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BEKNOPTE MOTIVERING

Het Europa 2020-initiatief inzake projectobligaties, dat in 2012-2013 in de vorm van een 
proeffase van start zal gaan, heeft als doel de particuliere sector een grotere rol te laten spelen 
bij de financiering van infrastructuurmaatregelen op de gebieden vervoer, energie en 
ICT/breedbandnetwerken. Op dit moment investeren de lidstaten van de EU tussen de 0,5% 
en de 2% van hun bbp in infrastructuurmaatregelen1. Het is de bedoeling in de toekomst 
particuliere investeerders hierin te laten participeren in de vorm van publiek-private 
partnerschappen. Het in het kader van de Europa 2020-strategie ontwikkelde initiatief inzake 
projectobligaties vormt een aanvulling op het bestaande scala aan financieringsbronnen.

Algemene opmerkingen

Met de herschikking van de bestaande begrotingsposten 06 03 03 (TEN-Vervoer) tot 200 
miljoen EUR, 32 03 02 (TEN-Energie) tot 10 miljoen EUR voor TEN-Energieprojecten, en 
09 03 01 (Kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie) tot 20 miljoen EUR 
voor ICT- en breedbandprojecten is de financiering van de projectobligaties in de 
proefperiode 2012-2013 tegelijkertijd gewaarborgd en geplafonneerd.

De selectie van vijf tot 14 verschillende projecten gebeurt door de EIB, die zich bij haar keuze 
laat leiden door de richtlijnen voor de TEN's en voor het Kaderprogramma voor 
concurrentievermogen en innovatie. Marktverstoringen en verkapte subsidiëring dienen te 
worden vermeden. Het doel van de proeffase is het verkennen van de markt en het beoordelen 
van de implementatie. In dit verband is snelle EIB-rapportage over de tenuitvoerlegging van 
het initiatief en de acceptatie van de projectobligaties door de markten voor de Commissie en 
het Europees Parlement erg belangrijk. De verplichting om verslag aan de Commissie uit te 
brengen, is vastgelegd in het interinstitutioneel akkoord. De Commissie geeft de jaarverslagen 
vervolgens door aan de Raad en het Europees Parlement. De terbeschikkingstelling van 
financiële middelen ten belope van maximaal 230 miljoen EUR kan als katalysator voor de 
implementatie van infrastructuurmaatregelen dienen en een multiplicatoreffect sorteren van 
15 tot 20 euro voor elke EU-begrotingseuro.

Een andere taak van de EIB is erop toezien dat uitsluitend die projecten financiering 
ontvangen die daaraan daadwerkelijk behoefte hebben. De keuze moet vallen op projecten die 
financieel niet levensvatbaar zijn en derhalve financiering behoeven om überhaupt te worden 
geïmplementeerd. Een punt van kritiek is dan ook dat in de proeffase uitsluitend 
medefinanciering ter beschikking kan worden gesteld aan al afgeronde projecten die 
vervolgfinanciering behoeven en aan projecten die op het punt van beginnen staan, aangezien 
deze projecten reeds vóór de inwerkingtreding van het "projectobligatie-initiatief" over een 
toereikende financiële onderbouwing beschikken. 

                                               
1 EIB-papers volume 13/1 (2008)
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In het onderstaande schema wordt de precieze werking van de projectobligatieregeling 
gepreciseerd:

AMENDEMENTEN

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Begrotingscommissie onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
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 vast te stellen 
of en in welke mate dit soort financiële 
risicodelingsinstrumenten een 
toegevoegde waarde hebben voor de 
financiering van 
infrastructuurmaatregelen. 

Or. de
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Amendement 2

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
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 te steunen met 
commercieel potentieel in de sectoren 
vervoer, energie en ICT. 

Or. de

Amendement 3

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
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, en dienen in overeenstemming te zijn 
met de regels houdende invoering van het 
garantie-instrument voor leningen zoals 
bedoeld in artikel 6, lid 1, onder d), en de 



PE483.478v01-00 6/15 PA\892020NL.doc

NL

bijlage bij Verordening (EG) nr. 680/2007 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 20 juni 2007 tot vaststelling van de 
algemene regels voor het verlenen van 
financiële bijstand van de Gemeenschap 
op het gebied van de trans-Europese 
netwerken voor vervoer en energie1. De 
Commissie dient het Europees Parlement 
en de Raad onverwijld over de tekst van 
de overeenkomst te informeren.
____________
PB L 162 van 22.6.2007, blz. 1. 

Or. de

Amendement 4

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
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 de weg helpen banen voor 
het financiële instrument met risicodeling 
in het kader van de financieringsfaciliteit 
voor Europese verbindingen.

(17) De proeffase van het Europa 2020-
initiatief inzake projectobligaties laat het 
besluit over het meerjarig financieel kader 
(MFK) van de Unie voor de periode na 
2013 en, in het bijzonder, het voorstel van 
de Commissie betreffende de faciliteit 
voor Europese verbindingen (CEF), 
onverlet. De proeffase dient derhalve te 
worden gelanceerd om te testen of dit 
financiële instrument met risicodeling
toegevoegde waarde oplevert voor 
implementatie 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 pas genomen na een 
onafhankelijke evaluatie van de proeffase. 
De Commissie moet het initiatief 
beëindigen indien de voorspelde opname 
door de markt onbevredigend blijkt te zijn 
of indien zich onvoldoende alternatieve 
bronnen van 
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landgetermijnschuldfinanciering 
ontwikkelen. 

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 – letter a
Besluit nr. 1639/2006/EG
Artikel 31 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij wijze van alternatief kan de Unie een 
financiële bijdrage geven aan de EIB voor 
de verstrekking en toewijzing van kapitaal 
ten behoeve van door de EIB uit haar eigen
middelen te verstrekken leningen of 
garanties in het kader van het 
risicodelingsinstrument voor 
projectobligaties waarnaar wordt verwezen 
in de leden 2a tot en met 2d.

Bij wijze van alternatief kan de Unie in de 
proeffase in de jaren 2012-2013 een 
financiële bijdrage geven aan de EIB voor 
de verstrekking en toewijzing van kapitaal 
ten behoeve van door de EIB uit haar eigen 
middelen te verstrekken leningen of 
garanties in het kader van het 
risicodelingsinstrument voor 
projectobligaties waarnaar wordt verwezen 
in de leden 2a tot en met 2d.

Or. de

Amendement 6

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) wordt gebruikt om suboptimale 
investeringen te bevorderen die er niet in 
slagen voldoende financiering op de 
markt aan te trekken;

Or. de
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Amendement 7

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 – letter b
Besluit nr. 1639/2006/EG
Artikel 31 – lid 2 bis – letter c ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c ter) komt niet in de plaats van 
financiering door de lidstaten of 
particuliere beleggers;

Or. de

Amendement 8

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 – letter b
Besluit nr. 1639/2006/EG
Artikel 31 – lid 2 bis – letter c quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c quater) leidt niet tot 
concurrentieverstoring op de interne 
markt van de EU;

Or. de

Amendement 9

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 – letter b
Besluit nr. 1639/2006/EG
Artikel 31 – lid 2 bis – letter c quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c quinquies) wordt uitsluitend voor 
projecten gebruikt die een meerwaarde 
voor de Unie opleveren, hetgeen inhoudt 
dat projecten alleen op Europees niveau 
moeten worden geïmplementeerd indien 
de omvang en de impact ervan dit 
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rechtvaardigen en de doelstellingen ervan 
beter op het niveau van de Unie kunnen 
worden verwezenlijkt dan op nationaal 
niveau.

Or. de

Amendement 10

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. De blootstelling van de Unie aan het 
risicodelingsinstrument voor 
projectobligaties, met inbegrip van 
beheersvergoedingen en andere voor 
vergoeding in aanmerking komende kosten 
blijven strikt beperkt tot het bedrag van de 
bijdrage van de Unie aan het 
risicodelingsinstrument voor 
projectobligaties, en er zijn geen verdere 
lasten voor de algemene begroting van de 
Unie. Het resterende risico dat inherent is 
aan alle verrichtingen wordt door de EIB 
gedragen. 

2 ter. De blootstelling van de Unie aan het 
risicodelingsinstrument voor 
projectobligaties, met inbegrip van 
beheersvergoedingen en andere voor 
vergoeding in aanmerking komende kosten 
blijven strikt beperkt tot het bedrag van de 
bijdrage van de Unie aan het 
risicodelingsinstrument voor 
projectobligaties, en er zijn geen verdere 
lasten voor de algemene begroting van de 
Unie. Het resterende risico dat inherent is 
aan alle verrichtingen wordt door de EIB 
gedragen. De detailinvulling van de regels 
vindt plaats in overeenstemming met de 
regels houdende invoering van het 
garantie-instrument voor leningen zoals 
bedoeld in artikel 6, lid 1, onder d), en de 
bijlage bij Verordening (EG) nr. 
680/2007. 
De Commissie informeert het Europees 
Parlement en de Raad onverwijld over de 
tekst van de overeenkomst zoals bedoeld 
in de eerste alinea.

Or. de
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Amendement 11

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quater. 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.

2 quater. 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, en 
worden bekendgemaakt aan de Raad en 
het Europees Parlement. De 
risicobeoordeling door de EIB vindt plaats 
in overeenstemming met de 
bankrichtlijnen.

Or. de

Amendement 12

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 1
Verordening (EG) nr. 680/2007
Artikel 2 – punt 14 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

14. Risicodelingsinstrument voor 
projectobligaties": een kredietverbetering 
die wordt geboden ten behoeve van 
projecten van algemeen belang. Het 
risicodelingsinstrument voor 
projectobligaties dekt het risico van de 
schuldendienst van een project en matigt 
het kredietrisico van de obligatiehouders. 
Het wordt alleen gebruikt voor projecten 
waarvan de financiële levensvatbaarheid 
is gebaseerd op de opbrengsten van het 
project.

14. Risicodelingsinstrument voor 
projectobligaties": een kredietverbetering 
die wordt geboden ten behoeve van 
projecten van algemeen belang. Het 
risicodelingsinstrument voor 
projectobligaties dekt het risico van de 
schuldendienst van een project en matigt 
het kredietrisico van de obligatiehouders. 
Het wordt alleen gebruikt:

Or. de
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Amendement 13

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 1
Verordening (EG) nr. 680/2007
Artikel 2 – punt 14 – letter a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) voor projecten waarvan de financiële 
haalbaarheid op inkomsten berust;

Or. de

Amendement 14

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 1
Verordening (EG) nr. 680/2007
Artikel 2 – punt 14 – letter b (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) om suboptimale investeringen te 
bevorderen die er niet in slagen voldoende 
financiering op de markt aan te trekken;

Or. de

Amendement 15

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 1
Verordening (EG) nr. 680/2007
Artikel 2 – punt 14 – letter c (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) indien het niet leidt tot vervanging van 
lidstaat- of particuliere financiering;

Or. de
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Amendement 16

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 1
Verordening (EG) nr. 680/2007
Artikel 2 – punt 14 – letter d (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) indien het niet resulteert in verstoring 
van de concurrentie op de interne markt 
van de EU;

Or. de

Amendement 17

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 1
Verordening (EG) nr. 680/2007
Artikel 2 – punt 14 – letter e (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) voor projecten die een meerwaarde 
voor de Unie opleveren, hetgeen inhoudt 
dat projecten alleen op Europees niveau 
moeten worden geïmplementeerd indien 
de omvang en de impact ervan dit 
rechtvaardigen en de doelstellingen ervan 
beter op het niveau van de Unie kunnen 
worden verwezenlijkt dan op nationaal 
niveau;

Or. de

Amendement 18

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 1
Verordening (EG) nr. 680/2007
Artikel 2 – punt 15
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

15. "Kredietverbetering": het gebruik van 
een EIB-krediet of een EIB-garantie ter 
verbetering van de kredietkwaliteit van de 
projectschuld.

Schrappen

Or. de

Amendement 19

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
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 
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 

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 voor 
projectobligaties, met inbegrip van 
beheersvergoedingen en andere voor 
vergoeding in aanmerking komende kosten 
blijven strikt beperkt tot het bedrag van de 
bijdrage van de Unie aan het 
risicodelingsinstrument voor 
projectobligaties, en er zijn geen verdere 
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, en 
meegedeeld aan het Europees Parlement 
en de Raad. In 2012 en 2013 kan een 
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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.

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.

De detailinvulling van de regels vindt 
plaats in overeenstemming met de regels 
houdende invoering van het garantie-
instrument voor leningen zoals bedoeld in 
artikel 6, lid 1, onder d), en de bijlage bij 
Verordening (EG) nr. 680/2007.   De 
Commissie informeert het Europees 
Parlement en de Raad onverwijld over de 
tekst van de overeenkomst.

Het risicodelingsinstrument voor 
projectobligaties kan de ontvangen 
opbrengsten opnieuw gebruiken binnen de 
investeringsperiode voor nieuwe leningen 
en garanties.

Or. de

Amendement 20

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 2 bis
Overeenkomstig punt 49 van het 
interinstitutioneel akkoord van 17 mei 
2006 informeert de Commissie het 
Europees Parlement en de Raad jaarlijks 
over de door haar ontvangen EIB-
verslagen over de implementatie.
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Or. de


