternatief voor zuivere 
overheidsuitgaven bij het optimaal 
benutten van de fondsen en het 
aanpakken van markttekortkomingen; 

Or. en

Amendement 23
Peter Skinner

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

 Ontwerpadvies Amendement

7. voert aan dat deze financiële 
instrumenten moeten worden geactiveerd 
om projecten te realiseren die als 
noodzakelijk worden geacht voor het 
bereiken van de doelstellingen van de 
strategie van de Europese Unie voor 
slimme, duurzame en inclusieve groei; 
verzoekt evenwel de Commissie en in het 
bijzonder de EIB, maar ook alle andere 
direct en indirect betrokken instellingen, 
om veel actiever steun te verlenen aan de 
initiatiefnemers van deze projecten, vooral 
in de beginfase;

7. voert aan dat deze financiële 
instrumenten moeten worden geactiveerd 
om projecten te realiseren die als 
noodzakelijk worden geacht voor het 
bereiken van de doelstellingen van de 
strategie van de Europese Unie voor 
slimme, duurzame en inclusieve groei; 
verzoekt evenwel de Commissie en in het 
bijzonder de EIB om deze projecten te 
bevorderen tijdens de gehele 
uitvoeringscyclus ervan en om ze 
voortdurend opnieuw te evalueren om 
ervoor te zorgen dat de financiële 
middelen doeltreffend worden 
aangewend;

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

 Ontwerpadvies Amendement

7. voert aan dat deze financiële 
instrumenten moeten worden geactiveerd 
om projecten te realiseren die als 
noodzakelijk worden geacht voor het 
bereiken van de doelstellingen van de 
strategie van de Europese Unie voor 
slimme, duurzame en inclusieve groei; 
verzoekt evenwel de Commissie en in het 
bijzonder de EIB, maar ook alle andere 
direct en indirect betrokken instellingen, 
om veel actiever steun te verlenen aan de 
initiatiefnemers van deze projecten, vooral 
in de beginfase;

7. voert aan dat deze financiële 
instrumenten moeten worden geactiveerd 
om projecten te realiseren die als 
noodzakelijk worden geacht voor het 
bereiken van de doelstellingen van de 
strategie van de Europese Unie voor 
slimme, duurzame en inclusieve groei op 
basis van samenwerking en collectieve 
deelname; verzoekt evenwel de Commissie 
en in het bijzonder de EIB, maar ook alle 
andere direct en indirect betrokken 
instellingen, om veel actiever steun te 
verlenen aan de initiatiefnemers van deze 
projecten, vooral in de beginfasen;

Or. en

Amendement 25
Antonio Cancian

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

 Ontwerpadvies Amendement

7. voert aan dat deze financiële 
instrumenten moeten worden geactiveerd 
om projecten te realiseren die als 
noodzakelijk worden geacht voor het 
bereiken van de doelstellingen van de 
strategie van de Europese Unie voor 
slimme, duurzame en inclusieve groei; 
verzoekt evenwel de Commissie en in het 
bijzonder de EIB, maar ook alle andere 
direct en indirect betrokken instellingen, 
om veel actiever steun te verlenen aan de 
initiatiefnemers van deze projecten, vooral 

7. voert aan dat deze financiële 
instrumenten moeten worden geactiveerd 
om projecten te realiseren die als 
noodzakelijk worden geacht voor het 
bereiken van de doelstellingen van de 
strategie van de Europese Unie voor 
slimme, duurzame en inclusieve groei; 
verzoekt evenwel de Commissie en in het 
bijzonder de EIB, maar ook alle andere 
direct en indirect betrokken instellingen, 
om veel actiever steun te verlenen aan de 
initiatiefnemers van deze projecten, vooral 
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in de beginfase; in de beginfase; acht het in dit verband 
belangrijk om zich te laten leiden door 
succesvolle ervaringen, zoals het 
instrument ELENA, en het potentieel 
daarvan te ontwikkelen;

Or. it

Amendement 26
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

 Ontwerpadvies Amendement

8 bis. merkt echter zeer vaak op dat de 
PPP een gebrek aan transparantie 
vertonen, en dat er vaak onaanvaardbaar 
veel tijd verloopt tussen de 
overheidsinvesteringen en het ogenblik 
waarop de resultaten ervan worden 
geanalyseerd; vraagt betere methoden 
voor continue en transparante evaluatie 
van het gebruik van overheidsmiddelen in 
de PPP zodat de openbare sector, maar 
ook de andere betrokken partijen, zoals 
onderzoekers, de door het publiek 
gefinancierde projecten kunnen 
controleren; 

Or. en

Amendement 27
Antonio Cancian

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

 Ontwerpadvies Amendement

9. heeft vertrouwen in het meer dan 
positieve effect van een groter strategisch 

9. heeft vertrouwen in het meer dan 
positieve effect van een groter strategisch 
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gebruik van financiële instrumenten op de 
Europese economie, maar stelt dat het 
helaas beperkt zal zijn tot projecten met 
rendementen op korte en middellange 
termijn; vreest dat de investeringen in 
projecten die even noodzakelijk zijn voor 
het realiseren van de doelstellingen van de 
strategie van de Europese Unie voor een 
slimme, duurzame en inclusieve groei, niet 
zullen kunnen worden gerealiseerd omdat 
die als te riskant zullen worden beschouwd 
door investeerders en door het gebrek aan 
openbare fondsen;

gebruik van financiële instrumenten op de 
Europese economie, maar stelt dat het 
helaas beperkt zal zijn tot projecten met 
rendementen op korte en middellange 
termijn; vreest dat de investeringen in 
projecten die even noodzakelijk zijn voor 
het realiseren van de doelstellingen van de 
strategie van de Europese Unie voor een 
slimme, duurzame en inclusieve groei, niet 
zullen kunnen worden gerealiseerd omdat 
die als te riskant zullen worden beschouwd 
door investeerders en door het gebrek aan 
openbare fondsen; onderstreept daarom 
dat de financiële instrumenten voor het 
particulier kapitaal de rol van katalysator 
kunnen vervullen, met behulp van 
instrumenten die het risico verdelen en 
die een lager risicoprofiel hebben voor de 
investeerders;

Or. it

Amendement 28
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

 Ontwerpadvies Amendement

9. heeft vertrouwen in het meer dan 
positieve effect van een groter strategisch 
gebruik van financiële instrumenten op de 
Europese economie, maar stelt dat het 
helaas beperkt zal zijn tot projecten met 
rendementen op korte en middellange 
termijn; vreest dat de investeringen in 
projecten die even noodzakelijk zijn voor 
het realiseren van de doelstellingen van de 
strategie van de Europese Unie voor een 
slimme, duurzame en inclusieve groei, niet 
zullen kunnen worden gerealiseerd omdat 
die als te riskant zullen worden beschouwd 
door investeerders en door het gebrek aan 

9. heeft vertrouwen in het meer dan 
positieve effect van een groter strategisch 
gebruik van financiële instrumenten op de 
Europese economie, maar stelt dat het 
helaas beperkt zal zijn tot projecten met 
rendementen op korte en middellange 
termijn; vreest dat de investeringen in 
projecten die even noodzakelijk zijn voor 
het realiseren van de
langetermijndoelstellingen van de 
strategie van de Europese Unie voor een 
slimme, duurzame en inclusieve groei, niet 
zullen kunnen worden gerealiseerd omdat 
die als te riskant zullen worden beschouwd 
door investeerders en door het gebrek aan 
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openbare fondsen; openbare fondsen; onderstreept in dat 
verband de noodzaak om voorrang te 
verlenen aan innovatievere projecten die 
bijdragen tot de verwezenlijking van de 
langetermijndoelstellingen van de 
Europese Unie, maar waarbij de nieuwe 
en duurzamere technologieën die zij 
invoeren een hoger risicoprofiel met zich 
meebrengen;

Or. en

Amendement 29
Peter Skinner

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

 Ontwerpadvies Amendement

9. heeft vertrouwen in het meer dan 
positieve effect van een groter strategisch 
gebruik van financiële instrumenten op de 
Europese economie, maar stelt dat het 
helaas beperkt zal zijn tot projecten met 
rendementen op korte en middellange 
termijn; vreest dat de investeringen in 
projecten die even noodzakelijk zijn voor 
het realiseren van de doelstellingen van de 
strategie van de Europese Unie voor een 
slimme, duurzame en inclusieve groei, niet 
zullen kunnen worden gerealiseerd omdat 
die als te riskant zullen worden beschouwd 
door investeerders en door het gebrek aan 
openbare fondsen;

9. heeft vertrouwen in het meer dan 
positieve effect van een groter strategisch 
gebruik van financiële instrumenten in de 
Europese economie, maar stelt dat het 
helaas beperkt zal zijn tot projecten met 
rendementen op korte en middellange 
termijn; vreest dat de investeringen in 
projecten die even noodzakelijk zijn voor 
het realiseren van de doelstellingen van de 
strategie van de Europese Unie voor een 
slimme, duurzame en inclusieve groei, niet 
zullen kunnen worden gerealiseerd omdat 
die als te riskant zullen worden beschouwd 
door investeerders en door het gebrek aan 
openbare fondsen;

Or. en

Amendement 30
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)
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 Ontwerpadvies Amendement

9 bis. verwelkomt de multinationale 
Europese obligaties en herhaalt dat deze 
instrumenten - dankzij deze solidaire 
aanpak - essentiële Europese 
infrastructuur, waaronder energie-
infrastructuur, kunnen financieren; 

Or. en

Amendement 31
Evžen Tošenovský

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

 Ontwerpadvies Amendement

10. vraagt evenwel met aandrang om het 
initiatief voor projectobligaties voor de 
financiering van projecten (project bond) in 
te voeren en nauwkeurig de mogelijkheid 
te beoordelen van een nieuw initiatief 
voor de uitgifte van Europese obligaties 
voor infrastructuur, met directe 
participatie van de Europese Unie in het 
kapitaal van infrastructuurprojecten van 
gemeenschappelijk belang met een sterke 
toegevoegde Europese waarde door 
middel van de publieke emissie van 
project bonds door de Europese Unie;

10. vraagt evenwel om het initiatief voor 
projectobligaties voor de financiering van 
projecten (project bond) uitsluitend in te 
voeren als een onafhankelijke evaluatie 
aantoont dat de proeffase doelmatig is 
gebleken met betrekking tot de 
oorspronkelijke doelstellingen; als de 
evaluatie aantoont dat de proeffase 
mislukt is, moet het initiatief worden 
stopgezet;

Or. en

Amendement 32
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 10
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 Ontwerpadvies Amendement

10. vraagt evenwel met aandrang om het 
initiatief voor projectobligaties voor de 
financiering van projecten (project bond) in 
te voeren en nauwkeurig de mogelijkheid 
te beoordelen van een nieuw initiatief voor 
de uitgifte van Europese obligaties voor 
infrastructuur, met directe participatie van 
de Europese Unie in het kapitaal van 
infrastructuurprojecten van 
gemeenschappelijk belang met een sterke 
toegevoegde Europese waarde door middel 
van de publieke emissie van project bonds 
door de Europese Unie;

10. vraagt evenwel met aandrang om het 
initiatief voor projectobligaties voor de 
financiering van projecten (project bond) in 
te voeren en nauwkeurig de mogelijkheid 
te beoordelen van een nieuw initiatief voor 
de uitgifte van Europese obligaties voor 
infrastructuur, met directe participatie van 
de Europese Unie in het kapitaal van 
infrastructuurprojecten van 
gemeenschappelijk belang met een sterke 
toegevoegde Europese waarde door middel 
van de publieke emissie van project bonds 
door de Europese Unie; merkt in dit 
verband op dat het initiatief voor 
projectobligaties voor de financiering van 
projecten in het kader van de 
partnerschapsovereenkomst EU 2020 
nauwkeurige selectiecriteria zal opleveren 
die aan een strengere democratische 
controle worden onderworpen zodat 
duurzame en anticyclische 
investeringsprogramma's ten uitvoer 
kunnen worden gelegd die stroken met de 
sociale, klimaat- en milieudoelstellingen 
van de Europese Unie, en tegelijkertijd als 
katalysator fungeren teneinde particulier 
kapitaal aan te trekken voor 
langetermijnprojecten; vraagt dat het 
initiatief voor projectobligaties voor de 
financiering van projecten wordt 
uitgebreid naar andere sectoren, met 
name de sectoren hernieuwbare energie 
en renovatie van gebouwen;

Or. en

Amendement 33
Antonio Cancian

Ontwerpadvies
Paragraaf 10
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 Ontwerpadvies Amendement

10. vraagt evenwel met aandrang om het 
initiatief voor projectobligaties voor de 
financiering van projecten (project bond) in 
te voeren en nauwkeurig de mogelijkheid 
te beoordelen van een nieuw initiatief voor 
de uitgifte van Europese obligaties voor 
infrastructuur, met directe participatie van 
de Europese Unie in het kapitaal van 
infrastructuurprojecten van 
gemeenschappelijk belang met een sterke 
toegevoegde Europese waarde door middel 
van de publieke emissie van project bonds 
door de Europese Unie;

10. vraagt evenwel met aandrang om het 
initiatief voor projectobligaties voor de 
financiering van projecten (project bond) in 
te voeren en nauwkeurig de mogelijkheid 
te beoordelen van een nieuw en 
afzonderlijk initiatief voor de uitgifte van 
Europese obligaties voor infrastructuur, 
met directe participatie van de Europese 
Unie in het kapitaal van 
infrastructuurprojecten van 
gemeenschappelijk belang met een sterke 
toegevoegde Europese waarde door middel 
van de publieke emissie van project bonds 
door de Europese Unie;

Or. it

Amendement 34
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 11

 Ontwerpadvies Amendement

11. is van mening dat de Europese Unie, 
die alleen of samen met lidstaten direct 
participeert in het kapitaal van 
infrastructuurprojecten (gekenmerkt door 
een rendement van de investeringen op 
lange termijn), een krachtig signaal zou 
geven aan de publieke en private 
investeerders, evenals aan de financiële 
markten; is van mening dat deze 
participatie van de Europese Unie in de 
hoedanigheid van investeerder, zou 
garanderen dat het project wordt 
gerealiseerd, met een sterk katalyserend 
effect en een evenzeer sterk hefboomeffect.

11. is van mening dat de Europese Unie, 
die alleen of samen met lidstaten direct 
participeert in het kapitaal van 
infrastructuurprojecten (gekenmerkt door 
een rendement van de investeringen op 
lange termijn), een krachtig signaal zou 
geven aan de publieke en private 
investeerders, evenals aan de financiële 
markten; is van mening dat deze 
participatie van de Europese Unie in de 
hoedanigheid van investeerder, zou 
garanderen dat de 
langetermijndoelstellingen in acht worden 
genomen en dat het project wordt 
gerealiseerd, met een sterk katalyserend 
effect en een evenzeer sterk hefboomeffect.
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Or. en

Amendement 35
Krišjānis Kariņš

Ontwerpadvies
Paragraaf 11 bis (nieuw)

 Ontwerpadvies Amendement

11 bis. vraagt om gelijke voorwaarden in 
te voeren voor de in aanmerking komende 
kosten, de audit en de controle; is van 
mening dat een grotere efficiëntie kan 
worden bereikt wanneer de 
verantwoordelijkheid van de lidstaten 
voor de tenuitvoerlegging en het beheer 
van deze instrumenten duidelijk is 
vastgesteld;

Or. lv


