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Amendement 19
Enrique Calvet Chambon, Ulla Tørnæs

Voorstel voor een verordening
Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorstel voor een Voorstel voor een

VERORDENING VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD

VERORDENING VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD

betreffende het Europees Fonds voor 
strategische investeringen en tot wijziging 
van de Verordeningen (EU) nr. 1291/2013 
en (EU) nr. 1316/2013

betreffende het Europees Plan voor 
strategische investeringen en tot wijziging 
van de Verordeningen (EU) nr. 1291/2013 
en (EU) nr. 1316/2013

Or. es

Motivering

Het woord "fonds" is hier niet helemaal geschikt, "plan" is een betere benaming. Als dit 
amendement wordt aangenomen, moet de benaming in de hele rechtshandeling worden 
aangepast.

Amendement 20
Mara Bizzotto

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De economische en financiële crisis 
heeft tot een daling van de investeringen 
binnen de Unie geleid: deze zijn met 
ongeveer 15 % afgenomen ten opzichte 
van het piekjaar 2007. De Unie heeft meer 
in het bijzonder te lijden van een gebrek 
aan investeringen als gevolg van de op de 
markten heersende onzekerheid ten aanzien 
van de economische toekomst en de 
budgettaire beperkingen waarmee de 
lidstaten worden geconfronteerd. Dit 

(1) De economische en financiële crisis 
heeft tot een daling van de investeringen 
binnen de Unie geleid: deze zijn met 
ongeveer 15 % afgenomen ten opzichte 
van het piekjaar 2007. De Unie heeft te 
lijden van een gebrek aan investeringen als 
gevolg van de asymmetrische regelgeving 
waar de interne markt nog steeds mee te 
maken heeft, de op de markten heersende 
onzekerheid ten aanzien van de 
economische toekomst, het 
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gebrek aan investeringen zet een rem op 
het economisch herstel en heeft negatieve 
gevolgen voor de 
werkgelegenheidsschepping, de 
groeivooruitzichten op lange termijn en het 
concurrentievermogen.

bezuinigingsbeleid en de strikte 
budgettaire beperkingen die de trojka 
oplegt aan de lidstaten. Dit gebrek aan 
investeringen zet een rem op de 
consumptie en het economisch herstel en 
heeft negatieve gevolgen voor de 
werkgelegenheidsschepping, de 
groeivooruitzichten op lange termijn en het 
concurrentievermogen.

Or. it

Amendement 21
Jérôme Lavrilleux

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De economische en financiële crisis 
heeft tot een daling van de investeringen 
binnen de Unie geleid: deze zijn met 
ongeveer 15 % afgenomen ten opzichte 
van het piekjaar 2007. De Unie heeft meer 
in het bijzonder te lijden van een gebrek 
aan investeringen als gevolg van de op de 
markten heersende onzekerheid ten aanzien 
van de economische toekomst en de 
budgettaire beperkingen waarmee de 
lidstaten worden geconfronteerd. Dit 
gebrek aan investeringen zet een rem op 
het economisch herstel en heeft negatieve 
gevolgen voor de 
werkgelegenheidsschepping, de 
groeivooruitzichten op lange termijn en het 
concurrentievermogen.

(1) De economische en financiële crisis 
heeft tot een daling van de investeringen 
binnen de Unie geleid: deze zijn met
ongeveer 15 % afgenomen ten opzichte 
van het piekjaar 2007. De Unie heeft meer 
in het bijzonder te lijden van een gebrek 
aan investeringen als gevolg van de op de 
markten heersende onzekerheid ten aanzien 
van de economische toekomst en de 
budgettaire beperkingen waarmee de 
lidstaten en de territoriale eenheden
worden geconfronteerd. Dit gebrek aan 
investeringen zet een rem op het 
economisch herstel en heeft negatieve 
gevolgen voor de 
werkgelegenheidsschepping, de 
groeivooruitzichten op lange termijn en het
concurrentievermogen.

Or. fr

Amendement 22
Jérôme Lavrilleux
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Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De economische en financiële crisis 
heeft tot een daling van de investeringen 
binnen de Unie geleid: deze zijn met 
ongeveer 15 % afgenomen ten opzichte 
van het piekjaar 2007. De Unie heeft meer 
in het bijzonder te lijden van een gebrek 
aan investeringen als gevolg van de op de 
markten heersende onzekerheid ten aanzien 
van de economische toekomst en de 
budgettaire beperkingen waarmee de 
lidstaten worden geconfronteerd. Dit 
gebrek aan investeringen zet een rem op 
het economisch herstel en heeft negatieve 
gevolgen voor de 
werkgelegenheidsschepping, de 
groeivooruitzichten op lange termijn en het 
concurrentievermogen.

(1) De economische en financiële crisis 
heeft tot een daling van de investeringen 
binnen de Unie geleid: deze zijn met 
ongeveer 15 % afgenomen ten opzichte 
van het piekjaar 2007. De Unie heeft meer 
in het bijzonder te lijden van een gebrek 
aan investeringen als gevolg van de op de 
markten heersende onzekerheid ten aanzien 
van de economische toekomst en de 
budgettaire beperkingen waarmee de 
lidstaten worden geconfronteerd. Dit 
gebrek aan investeringen zet een rem op 
het economisch herstel en heeft negatieve 
gevolgen voor de 
werkgelegenheidsschepping, de 
groeivooruitzichten op lange termijn, de 
handhaving van sociale modellen en het 
concurrentievermogen.

Or. fr

Amendement 23
Monika Vana, Terry Reintke
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De economische en financiële crisis 
heeft tot een daling van de investeringen 
binnen de Unie geleid: deze zijn met 
ongeveer 15 % afgenomen ten opzichte 
van het piekjaar 2007. De Unie heeft meer 
in het bijzonder te lijden van een gebrek 
aan investeringen als gevolg van de op de 
markten heersende onzekerheid ten aanzien 
van de economische toekomst en de 
budgettaire beperkingen waarmee de 
lidstaten worden geconfronteerd. Dit 

(1) De economische en financiële crisis en 
fouten binnen het economische bestuur 
hebben tot een daling van de investeringen 
binnen de Unie geleid: deze zijn met 
ongeveer 15 % afgenomen ten opzichte 
van het piekjaar 2007. De Unie heeft meer 
in het bijzonder te lijden van een gebrek 
aan gerichte, kwalitatief hoogwaardige 
investeringen als gevolg van de op de 
markten heersende onzekerheid ten aanzien 
van de economische toekomst en de 
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gebrek aan investeringen zet een rem op 
het economisch herstel en heeft negatieve 
gevolgen voor de 
werkgelegenheidsschepping, de 
groeivooruitzichten op lange termijn en het 
concurrentievermogen.

budgettaire beperkingen waarmee de 
lidstaten worden geconfronteerd. Dit 
gebrek aan investeringen zet een rem op 
het economisch herstel en heeft negatieve 
gevolgen voor de 
werkgelegenheidsschepping, de 
groeivooruitzichten op lange termijn en het 
concurrentievermogen.

Or. en

Amendement 24
Paloma López Bermejo

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De economische en financiële crisis 
heeft tot een daling van de investeringen 
binnen de Unie geleid: deze zijn met 
ongeveer 15 % afgenomen ten opzichte 
van het piekjaar 2007. De Unie heeft meer 
in het bijzonder te lijden van een gebrek 
aan investeringen als gevolg van de op de 
markten heersende onzekerheid ten aanzien 
van de economische toekomst en de 
budgettaire beperkingen waarmee de 
lidstaten worden geconfronteerd. Dit 
gebrek aan investeringen zet een rem op 
het economisch herstel en heeft negatieve 
gevolgen voor de 
werkgelegenheidsschepping, de 
groeivooruitzichten op lange termijn en het 
concurrentievermogen.

(1) De economische en financiële crisis 
heeft tot een daling van de investeringen 
binnen de Unie geleid: deze zijn met 
ongeveer 15 % afgenomen ten opzichte 
van het piekjaar 2007. De Unie heeft meer 
in het bijzonder te lijden van een gebrek 
aan investeringen als gevolg van het
bezuinigingsbeleid, met inbegrip van 
lagere lonen en overheidsuitgaven, 
hetgeen heeft geleid tot een vermindering 
van de totale vraag en een toename van de
op de markten heersende onzekerheid ten 
aanzien van de economische toekomst, de 
budgettaire beperkingen die aan de 
lidstaten worden opgelegd door regels van 
het stabiliteits- en groeipact (SGP) en het 
gebrek aan bereidheid bij de ECB om 
resoluut in te grijpen op de markten voor 
overheidsobligaties. Dit gebrek aan 
investeringen zet een rem op het 
economisch herstel en heeft negatieve 
gevolgen voor de 
werkgelegenheidsschepping en de 
groeivooruitzichten op lange termijn.

Or. en
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Amendement 25
Laura Agea, Tiziana Beghin

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De economische en financiële crisis 
heeft tot een daling van de investeringen 
binnen de Unie geleid: deze zijn met 
ongeveer 15 % afgenomen ten opzichte 
van het piekjaar 2007. De Unie heeft meer 
in het bijzonder te lijden van een gebrek 
aan investeringen als gevolg van de op de 
markten heersende onzekerheid ten aanzien 
van de economische toekomst en de 
budgettaire beperkingen waarmee de 
lidstaten worden geconfronteerd. Dit 
gebrek aan investeringen zet een rem op 
het economisch herstel en heeft negatieve 
gevolgen voor de 
werkgelegenheidsschepping, de 
groeivooruitzichten op lange termijn en het 
concurrentievermogen.

(1) De economische en financiële crisis 
heeft tot een daling van de investeringen 
binnen de Unie geleid: deze zijn met 
ongeveer 15 % afgenomen ten opzichte 
van het piekjaar 2007. De Unie heeft meer 
in het bijzonder te lijden van een gebrek 
aan investeringen als gevolg van de op de 
markten heersende onzekerheid ten aanzien 
van de economische toekomst en de 
budgettaire beperkingen waarmee de 
lidstaten worden geconfronteerd. Dit 
gebrek aan investeringen zet een rem op 
het economisch herstel en heeft negatieve 
gevolgen voor de 
werkgelegenheidsschepping, de 
groeivooruitzichten op lange termijn, het 
concurrentievermogen en de mogelijkheid 
om passende sociale garanties te 
handhaven, waardoor in sommige 
lidstaten absolute armoede ontstaat.

Or. it

Amendement 26
Ulrike Trebesius

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De economische en financiële crisis 
heeft tot een daling van de investeringen 
binnen de Unie geleid: deze zijn met 
ongeveer 15 % afgenomen ten opzichte 
van het piekjaar 2007. De Unie heeft meer 

(1) De economische en financiële crisis 
heeft tot een daling van de investeringen 
binnen de Unie geleid: deze zijn met 
ongeveer 15 % afgenomen ten opzichte 
van het piekjaar 2007. De Unie heeft meer 
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in het bijzonder te lijden van een gebrek 
aan investeringen als gevolg van de op de 
markten heersende onzekerheid ten aanzien 
van de economische toekomst en de 
budgettaire beperkingen waarmee de
lidstaten worden geconfronteerd. Dit 
gebrek aan investeringen zet een rem op 
het economisch herstel en heeft negatieve 
gevolgen voor de 
werkgelegenheidsschepping, de 
groeivooruitzichten op lange termijn en het 
concurrentievermogen.

in het bijzonder te lijden van een gebrek 
aan investeringen als gevolg van 
structurele problemen, een onhoudbare 
schuldenlast en de op de markten 
heersende onzekerheid ten aanzien van de 
economische toekomst en de budgettaire 
beperkingen waarmee de lidstaten worden 
geconfronteerd. Dit gebrek aan 
investeringen zet een rem op het 
economisch herstel en heeft negatieve 
gevolgen voor de 
werkgelegenheidsschepping, de 
groeivooruitzichten op lange termijn en het 
concurrentievermogen.

Or. en

Amendement 27
Maria João Rodrigues

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Overheidsinvesteringen van 
toereikende hoogte zijn van cruciaal 
belang voor het financieren van 
collectieve goederen, het stimuleren van 
private investeringen, die zich op een 
kritiek laag niveau bevinden, alsmede 
voor het scheppen van nieuwe kwalitatief 
hoogwaardige banen.

Or. en

Amendement 28
Laura Agea, Tiziana Beghin

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Het Europees Fonds voor 
strategische investeringen (EFSI) zal 
gebaseerd zijn op bestaande EU-middelen 
en betreft geen "vers" overheidsgeld, 
afgezien van een extra 5 miljard EUR van 
de EIB;

Or. en

Amendement 29
Maria João Rodrigues

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 ter) Het EFSI moet bijzondere 
aandacht schenken aan projecten in 
lidstaten en regio's die het meeste onder 
de crisis lijden, met als doel verschillen 
terug te brengen, in het bijzonder wat 
betreft de werkloosheids- en 
werkgelegenheidsniveaus. De noodzaak 
van het scheppen van nieuwe kwalitatief 
hoogwaardige banen moet specifiek aan 
de orde worden gesteld in een Europese 
investeringsstrategie waaraan het EFSI 
moet bijdragen.

Or. en

Amendement 30
Guillaume Balas

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Er is dan ook een krachtdadig optreden (2) Er is dan ook een krachtdadig optreden 
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vereist om de vicieuze cirkel te doorbreken 
die door het gebrek aan investeringen is 
ontstaan. Structurele hervormingen en 
budgettaire verantwoordelijkheid zijn 
noodzakelijke voorwaarden om de 
investeringen te bevorderen. Samen met 
een nieuwe impuls aan de 
investeringsfinanciering kunnen deze 
voorwaarden bijdragen tot het ontstaan van 
een positieve spiraal, waarbij 
investeringsprojecten de werkgelegenheid 
en de vraag helpen ondersteunen en tot een 
duurzame toename van het groeipotentieel 
leiden

vereist om de vicieuze cirkel te doorbreken 
die door het gebrek aan investeringen is 
ontstaan. Structurele hervormingen en 
budgettaire verantwoordelijkheid zijn al te 
lang aangevoerd ter beperking van de 
noodzaak om de investeringen te 
bevorderen. Samen met een nieuwe impuls 
aan de investeringsfinanciering kan een 
coördinatie van het economisch, fiscaal, 
sociaal en begrotingsbeleid bijdragen tot 
het ontstaan van een positieve spiraal, 
waarbij investeringsprojecten de 
werkgelegenheid en de vraag helpen 
ondersteunen en tot een duurzame toename 
van het groeipotentieel leiden.

Or. fr

Amendement 31
Csaba Sógor

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Er is dan ook een krachtdadig optreden 
vereist om de vicieuze cirkel te doorbreken 
die door het gebrek aan investeringen is 
ontstaan. Structurele hervormingen en 
budgettaire verantwoordelijkheid zijn 
noodzakelijke voorwaarden om de 
investeringen te bevorderen. Samen met 
een nieuwe impuls aan de 
investeringsfinanciering kunnen deze 
voorwaarden bijdragen tot het ontstaan van 
een positieve spiraal, waarbij 
investeringsprojecten de werkgelegenheid 
en de vraag helpen ondersteunen en tot
een duurzame toename van het 
groeipotentieel leiden.

(2) Er is dan ook een krachtdadig optreden 
vereist om de vicieuze cirkel te doorbreken 
die door het gebrek aan investeringen is 
ontstaan. Structurele hervormingen en 
budgettaire verantwoordelijkheid zijn 
noodzakelijke voorwaarden om de 
investeringen te bevorderen. Samen met 
een nieuwe impuls aan de 
investeringsfinanciering kunnen deze 
voorwaarden bijdragen tot het ontstaan van 
een positieve spiraal, waarbij 
investeringsprojecten werkgelegenheid 
scheppen en tot een grotere vraag en een 
duurzame toename van het groeipotentieel 
leiden.

Or. en
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Amendement 32
Jérôme Lavrilleux

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Er is dan ook een krachtdadig optreden 
vereist om de vicieuze cirkel te doorbreken 
die door het gebrek aan investeringen is 
ontstaan. Structurele hervormingen en 
budgettaire verantwoordelijkheid zijn 
noodzakelijke voorwaarden om de 
investeringen te bevorderen. Samen met 
een nieuwe impuls aan de 
investeringsfinanciering kunnen deze 
voorwaarden bijdragen tot het ontstaan van 
een positieve spiraal, waarbij 
investeringsprojecten de werkgelegenheid 
en de vraag helpen ondersteunen en tot een 
duurzame toename van het groeipotentieel 
leiden.

(2) Er is dan ook een krachtdadig optreden 
vereist om de vicieuze cirkel te doorbreken 
die door het gebrek aan investeringen is 
ontstaan. Structurele hervormingen en 
budgettaire verantwoordelijkheid zijn 
noodzakelijke voorwaarden om de 
investeringen op basis van gezonde 
principes te bevorderen en stabiele, 
duurzame groei te stimuleren. Samen met 
een nieuwe impuls aan de 
investeringsfinanciering kunnen deze 
voorwaarden bijdragen tot het ontstaan van 
een positieve spiraal, waarbij 
investeringsprojecten de werkgelegenheid 
en de vraag helpen ondersteunen en tot een 
duurzame toename van het groeipotentieel 
leiden.

Or. fr

Amendement 33
Monika Vana, Terry Reintke
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Er is dan ook een krachtdadig optreden 
vereist om de vicieuze cirkel te doorbreken 
die door het gebrek aan investeringen is 
ontstaan. Structurele hervormingen en 
budgettaire verantwoordelijkheid zijn 
noodzakelijke voorwaarden om de 
investeringen te bevorderen. Samen met 
een nieuwe impuls aan de 
investeringsfinanciering kunnen deze 

(2) Er is dan ook een krachtdadig optreden 
vereist om de vicieuze cirkel te doorbreken 
die door het gebrek aan investeringen is 
ontstaan. Er is behoefte aan 
investeringsprojecten die gericht zijn op 
de meest getroffen regio's en die de 
samenleving toegevoegde waarde bieden 
om de werkgelegenheid en de vraag op de 
middellange en lange termijn te helpen 
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voorwaarden bijdragen tot het ontstaan 
van een positieve spiraal, waarbij 
investeringsprojecten de werkgelegenheid 
en de vraag helpen ondersteunen en tot 
een duurzame toename van het 
groeipotentieel leiden.

ondersteunen en ontwikkelen.

Or. en

Amendement 34
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Er is dan ook een krachtdadig optreden 
vereist om de vicieuze cirkel te doorbreken 
die door het gebrek aan investeringen is 
ontstaan. Structurele hervormingen en 
budgettaire verantwoordelijkheid zijn 
noodzakelijke voorwaarden om de 
investeringen te bevorderen. Samen met 
een nieuwe impuls aan de 
investeringsfinanciering kunnen deze 
voorwaarden bijdragen tot het ontstaan van 
een positieve spiraal, waarbij 
investeringsprojecten de werkgelegenheid 
en de vraag helpen ondersteunen en tot 
een duurzame toename van het 
groeipotentieel leiden.

(2) Er is dan ook een krachtdadig optreden 
vereist om de vicieuze cirkel te doorbreken 
die door het gebrek aan investeringen is 
ontstaan. Structurele hervormingen en 
budgettaire verantwoordelijkheid zijn 
noodzakelijke voorwaarden om de 
investeringen te bevorderen. Samen met 
een nieuwe impuls aan de 
investeringsfinanciering kunnen deze 
voorwaarden bijdragen tot het ontstaan van 
een positieve spiraal, waarbij 
investeringsprojecten kwalitatief 
hoogwaardige banen scheppen, de vraag 
aanzwengelen en tot een duurzame 
toename van het groeipotentieel leiden.

Or. en

Amendement 35
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Er is dan ook een krachtdadig optreden (2) Er is dan ook een krachtdadig optreden 
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vereist om de vicieuze cirkel te doorbreken 
die door het gebrek aan investeringen is 
ontstaan. Structurele hervormingen en 
budgettaire verantwoordelijkheid zijn 
noodzakelijke voorwaarden om de 
investeringen te bevorderen. Samen met
een nieuwe impuls aan de 
investeringsfinanciering kunnen deze 
voorwaarden bijdragen tot het ontstaan 
van een positieve spiraal, waarbij 
investeringsprojecten de werkgelegenheid 
en de vraag helpen ondersteunen en tot een 
duurzame toename van het groeipotentieel 
leiden.

vereist voor een nieuwe impuls aan de 
investeringsfinanciering, waarbij 
investeringsprojecten de werkgelegenheid,
de vraag en de sociale en geografische 
territoriale samenhang helpen 
ondersteunen en tot een duurzame toename 
van het groeipotentieel leiden.

Or. fr

Amendement 36
Laura Agea, Tiziana Beghin

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Er is dan ook een krachtdadig optreden 
vereist om de vicieuze cirkel te doorbreken 
die door het gebrek aan investeringen is 
ontstaan. Structurele hervormingen en 
budgettaire verantwoordelijkheid zijn
noodzakelijke voorwaarden om de 
investeringen te bevorderen. Samen met 
een nieuwe impuls aan de 
investeringsfinanciering kunnen deze 
voorwaarden bijdragen tot het ontstaan 
van een positieve spiraal, waarbij 
investeringsprojecten de werkgelegenheid 
en de vraag helpen ondersteunen en tot 
een duurzame toename van het 
groeipotentieel leiden.

(2) Er is dan ook een krachtdadig optreden 
vereist om de vicieuze cirkel te doorbreken 
die door het gebrek aan investeringen is 
ontstaan. Maatregelen die kunnen 
bijdragen tot het ontstaan van een 
positieve spiraal, waarbij 
investeringsprojecten de hoogwaardige 
werkgelegenheid op de lange termijn en 
de vraag helpen ondersteunen en tot een 
duurzame toename van het 
groeipotentieel leiden, zijn een 
noodzakelijke voorwaarde om de 
investeringen te bevorderen.

Or. it
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Amendement 37
Ulrike Trebesius

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Er is dan ook een krachtdadig optreden 
vereist om de vicieuze cirkel te doorbreken 
die door het gebrek aan investeringen is 
ontstaan. Structurele hervormingen en 
budgettaire verantwoordelijkheid zijn 
noodzakelijke voorwaarden om de
investeringen te bevorderen. Samen met 
een nieuwe impuls aan de 
investeringsfinanciering kunnen deze 
voorwaarden bijdragen tot het ontstaan van 
een positieve spiraal, waarbij 
investeringsprojecten de werkgelegenheid 
en de vraag helpen ondersteunen en tot een 
duurzame toename van het groeipotentieel 
leiden.

(2) Er is dan ook een krachtdadig optreden 
vereist om de vicieuze cirkel te doorbreken 
die door het gebrek aan investeringen is 
ontstaan. Een noodzakelijke voorwaarde 
voor EFSI-investeringen zijn structurele 
hervormingen en budgettaire 
verantwoordelijkheid, die kunnen helpen 
een klimaat te creëren waarin
investeringen, groei en het scheppen van 
banen verder worden bevorderd. Samen 
met een nieuwe impuls aan de 
investeringsfinanciering kunnen deze 
voorwaarden bijdragen tot het ontstaan van 
een positieve spiraal, waarbij 
investeringsprojecten de werkgelegenheid 
en de vraag helpen ondersteunen en tot een 
duurzame toename van het groeipotentieel 
leiden.

Or. en

Amendement 38
Anne Sander

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Er is dan ook een krachtdadig optreden 
vereist om de vicieuze cirkel te doorbreken 
die door het gebrek aan investeringen is 
ontstaan. Structurele hervormingen en 
budgettaire verantwoordelijkheid zijn 
noodzakelijke voorwaarden om de 
investeringen te bevorderen. Samen met 
een nieuwe impuls aan de 
investeringsfinanciering kunnen deze 

(2) Er is dan ook een krachtdadig optreden 
vereist om de vicieuze cirkel te doorbreken 
die door het gebrek aan investeringen is 
ontstaan. Structurele hervormingen en 
budgettaire verantwoordelijkheid zijn 
noodzakelijke voorwaarden om de 
investeringen te bevorderen. Samen met 
een nieuwe impuls aan de 
investeringsfinanciering kunnen deze 
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voorwaarden bijdragen tot het ontstaan van 
een positieve spiraal, waarbij 
investeringsprojecten de werkgelegenheid 
en de vraag helpen ondersteunen en tot een 
duurzame toename van het groeipotentieel 
leiden.

voorwaarden bijdragen tot het ontstaan van 
een positieve spiraal, waarbij 
investeringsprojecten de werkgelegenheid 
en de vraag helpen ondersteunen en tot een 
duurzame toename van het groeipotentieel 
leiden. In het verlengde hiervan moet het 
EFSI zich prioritair richten op kleine en 
middelgrote ondernemingen, aangezien 
zij een enorm potentieel vormen voor het 
scheppen van banen en, in dit opzicht, 
essentiële actoren zijn wat betreft het 
herstel van de groei in Europa. 

Or. fr

Amendement 39
Maria João Rodrigues

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Een omvattende reeks economische 
en sociale hervormingen moet worden 
uitgevoerd op nationaal niveau om 
aanzienlijk economisch en sociaal 
voordeel te realiseren. Dergelijke 
hervormingen moeten bijvoorbeeld als 
doel hebben om de volledige en gelijke 
toegang tot opleidings- en 
onderwijsstelsels van hoge kwaliteit, tot 
goede kinderopvangfaciliteiten en tot 
gezondheidsstelsels met toereikende 
financiering te waarborgen, om de gelijke 
participatie van vrouwen en mannen aan 
de arbeidsmarkt te waarborgen alsmede 
om rechtvaardige en doeltreffende 
belastingstelsels te ontwikkelen die erin 
slagen een einde maken aan 
belastingfraude en -ontduiking of 
belastingontwijkingspraktijken.

Or. en
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Amendement 40
Maria João Rodrigues

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 ter) Om te zorgen voor een zo groot 
mogelijk effect van het EFSI op de 
werkgelegenheid moeten de lidstaten 
aanvullende maatregelen uitvoeren, zoals 
op het gebied van opleidingen of ander 
actief arbeidsmarktbeleid.

Or. en

Amendement 41
Laura Agea, Tiziana Beghin

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Sociale investeringen zijn nodig als 
respons op de economische stagnatie, 
deflatie en hoge werkloosheid in de EU, 
namelijk investeringen in mensen door 
hen te voorzien van vaardigheden en 
ondersteunende voorwaarden voor het 
scheppen van duurzame, inclusieve en 
kwalitatief hoogwaardige banen.

Or. en

Amendement 42
Guillaume Balas

Voorstel voor een verordening
Overweging 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Tijdens de economische en financiële 
crisis heeft de Unie inspanningen geleverd 
om de groei te bevorderen, met name door 
middel van initiatieven in het kader van de 
Europa 2020-strategie, een plan van 
aanpak om tot een slimme, duurzame en 
inclusieve groei te komen. Ook de 
Europese Investeringbank ("EIB") heeft 
haar rol als initiator en aanjager van 
investeringen binnen de Unie versterkt, 
onder meer door in januari 2013 tot een 
kapitaalverhoging over te gaan. Er moet 
verdere actie worden ondernomen om 
ervoor te zorgen dat aan de 
investeringsbehoeften van de Unie wordt 
voldaan en dat de op de markt beschikbare 
liquiditeit efficiënt wordt aangewend en 
wordt gekanaliseerd naar de financiering 
van levensvatbare investeringsprojecten.

(4) Tijdens de economische en financiële 
crisis heeft de Unie inspanningen geleverd 
om het begrotingsbeleid te benaderen op 
grond van procyclische regels waardoor 
de lidstaten de investeringsuitgaven voor 
het aanzwengelen van de economie en het 
scheppen van duurzame, kwalitatief 
hoogwaardige banen moesten opgeven, 
waarbij initiatieven in het kader van de 
Europa 2020-strategie, een plan van 
aanpak om tot een slimme, duurzame en 
inclusieve groei te komen, de rug werden 
toegekeerd. Ook de Europese 
Investeringbank ("EIB") heeft haar rol als 
initiator en aanjager van investeringen 
binnen de Unie versterkt, onder meer door 
in januari 2013 tot een kapitaalverhoging 
over te gaan. Er moet verdere actie worden 
ondernomen om ervoor te zorgen dat aan 
de investeringsbehoeften van de Unie 
wordt voldaan en dat de op de markt 
beschikbare liquiditeit efficiënt wordt 
aangewend en wordt gekanaliseerd naar de 
financiering van levensvatbare 
investeringsprojecten.

Or. fr

Amendement 43
Csaba Sógor

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Tijdens de economische en financiële 
crisis heeft de Unie inspanningen geleverd 
om de groei te bevorderen, met name door 
middel van initiatieven in het kader van de 
Europa 2020-strategie, een plan van 
aanpak om tot een slimme, duurzame en 
inclusieve groei te komen. Ook de 

(4) Tijdens de economische en financiële 
crisis heeft de Unie inspanningen geleverd 
om de groei te bevorderen, met name door 
middel van initiatieven in het kader van de 
Europa 2020-strategie, een plan van 
aanpak om tot een slimme, duurzame en 
inclusieve groei te komen. Ook de 
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Europese Investeringbank ("EIB") heeft 
haar rol als initiator en aanjager van 
investeringen binnen de Unie versterkt, 
onder meer door in januari 2013 tot een 
kapitaalverhoging over te gaan. Er moet 
verdere actie worden ondernomen om 
ervoor te zorgen dat aan de 
investeringsbehoeften van de Unie wordt 
voldaan en dat de op de markt beschikbare 
liquiditeit efficiënt wordt aangewend en 
wordt gekanaliseerd naar de financiering 
van levensvatbare investeringsprojecten.

Europese Investeringbank ("EIB") heeft 
haar rol als initiator en aanjager van 
investeringen binnen de Unie versterkt, 
onder meer door in januari 2013 tot een 
kapitaalverhoging over te gaan. Er moet 
verdere actie worden ondernomen om 
ervoor te zorgen dat aan de 
investeringsbehoeften van de Unie wordt 
voldaan en dat de op de markt beschikbare 
liquiditeit efficiënt wordt aangewend en 
wordt gekanaliseerd naar de financiering 
van levensvatbare investeringsprojecten die 
economische groei en werkgelegenheid 
genereren.

Or. en

Amendement 44
Jérôme Lavrilleux

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Tijdens de economische en financiële 
crisis heeft de Unie inspanningen geleverd 
om de groei te bevorderen, met name door 
middel van initiatieven in het kader van de 
Europa 2020-strategie, een plan van 
aanpak om tot een slimme, duurzame en 
inclusieve groei te komen. Ook de 
Europese Investeringbank ("EIB") heeft 
haar rol als initiator en aanjager van 
investeringen binnen de Unie versterkt, 
onder meer door in januari 2013 tot een 
kapitaalverhoging over te gaan. Er moet 
verdere actie worden ondernomen om 
ervoor te zorgen dat aan de 
investeringsbehoeften van de Unie wordt 
voldaan en dat de op de markt beschikbare 
liquiditeit efficiënt wordt aangewend en 
wordt gekanaliseerd naar de financiering 
van levensvatbare investeringsprojecten.

(4) Tijdens de economische en financiële 
crisis heeft de Unie inspanningen geleverd 
om de groei te bevorderen, met name door 
middel van initiatieven in het kader van de 
Europa 2020-strategie, een plan van 
aanpak om tot een slimme, duurzame en 
inclusieve groei te komen. Ook de 
Europese Investeringsbank ("EIB") heeft 
haar rol als initiator en aanjager van 
investeringen binnen de Unie versterkt, 
onder meer door in januari 2013 tot een 
kapitaalverhoging over te gaan. Er moet 
verdere actie worden ondernomen om 
ervoor te zorgen dat aan de 
investeringsbehoeften van de Unie wordt 
voldaan en dat de op de markt beschikbare 
liquiditeit efficiënt wordt aangewend en 
wordt gekanaliseerd naar de financiering 
van levensvatbare, duurzame
investeringsprojecten die een directe 
impact hebben op de reële economie, de 
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groei en de werkgelegenheid.

Or. fr

Amendement 45
Zdzisław Krasnodębski

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Tijdens de economische en financiële 
crisis heeft de Unie inspanningen geleverd 
om de groei te bevorderen, met name door 
middel van initiatieven in het kader van de 
Europa 2020-strategie, een plan van 
aanpak om tot een slimme, duurzame en 
inclusieve groei te komen. Ook de 
Europese Investeringsbank ("EIB") heeft 
haar rol als initiator en aanjager van 
investeringen binnen de Unie versterkt, 
onder meer door in januari 2013 tot een 
kapitaalverhoging over te gaan. Er moet 
verdere actie worden ondernomen om 
ervoor te zorgen dat aan de 
investeringsbehoeften van de Unie wordt 
voldaan en dat de op de markt beschikbare 
liquiditeit efficiënt wordt aangewend en 
wordt gekanaliseerd naar de financiering 
van levensvatbare investeringsprojecten.

(4) Tijdens de economische en financiële 
crisis heeft de Unie inspanningen geleverd 
om de groei te bevorderen, met name door 
middel van initiatieven in het kader van de 
Europa 2020-strategie, een plan van 
aanpak om tot een slimme, duurzame en 
inclusieve groei te komen. Ook de 
Europese Investeringsbank ("EIB") heeft 
haar rol als initiator en aanjager van 
investeringen binnen de Unie versterkt, 
onder meer door in januari 2013 tot een 
kapitaalverhoging over te gaan. Er moet 
verdere actie worden ondernomen om 
ervoor te zorgen dat aan de 
investeringsbehoeften van de Unie wordt 
voldaan en dat de op de markt beschikbare 
liquiditeit efficiënt wordt aangewend en 
wordt gekanaliseerd naar de financiering 
van levensvatbare investeringsprojecten die 
de consistente en duurzame sociaal-
economische ontwikkeling van de 
lidstaten binnen de Unie stimuleren.

Or. pl

Amendement 46
Monika Vana, Terry Reintke
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Tijdens de economische en financiële 
crisis heeft de Unie inspanningen geleverd 
om de groei te bevorderen, met name door 
middel van initiatieven in het kader van 
de Europa 2020-strategie, een plan van 
aanpak om tot een slimme, duurzame en 
inclusieve groei te komen. Ook de 
Europese Investeringbank ("EIB") heeft 
haar rol als initiator en aanjager van 
investeringen binnen de Unie versterkt, 
onder meer door in januari 2013 tot een 
kapitaalverhoging over te gaan. Er moet 
verdere actie worden ondernomen om 
ervoor te zorgen dat aan de 
investeringsbehoeften van de Unie wordt 
voldaan en dat de op de markt beschikbare 
liquiditeit efficiënt wordt aangewend en 
wordt gekanaliseerd naar de financiering 
van levensvatbare investeringsprojecten.

(4) Tijdens de economische en financiële 
crisis heeft de Unie de fout begaan om 
zich te zeer op bezuinigingsbeleid te 
richten, wat een negatief effect op de groei 
had. Dit heeft geleid tot een stijging van 
de werkloosheid en de armoede. Ook de 
Europese Investeringbank ("EIB") heeft 
haar rol als initiator en aanjager van 
investeringen binnen de Unie versterkt, 
onder meer door in januari 2013 tot een 
kapitaalverhoging over te gaan. Er moet 
daarom verdere, aanvullende actie worden 
ondernomen om ervoor te zorgen dat aan 
de investeringsbehoeften van de Unie 
wordt voldaan en dat de op de markt 
beschikbare liquiditeit efficiënt wordt 
aangewend en wordt gekanaliseerd naar de 
financiering van levensvatbare 
investeringsprojecten, waarbij het accent 
sterk moet liggen op hun groei- en 
banenscheppend vermogen alsmede op 
hun nut voor de gehele samenleving. Het 
is echter belangrijk om in overweging te 
nemen dat "iedere" investering zonder 
vaststelling van doelstellingen en criteria 
tot aanzienlijke schade kan leiden en dat 
de EU behoefte heeft aan investeringen 
die zijn gericht op het creëren van 
toegevoegde waarde voor de burgers van 
de EU en het terugbrengen van 
ongelijkheden, en die duurzaam zijn in 
economisch, sociaal en milieuopzicht.

Or. en

Amendement 47
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Emilian Pavel, Javi López

Voorstel voor een verordening
Overweging 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Tijdens de economische en financiële 
crisis heeft de Unie inspanningen geleverd 
om de groei te bevorderen, met name door 
middel van initiatieven in het kader van de 
Europa 2020-strategie, een plan van 
aanpak om tot een slimme, duurzame en 
inclusieve groei te komen. Ook de 
Europese Investeringbank ("EIB") heeft 
haar rol als initiator en aanjager van 
investeringen binnen de Unie versterkt, 
onder meer door in januari 2013 tot een 
kapitaalverhoging over te gaan. Er moet 
verdere actie worden ondernomen om 
ervoor te zorgen dat aan de 
investeringsbehoeften van de Unie wordt 
voldaan en dat de op de markt beschikbare 
liquiditeit efficiënt wordt aangewend en 
wordt gekanaliseerd naar de financiering 
van levensvatbare investeringsprojecten.

(4) Tijdens de economische en financiële 
crisis heeft de Unie inspanningen geleverd 
om de groei te bevorderen, met name door 
middel van initiatieven in het kader van de 
Europa 2020-strategie, een plan van 
aanpak om tot een slimme, duurzame en 
inclusieve groei te komen. Ook de 
Europese Investeringbank ("EIB") heeft 
haar rol als initiator en aanjager van 
investeringen binnen de Unie versterkt, 
onder meer door in januari 2013 tot een 
kapitaalverhoging over te gaan. Er moet 
verdere actie worden ondernomen om 
ervoor te zorgen dat aan de 
investeringsbehoeften van de Unie wordt 
voldaan en dat de op de markt beschikbare 
liquiditeit efficiënt wordt aangewend en 
wordt gekanaliseerd naar de financiering 
van levensvatbare investeringsprojecten, 
waarbij het accent sterk moet liggen op 
hun groei- en banenscheppend vermogen 
alsmede op hun nut voor de gehele 
samenleving.

Or. en

Amendement 48
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Tijdens de economische en financiële 
crisis heeft de Unie inspanningen geleverd 
om de groei te bevorderen, met name door 
middel van initiatieven in het kader van 
de Europa 2020-strategie, een plan van 
aanpak om tot een slimme, duurzame en 
inclusieve groei te komen. Ook de 
Europese Investeringbank ("EIB") heeft 
haar rol als initiator en aanjager van 

(4) Tijdens de economische en financiële 
crisis heeft de Unie 
bezuinigingsmaatregelen toegepast die tot 
een zeer ernstige sociale en 
maatschappelijke crisis hebben geleid en 
die strategische investeringen voor een 
slimme, duurzame en inclusieve groei 
hebben belemmerd. Er moet dringend
actie worden ondernomen om ervoor te 
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investeringen binnen de Unie versterkt, 
onder meer door in januari 2013 tot een 
kapitaalverhoging over te gaan. Er moet 
verdere actie worden ondernomen om 
ervoor te zorgen dat aan de 
investeringsbehoeften van de Unie wordt 
voldaan en dat de op de markt beschikbare 
liquiditeit efficiënt wordt aangewend en 
wordt gekanaliseerd naar de financiering 
van levensvatbare investeringsprojecten.

zorgen dat aan de investeringsbehoeften 
van de Unie wordt voldaan en dat de op de 
markt beschikbare liquiditeit efficiënt 
wordt aangewend en wordt gekanaliseerd 
naar de financiering van levensvatbare 
investeringsprojecten, zowel uit het 
oogpunt van het scheppen van kwalitatief 
hoogwaardige banen met rechten als uit 
ecologisch en duurzaam oogpunt.

Or. fr

Amendement 49
Laura Agea, Tiziana Beghin

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Tijdens de economische en financiële 
crisis heeft de Unie inspanningen geleverd
om de groei te bevorderen, met name door 
middel van initiatieven in het kader van de 
Europa 2020-strategie, een plan van 
aanpak om tot een slimme, duurzame en 
inclusieve groei te komen. Ook de 
Europese Investeringbank ("EIB") heeft 
haar rol als initiator en aanjager van 
investeringen binnen de Unie versterkt, 
onder meer door in januari 2013 tot een 
kapitaalverhoging over te gaan. Er moet 
verdere actie worden ondernomen om 
ervoor te zorgen dat aan de 
investeringsbehoeften van de Unie wordt 
voldaan en dat de op de markt beschikbare 
liquiditeit efficiënt wordt aangewend en 
wordt gekanaliseerd naar de financiering 
van levensvatbare investeringsprojecten.

(4) Tijdens de economische en financiële 
crisis, die in veel lidstaten nog altijd 
voortduurt, heeft de Unie geprobeerd om 
de groei te bevorderen, met name door 
middel van initiatieven in het kader van de 
Europa 2020-strategie, waarvan de 
doelstellingen op het gebied van 
werkloosheids- en armoedebestrijding tot 
op heden nog niet zijn gehaald. Ook de 
Europese Investeringsbank ("EIB") heeft 
geprobeerd haar rol als initiator en 
aanjager van investeringen binnen de Unie 
te versterken, onder meer door in januari 
2013 tot een kapitaalverhoging over te 
gaan, waarbij evenwel weinig middelen 
werden gereserveerd voor micro-, kleine, 
middelgrote en ondernemingen. Er moet 
verdere actie worden ondernomen om 
ervoor te zorgen dat aan de 
investeringsbehoeften van de Unie wordt 
voldaan en dat de op de markt beschikbare 
liquiditeit efficiënt wordt aangewend en 
wordt gekanaliseerd naar de financiering 
van levensvatbare en milieuvriendelijke 
investeringsprojecten waarbij de voorkeur 



AM\1052802NL.doc 23/123 PE551.778v01-00

NL

uitgaat naar innovatieve start-ups en naar 
micro-ondernemingen.

Or. it

Amendement 50
Laura Agea, Tiziana Beghin

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Projecten op kleinere schaal 
genereren niet alleen financiële 
opbrengsten, maar bevorderen tevens 
sociale overloopeffecten die de 
voorwaarden voor duurzame, inclusieve 
en milieuvriendelijke groei creëren.

Or. en

Amendement 51
Monika Vana, Terry Reintke
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Op 15 juli 2014 heeft de toenmalige 
verkozen voorzitter van de Europese 
Commissie een reeks politieke 
beleidslijnen voor de Europese Commissie 
in het Europees Parlement gepresenteerd. 
In deze politieke beleidslijnen werd 
opgeroepen om "de komende drie jaar tot 
300 miljard EUR extra aan publieke en 
private investeringen voor de reële 
economie" te mobiliseren met de 
bedoeling de investeringen te stimuleren 
en zo banen te scheppen.

Schrappen
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Or. en

Amendement 52
Guillaume Balas

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Op 15 juli 2014 heeft de toenmalige 
verkozen voorzitter van de Europese 
Commissie een reeks politieke 
beleidslijnen voor de Europese Commissie
in het Europees Parlement gepresenteerd. 
In deze politieke beleidslijnen werd 
opgeroepen om "de komende drie jaar tot 
300 miljard EUR extra aan publieke en 
private investeringen voor de reële 
economie" te mobiliseren met de bedoeling 
de investeringen te stimuleren en zo banen 
te scheppen.

(5) Op 15 juli 2014 heeft de toenmalige 
verkozen voorzitter van de Europese 
Commissie een reeks politieke 
beleidslijnen voor de huidige 
zittingsperiode in het Europees Parlement 
gepresenteerd. In deze politieke 
beleidslijnen werd opgeroepen om "de 
komende drie jaar tot 300 miljard EUR 
extra aan publieke en private investeringen 
voor de reële economie" te mobiliseren met 
de bedoeling de investeringen te stimuleren 
en zo banen te scheppen.

Or. fr

Amendement 53
Monika Vana, Terry Reintke
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Op 26 november 2014 heeft de 
Commissie een mededeling met als titel 
"Een investeringsplan voor Europa"1

gepresenteerd, waarin werd gepleit voor 
het opzetten van een Europees Fonds voor 
strategische investeringen ("EFSI"), de 
totstandbrenging van een transparante 
investeringsprojectenpijplijn op Europees 
niveau, de oprichting van een Europees 
investeringsadviescentrum ("EIAC") en 

Schrappen
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een ambitieuze agenda om 
belemmeringen voor de investeringen weg 
te nemen en de interne markt te voltooien.

__________________
1 Mededeling van de Commissie aan het 
Europees Parlement, de Raad, de 
Europese Centrale Bank, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité, het 
Comité van de Regio's en de Europese 
Investeringsbank met als titel "Een 
investeringsplan voor Europa", 
COM(2014) 903 final

Or. en

Amendement 54
Paloma López Bermejo

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Op 26 november 2014 heeft de 
Commissie een mededeling met als titel 
"Een investeringsplan voor Europa"1

gepresenteerd, waarin werd gepleit voor 
het opzetten van een Europees Fonds voor 
strategische investeringen ("EFSI"), de 
totstandbrenging van een transparante 
investeringsprojectenpijplijn op Europees 
niveau, de oprichting van een Europees 
investeringsadviescentrum ("EIAC") en 
een ambitieuze agenda om 
belemmeringen voor de investeringen weg 
te nemen en de interne markt te voltooien.

(6) Op 26 november 2014 heeft de 
Commissie een mededeling met als titel 
"Een investeringsplan voor Europa"1

gepresenteerd, waarin werd gepleit voor 
het opzetten van een Europees Fonds voor 
strategische investeringen ("EFSI") en de 
oprichting van een Europees 
investeringsadviescentrum ("EIAC").

__________________ __________________
1 Mededeling van de Commissie aan het 
Europees Parlement, de Raad, de Europese 
Centrale Bank, het Europees Economisch 
en Sociaal Comité, het Comité van de 
Regio's en de Europese Investeringsbank 
met als titel "Een investeringsplan voor 
Europa", COM(2014) 903 final

1 Mededeling van de Commissie aan het 
Europees Parlement, de Raad, de Europese 
Centrale Bank, het Europees Economisch 
en Sociaal Comité, het Comité van de 
Regio's en de Europese Investeringsbank 
met als titel "Een investeringsplan voor 
Europa", COM(2014) 903 final
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Or. en

Amendement 55
Monika Vana, Terry Reintke
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Op 18 december 2014 heeft de 
Europese Raad geconcludeerd dat het 
stimuleren van investeringen in Europa 
en het aanpakken van marktfalen een 
belangrijke beleidsuitdaging is en dat de 
nieuwe focus op investeringen, in 
combinatie met de belofte van de lidstaten 
om vaart te zetten achter structurele 
hervormingen en groeivriendelijke 
begrotingsconsolidatie na te streven, de 
grondslag zal vormen voor groei en banen 
in Europa, en gevraagd dat in de EIB-
groep een Europees Fonds voor 
strategische investeringen (EFSI) wordt 
opgezet, dat 315 miljard EUR aan nieuwe 
investeringen moet genereren tussen 2015 
en 2017.

Schrappen

Or. en

Amendement 56
Laura Agea, Tiziana Beghin

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Op 18 december 2014 heeft de 
Europese Raad geconcludeerd dat het 
stimuleren van investeringen in Europa 
en het aanpakken van marktfalen een 
belangrijke beleidsuitdaging is en dat de 

(7) Op 18 december 2014 heeft de 
Europese Raad gevraagd dat in de EIB-
groep een Europees Fonds voor 
strategische investeringen (EFSI) wordt 
opgezet, dat 315 miljard EUR aan nieuwe 
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nieuwe focus op investeringen, in 
combinatie met de belofte van de lidstaten 
om vaart te zetten achter structurele 
hervormingen en groeivriendelijke 
begrotingsconsolidatie na te streven, de 
grondslag zal vormen voor groei en banen 
in Europa, en gevraagd dat in de EIB-
groep een Europees Fonds voor 
strategische investeringen (EFSI) wordt 
opgezet, dat 315 miljard EUR aan nieuwe 
investeringen moet genereren tussen 2015 
en 2017.

investeringen moet genereren tussen 2015 
en 2017.

Or. it

Amendement 57
Paloma López Bermejo

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Het EFSI is een onderdeel van een 
alomvattende benadering om de 
onzekerheid aan te pakken waarmee 
publieke en particuliere investeringen zijn 
omgeven. De strategie berust op drie 
pijlers: mobiliseren van financiering voor 
investeringen, ervoor zorgen dat de 
investeringen de reële economie bereiken 
en verbeteren van het investeringsklimaat 
in de Unie.

Schrappen

Or. en

Amendement 58
Monika Vana, Terry Reintke
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 8
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Het EFSI is een onderdeel van een 
alomvattende benadering om de 
onzekerheid aan te pakken waarmee 
publieke en particuliere investeringen zijn 
omgeven. De strategie berust op drie
pijlers: mobiliseren van financiering voor 
investeringen, ervoor zorgen dat de 
investeringen de reële economie bereiken 
en verbeteren van het investeringsklimaat 
in de Unie.

(8) Indien doelgericht ingezet en 
democratisch bestuurd zou het EFSI een 
onderdeel kunnen worden van een 
alomvattende benadering om de 
onzekerheid aan te pakken waarmee 
publieke en particuliere investeringen zijn 
omgeven. De strategie en het EFSI 
moeten een reikwijdte hebben die verder 
gaat dan de drie huidige pijlers: 
mobiliseren van financiering voor 
investeringen, ervoor zorgen dat de 
investeringen de reële economie bereiken 
en verbeteren van het investeringsklimaat 
in de Unie, om ten minste het volgende 
resultaat te behalen:

- een bestuursstructuur die de 
fundamentele democratische beginselen 
eerbiedigt,

- een systeem van checks-and-balances 
om te waarborgen dat de investeringen die 
met het EFSI worden gestimuleerd, geen 
schade toebrengen aan de waarden van de 
Unie noch leiden tot ongewenste 
neveneffecten,

- de betrokkenheid van belanghebbenden 
en een recht van veto voor investeringen 
die niet in overeenstemming zijn met de 
2020-doelstellingen en de criteria van 
artikel 5,

- een reeks criteria die waarborgen dat er 
geen investeringen zonder meer zijn, 
maar investeringen die gericht zijn op het 
bereiken van de 2020-doelstellingen en 
leiden tot minder werkloosheid en 
armoede en tot een kleinere ecologische 
voetafdruk.

Or. en

Amendement 59
Milan Zver
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Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Het EFSI is een onderdeel van een 
alomvattende benadering om de 
onzekerheid aan te pakken waarmee 
publieke en particuliere investeringen zijn 
omgeven. De strategie berust op drie 
pijlers: mobiliseren van financiering voor 
investeringen, ervoor zorgen dat de 
investeringen de reële economie bereiken 
en verbeteren van het investeringsklimaat 
in de Unie.

(8) Het EFSI is een onderdeel van een 
alomvattende benadering om de 
onzekerheid aan te pakken waarmee 
publieke en particuliere investeringen zijn 
omgeven. De strategie berust op drie 
pijlers: mobiliseren van financiering voor 
investeringen, ervoor zorgen dat de 
investeringen de reële economie bereiken 
en verbeteren van het investeringsklimaat 
in de Unie. Zonder verbetering van het 
investeringsklimaat zal EFSI moeilijk zijn 
doel bereiken.
In dit opzicht is de ware verbondenheid 
ten aanzien van de verdere consolidatie
van de interne eenheidsmarkt van de EU 
van belang, met de nadruk op de
digitale eenheidsmarkt.

Or. sl

Amendement 60
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Het EFSI is een onderdeel van een 
alomvattende benadering om de 
onzekerheid aan te pakken waarmee 
publieke en particuliere investeringen zijn 
omgeven. De strategie berust op drie 
pijlers: mobiliseren van financiering voor 
investeringen, ervoor zorgen dat de 
investeringen de reële economie bereiken 
en verbeteren van het investeringsklimaat 
in de Unie.

(8) Het EFSI is een onderdeel van een 
alomvattende benadering om de 
onzekerheid aan te pakken waarmee 
publieke en particuliere investeringen zijn 
omgeven. De strategie berust op drie 
pijlers: mobiliseren van financiering voor 
investeringen, ervoor zorgen dat de 
investeringen de reële economie bereiken, 
waarbij kwalitatief hoogwaardige banen 
met rechten worden gecreëerd en de IAO-
normen worden nageleefd, en verbeteren 
van het investeringsklimaat in de Unie, met 
name in de gebieden die het zwaarst door 
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de crisis zijn getroffen en vervolgens nog 
eens door de besnoeiingen als gevolg van 
de bezuinigingsprogramma's, ter 
vermindering van de economische 
verschillen die eveneens factoren vormen 
die nieuwe economische en sociale crises 
in de hand werken.

Or. fr

Amendement 61
Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Het EFSI is een onderdeel van een 
alomvattende benadering om de 
onzekerheid aan te pakken waarmee 
publieke en particuliere investeringen zijn 
omgeven. De strategie berust op drie 
pijlers: mobiliseren van financiering voor 
investeringen, ervoor zorgen dat de 
investeringen de reële economie bereiken 
en verbeteren van het investeringsklimaat 
in de Unie.

(8) Het EFSI is een onderdeel van een 
alomvattende benadering om de 
onzekerheid aan te pakken waarmee 
publieke en particuliere investeringen zijn 
omgeven. De strategie berust op drie 
pijlers: mobiliseren van financiering voor 
investeringen, ervoor zorgen dat de 
investeringen de reële economie bereiken 
en verbeteren van het investeringsklimaat 
in de Unie. Het fonds moet zo snel 
mogelijk operationeel worden, zodat de 
investeringen nog in 2015 kunnen 
plaatsvinden.

Or. es

Amendement 62
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Het investeringsklimaat in de Unie 
moet worden verbeterd door 

Schrappen



AM\1052802NL.doc 31/123 PE551.778v01-00

NL

investeringsbelemmeringen weg te nemen, 
de interne markt te versterken en de 
voorspelbaarheid van de regelgeving te 
vergroten. Deze flankerende maatregelen 
zouden de werkzaamheden van het EFSI 
en de investeringen in Europa in het 
algemeen ten goede moeten komen.

Or. fr

Amendement 63
Mara Bizzotto

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Het investeringsklimaat in de Unie 
moet worden verbeterd door 
investeringsbelemmeringen weg te nemen, 
de interne markt te versterken en de 
voorspelbaarheid van de regelgeving te 
vergroten. Deze flankerende maatregelen 
zouden de werkzaamheden van het EFSI 
en de investeringen in Europa in het 
algemeen ten goede moeten komen.

(9) Het investeringsklimaat in de Unie 
moet worden verbeterd door 
investeringsbelemmeringen weg te nemen, 
de administratieve rompslomp te 
vereenvoudigen, de interne markt te 
versterken en de voorspelbaarheid van de 
regelgeving te vergroten. Deze flankerende 
maatregelen zouden de werkzaamheden 
van het EFSI en de investeringen in Europa 
in het algemeen ten goede moeten komen.

Or. it

Amendement 64
Laura Agea, Tiziana Beghin

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Het investeringsklimaat in de Unie 
moet worden verbeterd door 
investeringsbelemmeringen weg te nemen, 
de interne markt te versterken en de 
voorspelbaarheid van de regelgeving te 

(9) Het investeringsklimaat in de Unie 
moet worden verbeterd door 
investeringsbelemmeringen weg te nemen, 
de interne markt te versterken en de 
zekerheid van de regelgeving te vergroten. 
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vergroten. Deze flankerende maatregelen 
zouden de werkzaamheden van het EFSI 
en de investeringen in Europa in het 
algemeen ten goede moeten komen.

Deze flankerende maatregelen zouden de 
werkzaamheden van het EFSI en de 
investeringen in Europa in het algemeen 
ten goede moeten komen.

Or. it

Amendement 65
Ulrike Trebesius

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Het investeringsklimaat in de Unie 
moet worden verbeterd door 
investeringsbelemmeringen weg te nemen, 
de interne markt te versterken en de 
voorspelbaarheid van de regelgeving te 
vergroten. Deze flankerende maatregelen 
zouden de werkzaamheden van het EFSI 
en de investeringen in Europa in het 
algemeen ten goede moeten komen.

(9) Het investeringsklimaat in de Unie 
moet worden verbeterd door 
investeringsbelemmeringen weg te nemen, 
de interne markt te versterken, de 
arbeidsmarkten voldoende flexibel te 
houden, ervoor te zorgen dat 
arbeidskosten met inbegrip van 
loonkosten evenredig zijn met de 
productiviteit, stelsels van sociale 
bescherming aan te moedigen die werk 
aantrekkelijk maken, banken te 
herstructureren en kapitaliseren, de 
efficiëntie van het overheidsbestuur en 
belastingstelsels te verbeteren en de 
voorspelbaarheid van de regelgeving te 
vergroten. Deze flankerende maatregelen 
zouden de werkzaamheden van het EFSI 
en de investeringen in Europa in het 
algemeen ten goede moeten komen.

Or. en

Amendement 66
Mara Bizzotto

Voorstel voor een verordening
Overweging 10
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Het EFSI heeft ten doen de 
moeilijkheden bij de financiering en 
uitvoering van productieve investeringen in
de Unie te helpen overwinnen en een 
betere toegang tot financiering te 
waarborgen. Het is de bedoeling dat vooral 
kleine en middelgrote ondernemingen van 
de betere toegang tot financiering 
profiteren. Het is ook raadzaam om 
midcap-bedrijven met maximaal 3 000 
werknemers van de voordelen van een 
dergelijke betere toegang tot financiering te 
laten meeprofiteren. Het overwinnen van 
de investeringsproblemen waarmee Europa 
momenteel te kampen heeft, moet 
bijdragen tot de versterking van de 
economische, sociale en territoriale 
cohesie van de Unie.

(10) Het EFSI heeft ten doel de 
moeilijkheden bij de financiering en 
uitvoering van productieve investeringen in 
de Unie en vooral in de eurozone te helpen 
overwinnen en een betere toegang tot 
financiering te waarborgen. Vooral kleine 
en middelgrote ondernemingen moeten van 
de betere toegang tot financiering 
profiteren. Het is ook raadzaam om 
midcap-bedrijven met maximaal 3 000 
werknemers van de voordelen van een 
dergelijke betere toegang tot financiering te 
laten meeprofiteren. Het overwinnen van 
de investeringsproblemen waarmee Europa 
momenteel te kampen heeft, moet 
bijdragen tot de versterking van het 
concurrentievermogen van het Europese 
bedrijfsleven en moet de werkgelegenheid 
ondersteunen.

Or. it

Amendement 67
Ivo Vajgl

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Het EFSI heeft ten doen de 
moeilijkheden bij de financiering en 
uitvoering van productieve investeringen in 
de Unie te helpen overwinnen en een 
betere toegang tot financiering te 
waarborgen. Het is de bedoeling dat vooral 
kleine en middelgrote ondernemingen van 
de betere toegang tot financiering 
profiteren. Het is ook raadzaam om 
midcap-bedrijven met maximaal 3 000 
werknemers van de voordelen van een 
dergelijke betere toegang tot financiering te 
laten meeprofiteren. Het overwinnen van 

(10) Het EFSI heeft ten doel de 
moeilijkheden bij de financiering en 
uitvoering van productieve investeringen in
de Unie te helpen overwinnen en een 
betere toegang tot financiering te 
waarborgen. Het is de bedoeling dat vooral 
kleine en middelgrote ondernemingen van 
de betere toegang tot financiering 
profiteren. Het is ook raadzaam om 
midcap-bedrijven met maximaal 3 000 
werknemers van de voordelen van een 
dergelijke betere toegang tot financiering te 
laten meeprofiteren. Het overwinnen van 



PE551.778v01-00 34/123 AM\1052802NL.doc

NL

de investeringsproblemen waarmee Europa 
momenteel te kampen heeft, moet 
bijdragen tot de versterking van de 
economische, sociale en territoriale cohesie 
van de Unie.

de investeringsproblemen waarmee Europa 
momenteel te kampen heeft, moet 
bijdragen tot de versterking van de 
economische, sociale, politieke en 
territoriale cohesie van de Unie.

Or. en

Amendement 68
Jutta Steinruck

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Het EFSI heeft ten doen de 
moeilijkheden bij de financiering en 
uitvoering van productieve investeringen in 
de Unie te helpen overwinnen en een 
betere toegang tot financiering te 
waarborgen. Het is de bedoeling dat vooral 
kleine en middelgrote ondernemingen van 
de betere toegang tot financiering 
profiteren. Het is ook raadzaam om 
midcap-bedrijven met maximaal 3 000 
werknemers van de voordelen van een 
dergelijke betere toegang tot financiering te 
laten meeprofiteren. Het overwinnen van 
de investeringsproblemen waarmee Europa 
momenteel te kampen heeft, moet 
bijdragen tot de versterking van de 
economische, sociale en territoriale cohesie 
van de Unie.

(10) Het EFSI heeft ten doel de 
moeilijkheden bij de financiering en 
uitvoering van productieve investeringen in 
de Unie te helpen overwinnen en een 
betere toegang tot financiering te 
waarborgen. Het is de bedoeling dat vooral 
kleine en middelgrote ondernemingen van 
de betere toegang tot financiering 
profiteren. Het is ook raadzaam om 
midcap-bedrijven met maximaal 3 000 
werknemers van de voordelen van een 
dergelijke betere toegang tot financiering te 
laten meeprofiteren. Het belangrijkste doel 
van alle maatregelen moet het stimuleren 
zijn van investeringen in geïntegreerde 
sociale beleidsmaatregelen 
overeenkomstig het pakket sociale 
investeringen van 2013. Het overwinnen 
van de investeringsproblemen waarmee 
Europa momenteel te kampen heeft, moet 
bijdragen tot de versterking van de 
economische, sociale en territoriale cohesie 
van de Unie.

Or. en

Amendement 69
Jérôme Lavrilleux
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Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Het EFSI heeft ten doen de 
moeilijkheden bij de financiering en 
uitvoering van productieve investeringen in 
de Unie te helpen overwinnen en een 
betere toegang tot financiering te 
waarborgen. Het is de bedoeling dat vooral 
kleine en middelgrote ondernemingen van 
de betere toegang tot financiering 
profiteren. Het is ook raadzaam om 
midcap-bedrijven met maximaal 3 000 
werknemers van de voordelen van een 
dergelijke betere toegang tot financiering te 
laten meeprofiteren. Het overwinnen van 
de investeringsproblemen waarmee Europa 
momenteel te kampen heeft, moet 
bijdragen tot de versterking van de 
economische, sociale en territoriale cohesie 
van de Unie.

(10) Het EFSI heeft ten doel de 
moeilijkheden bij de financiering en 
uitvoering van productieve investeringen in 
de Unie te helpen overwinnen en een 
betere, eenvoudigere, snellere en 
functionelere toegang tot financiering te 
waarborgen. Het is de bedoeling dat vooral 
kleine en middelgrote ondernemingen van 
de betere toegang tot financiering 
profiteren. Het is ook raadzaam om 
midcap-ondernemingen met maximaal 
3 000 werknemers van de voordelen van 
een dergelijke betere toegang tot 
financiering te laten meeprofiteren. Het 
overwinnen van de investeringsproblemen 
waarmee Europa momenteel te kampen 
heeft, moet bijdragen tot de versterking van 
de economische, sociale en territoriale 
cohesie van de Unie.

Or. fr

Amendement 70
Jérôme Lavrilleux

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Het EFSI heeft ten doen de 
moeilijkheden bij de financiering en 
uitvoering van productieve investeringen in 
de Unie te helpen overwinnen en een 
betere toegang tot financiering te 
waarborgen. Het is de bedoeling dat vooral
kleine en middelgrote ondernemingen van 
de betere toegang tot financiering 
profiteren. Het is ook raadzaam om 
midcap-bedrijven met maximaal 3 000 

(10) Het EFSI heeft ten doel de 
moeilijkheden bij de financiering en 
uitvoering van productieve investeringen in 
de Unie te helpen overwinnen en een 
betere toegang tot financiering te 
waarborgen. Het is de bedoeling dat bij 
voorrang kleine en middelgrote 
ondernemingen van de betere toegang tot 
financiering profiteren. Het is ook 
raadzaam om midcap-ondernemingen met 
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werknemers van de voordelen van een 
dergelijke betere toegang tot financiering te 
laten meeprofiteren. Het overwinnen van 
de investeringsproblemen waarmee Europa 
momenteel te kampen heeft, moet 
bijdragen tot de versterking van de 
economische, sociale en territoriale cohesie 
van de Unie.

maximaal 3 000 werknemers van de 
voordelen van een dergelijke betere 
toegang tot financiering te laten 
meeprofiteren. Het overwinnen van de 
investeringsproblemen waarmee Europa 
momenteel te kampen heeft, moet 
bijdragen tot de versterking van de 
economische, sociale en territoriale cohesie 
van de Unie.

Or. fr

Amendement 71
Jérôme Lavrilleux

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Het EFSI heeft ten doen de 
moeilijkheden bij de financiering en 
uitvoering van productieve investeringen in 
de Unie te helpen overwinnen en een 
betere toegang tot financiering te 
waarborgen. Het is de bedoeling dat vooral 
kleine en middelgrote ondernemingen van 
de betere toegang tot financiering 
profiteren. Het is ook raadzaam om 
midcap-bedrijven met maximaal 3 000 
werknemers van de voordelen van een 
dergelijke betere toegang tot financiering te 
laten meeprofiteren. Het overwinnen van 
de investeringsproblemen waarmee Europa 
momenteel te kampen heeft, moet 
bijdragen tot de versterking van de 
economische, sociale en territoriale cohesie 
van de Unie.

(10) Het EFSI heeft ten doel de 
moeilijkheden bij de financiering en 
uitvoering van productieve investeringen in 
de Unie te helpen overwinnen en een 
betere toegang tot financiering te 
waarborgen. Het is de bedoeling dat vooral 
kleine en middelgrote ondernemingen, die 
voor meer dan 80 % van de 
werkgelegenheidsschepping in de 
Europese Unie zorgen, van de betere 
toegang tot financiering profiteren. Het is 
ook raadzaam om midcap-ondernemingen 
met maximaal 3 000 werknemers van de 
voordelen van een dergelijke betere 
toegang tot financiering te laten 
meeprofiteren. Het overwinnen van de 
investeringsproblemen waarmee Europa 
momenteel te kampen heeft, moet 
bijdragen tot de versterking van de 
economische, sociale en territoriale cohesie 
van de Unie.

Or. fr
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Amendement 72
Brando Benifei

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Het EFSI heeft ten doen de 
moeilijkheden bij de financiering en 
uitvoering van productieve investeringen in 
de Unie te helpen overwinnen en een 
betere toegang tot financiering te 
waarborgen. Het is de bedoeling dat vooral 
kleine en middelgrote ondernemingen van 
de betere toegang tot financiering 
profiteren. Het is ook raadzaam om 
midcap-bedrijven met maximaal 3 000 
werknemers van de voordelen van een 
dergelijke betere toegang tot financiering te 
laten meeprofiteren. Het overwinnen van 
de investeringsproblemen waarmee Europa 
momenteel te kampen heeft, moet 
bijdragen tot de versterking van de 
economische, sociale en territoriale cohesie 
van de Unie.

(10) Het EFSI heeft ten doel de 
economische groei opnieuw op gang te 
brengen en kwalitatief hoogwaardige 
banen in de Unie te scheppen door 
investeringen te ondersteunen en de 
moeilijkheden bij de financiering en 
uitvoering van productieve investeringen in 
de Unie te helpen overwinnen en een 
betere toegang tot financiering te 
waarborgen. Het is de bedoeling dat vooral 
kleine en middelgrote ondernemingen van 
de betere toegang tot financiering 
profiteren. Het is ook raadzaam om 
midcap-bedrijven met maximaal 3 000 
werknemers van de voordelen van een 
dergelijke betere toegang tot financiering te 
laten meeprofiteren. Het overwinnen van 
de investeringsproblemen waarmee Europa 
momenteel te kampen heeft, moet 
bijdragen tot de versterking van de 
economische, sociale en territoriale cohesie 
van de Unie.

Or. en

Amendement 73
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Emilian Pavel, Javi López, Guillaume 
Balas

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Het EFSI heeft ten doen de 
moeilijkheden bij de financiering en 
uitvoering van productieve investeringen in 
de Unie te helpen overwinnen en een 

(10) Het EFSI heeft ten doel de 
moeilijkheden bij de financiering en 
uitvoering van productieve investeringen in 
de Unie te helpen overwinnen en een 
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betere toegang tot financiering te 
waarborgen. Het is de bedoeling dat vooral 
kleine en middelgrote ondernemingen van 
de betere toegang tot financiering 
profiteren. Het is ook raadzaam om 
midcap-bedrijven met maximaal 3 000 
werknemers van de voordelen van een 
dergelijke betere toegang tot financiering te 
laten meeprofiteren. Het overwinnen van 
de investeringsproblemen waarmee Europa 
momenteel te kampen heeft, moet 
bijdragen tot de versterking van de 
economische, sociale en territoriale cohesie 
van de Unie.

betere toegang tot financiering te 
waarborgen, teneinde groei, kwalitatief 
hoogwaardige banen en sociale inclusie 
tot stand te brengen. Het is de bedoeling 
dat vooral kleine en middelgrote 
ondernemingen met inbegrip van de 
sociale economie en sociale 
ondernemingen van de betere toegang tot 
financiering profiteren. Het is ook 
raadzaam om midcap-bedrijven met 
maximaal 3 000 werknemers van de 
voordelen van een dergelijke betere 
toegang tot financiering te laten 
meeprofiteren. Het overwinnen van de 
investeringsproblemen waarmee Europa 
momenteel te kampen heeft, moet 
bijdragen tot de versterking van de 
economische, sociale en territoriale cohesie 
van de Unie.

Or. en

Amendement 74
Monika Vana, Terry Reintke
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Het EFSI heeft ten doen de 
moeilijkheden bij de financiering en 
uitvoering van productieve investeringen in 
de Unie te helpen overwinnen en een 
betere toegang tot financiering te 
waarborgen. Het is de bedoeling dat vooral 
kleine en middelgrote ondernemingen van 
de betere toegang tot financiering 
profiteren. Het is ook raadzaam om 
midcap-bedrijven met maximaal 3 000
werknemers van de voordelen van een 
dergelijke betere toegang tot financiering te 
laten meeprofiteren. Het overwinnen van 
de investeringsproblemen waarmee Europa 
momenteel te kampen heeft, moet 

(10) Het EFSI heeft ten doel de 
moeilijkheden bij de financiering en 
uitvoering van productieve investeringen in 
de Unie te helpen overwinnen en een 
betere toegang tot financiering te 
waarborgen, met als algemene doelstelling 
het tot stand brengen van duurzame groei, 
kwalitatief hoogwaardige banen en 
sociale inclusie. Het is de bedoeling dat 
vooral kleine, micro- en middelgrote 
ondernemingen alsmede de sociale en 
solidaire economie van de betere toegang 
tot financiering profiteren. Het is ook 
raadzaam om midcap-bedrijven met 
maximaal 1 500 werknemers van de 
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bijdragen tot de versterking van de 
economische, sociale en territoriale cohesie 
van de Unie.

voordelen van een dergelijke betere 
toegang tot financiering te laten 
meeprofiteren. Het overwinnen van de 
investeringsproblemen waarmee Europa 
momenteel te kampen heeft, moet 
bijdragen tot de versterking van de 
economische, sociale en territoriale cohesie 
van de Unie.

Or. en

Amendement 75
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ivo Vajgl

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Het EFSI heeft ten doen de 
moeilijkheden bij de financiering en 
uitvoering van productieve investeringen in 
de Unie te helpen overwinnen en een 
betere toegang tot financiering te 
waarborgen. Het is de bedoeling dat vooral 
kleine en middelgrote ondernemingen van 
de betere toegang tot financiering 
profiteren. Het is ook raadzaam om 
midcap-bedrijven met maximaal 3 000 
werknemers van de voordelen van een 
dergelijke betere toegang tot financiering te 
laten meeprofiteren. Het overwinnen van 
de investeringsproblemen waarmee Europa 
momenteel te kampen heeft, moet 
bijdragen tot de versterking van de 
economische, sociale en territoriale cohesie 
van de Unie.

(10) Het EFSI heeft ten doel de 
moeilijkheden bij de financiering en 
uitvoering van productieve investeringen in 
de Unie te helpen overwinnen, een betere 
toegang tot financiering te waarborgen en 
de werkgelegenheid te bevorderen. Het is 
de bedoeling dat vooral kleine en 
middelgrote ondernemingen van de betere 
toegang tot financiering profiteren. Het is 
ook raadzaam om midcap-bedrijven met 
maximaal 3 000 werknemers van de 
voordelen van een dergelijke betere 
toegang tot financiering te laten 
meeprofiteren. Het overwinnen van de 
investeringsproblemen waarmee Europa 
momenteel te kampen heeft, moet 
bijdragen tot de versterking van de 
economische, sociale en territoriale cohesie 
van de Unie.

Or. es

Motivering

Het scheppen van banen moet een van de hoofddoelstellingen van het EFSI zijn en moet dan 
ook uitdrukkelijk worden vermeld.
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Amendement 76
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Het EFSI heeft ten doen de 
moeilijkheden bij de financiering en 
uitvoering van productieve investeringen in 
de Unie te helpen overwinnen en een 
betere toegang tot financiering te 
waarborgen. Het is de bedoeling dat vooral
kleine en middelgrote ondernemingen van 
de betere toegang tot financiering 
profiteren. Het is ook raadzaam om 
midcap-bedrijven met maximaal 3 000 
werknemers van de voordelen van een 
dergelijke betere toegang tot financiering 
te laten meeprofiteren. Het overwinnen 
van de investeringsproblemen waarmee 
Europa momenteel te kampen heeft, moet 
bijdragen tot de versterking van de 
economische, sociale en territoriale cohesie 
van de Unie.

(10) Het EFSI heeft ten doel de 
moeilijkheden bij de financiering van 
levensvatbare projecten voor het scheppen 
van kwalitatief hoogwaardige banen met 
rechten en voor steun aan ondernemingen 
in de gebieden die het meest door de crisis 
zijn getroffen en bij de uitvoering van 
productieve investeringen in de Unie te 
helpen overwinnen en een betere toegang 
tot financiering te waarborgen. Het is de 
bedoeling dat vooral kleine en middelgrote 
ondernemingen van de betere toegang tot 
financiering profiteren. Het overwinnen 
van de investeringsproblemen waarmee 
Europa momenteel te kampen heeft, moet 
bijdragen tot de versterking van de 
economische, sociale en territoriale cohesie 
van de Unie.

Or. fr

Amendement 77
Laura Agea, Tiziana Beghin

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Het EFSI heeft ten doen de 
moeilijkheden bij de financiering en 
uitvoering van productieve investeringen in 
de Unie te helpen overwinnen en een 
betere toegang tot financiering te 
waarborgen. Het is de bedoeling dat vooral 
kleine en middelgrote ondernemingen van 

(10) Het EFSI heeft ten doel de 
moeilijkheden bij de financiering en 
uitvoering van productieve investeringen in 
de Unie te helpen overwinnen en een 
betere toegang tot financiering te 
waarborgen. Vooral micro-, kleine en 
middelgrote ondernemingen en midcap-
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de betere toegang tot financiering 
profiteren. Het is ook raadzaam om 
midcap-bedrijven met maximaal 3 000 
werknemers van de voordelen van een 
dergelijke betere toegang tot financiering 
te laten meeprofiteren. Het overwinnen 
van de investeringsproblemen waarmee 
Europa momenteel te kampen heeft, moet 
bijdragen tot de versterking van de 
economische, sociale en territoriale cohesie 
van de Unie.

bedrijven met maximaal 3 000 
werknemers moeten van de betere toegang 
tot financiering profiteren. Het overwinnen 
van de investeringsproblemen waarmee 
Europa momenteel te kampen heeft, moet 
bijdragen tot de versterking van de 
economische, sociale en territoriale cohesie 
van de Unie.

Or. it

Amendement 78
Mara Bizzotto

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Het EFSI dient strategische 
investeringen met een grote economische 
meerwaarde te ondersteunen die tot de 
verwezenlijking van de 
beleidsdoelstellingen van de Unie 
bijdragen.

(11) Het EFSI dient strategische 
investeringen met een grote economische 
meerwaarde te ondersteunen die bijdragen 
tot de werkgelegenheid, de versterking 
van het concurrentievermogen van het 
Europese bedrijfsleven en tot de 
verwezenlijking van de 
beleidsdoelstellingen van de Unie.

Or. it

Amendement 79
Guillaume Balas

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Het EFSI dient strategische 
investeringen met een grote economische 
meerwaarde te ondersteunen die tot de 

(11) Het EFSI dient strategische 
investeringen met een groot potentieel op 
het vlak van het scheppen van duurzame, 
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verwezenlijking van de 
beleidsdoelstellingen van de Unie 
bijdragen.

kwalitatief hoogwaardige arbeidsplaatsen
te ondersteunen die tot de verwezenlijking 
van de beleidsdoelstellingen van de Unie 
bijdragen.

Or. fr

Amendement 80
Jutta Steinruck

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Het EFSI dient strategische 
investeringen met een grote economische 
meerwaarde te ondersteunen die tot de 
verwezenlijking van de 
beleidsdoelstellingen van de Unie 
bijdragen.

(11) Het EFSI dient strategische 
investeringen met een grote sociale en
economische meerwaarde te ondersteunen 
die tot de verwezenlijking van de 
beleidsdoelstellingen van de Unie 
bijdragen.

Or. en

Amendement 81
Csaba Sógor

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Het EFSI dient strategische 
investeringen met een grote economische 
meerwaarde te ondersteunen die tot de 
verwezenlijking van de 
beleidsdoelstellingen van de Unie 
bijdragen.

(11) Het EFSI dient strategische 
investeringen met een grote economische 
meerwaarde te ondersteunen die tot de 
verwezenlijking van de 
beleidsdoelstellingen van de Unie 
bijdragen, met bijzondere inachtneming 
van de doelstellingen van de Europa 
2020-strategie met betrekking tot 
werkgelegenheid, innovatie, onderwijs, 
sociale inclusie en klimaat/energie.

Or. en
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Amendement 82
Jérôme Lavrilleux

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Het EFSI dient strategische 
investeringen met een grote economische 
meerwaarde te ondersteunen die tot de 
verwezenlijking van de 
beleidsdoelstellingen van de Unie 
bijdragen.

(11) Het EFSI dient strategische 
investeringen met een grote economische 
meerwaarde te ondersteunen die tot de 
verwezenlijking van de 
beleidsdoelstellingen van de Unie 
bijdragen en die op de lange termijn zijn 
gericht.

Or. fr

Amendement 83
Brando Benifei

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Het EFSI dient strategische 
investeringen met een grote economische 
meerwaarde te ondersteunen die tot de 
verwezenlijking van de 
beleidsdoelstellingen van de Unie 
bijdragen.

(11) Het EFSI dient strategische 
investeringen met een grote economische 
en maatschappelijke meerwaarde en een 
groot banenscheppend vermogen te 
ondersteunen die tot de verwezenlijking 
van de beleidsdoelstellingen van de Unie 
bijdragen, in het bijzonder de 
werkgelegenheidsdoelstellingen in de 
Europa 2020-strategie.

Or. en

Amendement 84
Zdzisław Krasnodębski
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Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Het EFSI dient strategische 
investeringen met een grote economische 
meerwaarde te ondersteunen die tot de 
verwezenlijking van de 
beleidsdoelstellingen van de Unie 
bijdragen.

(11) Het EFSI dient strategische 
investeringen met een grote economische 
en maatschappelijke meerwaarde te 
ondersteunen die tot de verwezenlijking 
van de beleidsdoelstellingen van de Unie 
bijdragen en het verder uiteengroeien van 
de economieën van de lidstaten 
voorkomen. Hiertoe moet het EFSI 
openstaan voor ondersteuning van het 
gebruik van technologieën en 
energiebronnen die in de lidstaten 
beschikbaar zijn.

Or. pl

Amendement 85
Maria João Rodrigues

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Het EFSI dient strategische 
investeringen met een grote economische 
meerwaarde te ondersteunen die tot de 
verwezenlijking van de 
beleidsdoelstellingen van de Unie 
bijdragen.

(11) Het EFSI dient strategische 
investeringen met een grote economische 
meerwaarde en een groot banenscheppend 
vermogen te ondersteunen die tot de 
verwezenlijking van de 
beleidsdoelstellingen van de Unie 
bijdragen.

Or. en

Amendement 86
Maria João Rodrigues, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Voorstel voor een verordening
Overweging 11
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Het EFSI dient strategische 
investeringen met een grote economische 
meerwaarde te ondersteunen die tot de 
verwezenlijking van de 
beleidsdoelstellingen van de Unie 
bijdragen.

(11) Het EFSI dient strategische 
investeringen met een grote economische 
en sociale meerwaarde en een groot 
banenscheppend vermogen te 
ondersteunen die tot de verwezenlijking 
van de beleidsdoelstellingen van de Unie 
bijdragen, in het bijzonder de 
doelstellingen met betrekking tot 
werkgelegenheid, onderwijs en 
armoedebestrijding van de Europa 2020-
strategie.

Or. en

Amendement 87
Monika Vana, Terry Reintke
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Het EFSI dient strategische 
investeringen met een grote economische 
meerwaarde te ondersteunen die tot de 
verwezenlijking van de 
beleidsdoelstellingen van de Unie 
bijdragen.

(11) Het EFSI dient strategische, op regio's 
met hoge werkloosheid en veel armoede 
gerichte investeringen met een grote 
economische en sociale meerwaarde te 
ondersteunen die tot de verwezenlijking 
van de beleidsdoelstellingen van de Unie 
bijdragen, in het bijzonder de 
doelstellingen met betrekking tot 
werkgelegenheid, onderwijs en 
armoedebestrijding van de Europa 2020-
strategie. Financiering mag niet 
beschikbaar worden gesteld voor 
projecten die de EU2020-doelstellingen 
schaden of een nadelig effect hebben op 
het scheppen van banen of op het milieu.

Or. en
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Amendement 88
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Het EFSI dient strategische 
investeringen met een grote economische 
meerwaarde te ondersteunen die tot de 
verwezenlijking van de 
beleidsdoelstellingen van de Unie 
bijdragen.

(11) Het EFSI dient strategische 
investeringen met een grote economische 
meerwaarde te ondersteunen die tot de 
verwezenlijking van de 
beleidsdoelstellingen van de Unie 
bijdragen. De aanwending van het EFSI 
om investeringen in onderwijs en sociale 
infrastructuur te bevorderen kan 
bijdragen tot een verbetering van de sterk 
aangetaste cohesie in Europa.

Or. es

Motivering

Een van de doelstellingen van het EFSI (5.2) is het bevorderen van investeringen in onderwijs 
en sociale infrastructuur. Dat is een goede manier om de cohesie in Europa te versterken.

Amendement 89
Patrick Le Hyaric

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Het EFSI dient strategische 
investeringen met een grote economische 
meerwaarde te ondersteunen die tot de 
verwezenlijking van de 
beleidsdoelstellingen van de Unie 
bijdragen.

(11) Het EFSI dient strategische 
investeringen met een grote sociale en 
economische meerwaarde te ondersteunen, 
met name het opzetten van nieuwe 
openbare diensten, die tot de 
verwezenlijking van de 
beleidsdoelstellingen van de Unie 
bijdragen.

Or. fr
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Amendement 90
Laura Agea, Tiziana Beghin

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Het EFSI dient strategische 
investeringen met een grote economische 
meerwaarde te ondersteunen die tot de 
verwezenlijking van de
beleidsdoelstellingen van de Unie 
bijdragen.

(11) Het EFSI moet strategische 
investeringen met een grote economische 
en maatschappelijke meerwaarde 
ondersteunen die tot de verwezenlijking 
van de beleidsdoelstellingen van de Unie 
bijdragen door voor hoogwaardige 
werkgelegenheid en een passend niveau 
van sociale bescherming te zorgen 
middels de ondersteuning van micro-, 
kleine en middelgrote ondernemingen en 
start-ups die innovatieve projecten 
indienen die niet altijd kunnen worden 
gefinancierd met de bestaande 
beschikbare middelen.

Or. it

Amendement 91
Jérôme Lavrilleux

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Het EFSI dient rekening te 
houden met de territoriale aspecten van 
strategische investeringen door zijn 
maatregelen te concentreren op een nieuw 
evenwicht van het investeringsniveau 
tussen stedelijke gebieden en 
plattelandsgebieden; Het EFSI dient, met 
het oog op een betere cohesie tussen de 
gebieden, investeringen in dit opzicht te 
stimuleren, met name in 
stadsrandgebieden die een cruciale rol 
spelen in de afstemming en bevordering 
van de samenhang tussen stad en 
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platteland;

Or. fr

Amendement 92
Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Het EFSI moet voorrang geven 
aan investeringen in economisch 
zwakkere regio's die kampen met hoge 
werkloosheid en aan de kmo's in 
dergelijke regio's, omdat zij beperkt 
toegang hebben tot financiering, teneinde 
de verschillen terug te dringen en ervoor 
te zorgen dat deze inspanningen leiden tot 
aanzienlijke verbeteringen waar zij het 
hardst nodig zijn.

Or. es

Amendement 93
Mara Bizzotto

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Tal van zowel kleine en middelgrote 
ondernemingen als midcap-bedrijven in de 
gehele Unie hebben behoefte aan bijstand 
om marktfinanciering te kunnen
aantrekken, vooral als het investeringen 
betreft waaraan een groter risico verbonden 
is. Het EFSI moet deze ondernemingen 
helpen om een gebrek aan kapitaal te 
boven te komen door de EIB en het 
Europees Investeringsfonds ("EIF") toe te 
staan zowel directe en indirecte 

(12) Tal van zowel kleine en middelgrote 
ondernemingen als midcap-bedrijven in de 
gehele Unie hebben ernstige 
liquiditeitsproblemen en kunnen geen
marktfinanciering en financiering van 
kredietinstellingen aantrekken, vooral als 
het investeringen betreft waaraan een 
groter risico verbonden is. Het EFSI moet 
deze ondernemingen helpen om een gebrek 
aan kapitaal te boven te komen door de 
EIB en het Europees Investeringsfonds 
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kapitaalinjecties te geven, als garanties te 
verlenen voor de hoogwaardige 
securitisatie van leningen en andere 
producten die met het oog op de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
het EFSI worden aangeboden.

("EIF") toe te staan zowel directe en 
indirecte kapitaalinjecties te geven, als 
garanties te verlenen voor de hoogwaardige 
securitisatie van leningen en andere 
producten die met het oog op de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
het EFSI worden aangeboden.

Or. it

Amendement 94
Zdzisław Krasnodębski

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Tal van zowel kleine en middelgrote 
ondernemingen als midcap-bedrijven in de 
gehele Unie hebben behoefte aan bijstand 
om marktfinanciering te kunnen 
aantrekken, vooral als het investeringen 
betreft waaraan een groter risico verbonden 
is. Het EFSI moet deze ondernemingen 
helpen om een gebrek aan kapitaal te 
boven te komen door de EIB en het 
Europees Investeringsfonds ("EIF") toe te 
staan zowel directe en indirecte 
kapitaalinjecties te geven, als garanties te 
verlenen voor de hoogwaardige 
securitisatie van leningen en andere 
producten die met het oog op de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
het EFSI worden aangeboden.

(12) Tal van zowel kleine en middelgrote 
ondernemingen als midcap-bedrijven in de 
gehele Unie hebben behoefte aan bijstand 
om marktfinanciering te kunnen 
aantrekken, vooral als het investeringen 
betreft waaraan een groter risico verbonden 
is. Het EFSI moet deze ondernemingen 
helpen om een gebrek aan kapitaal te 
boven te komen door de EIB en het 
Europees Investeringsfonds ("EIF") toe te 
staan zowel directe en indirecte 
kapitaalinjecties te geven, als garanties te 
verlenen voor de hoogwaardige 
securitisatie van leningen en andere 
producten die met het oog op de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
het EFSI worden aangeboden. Het is 
belangrijk dat het EFSI rekening houdt 
met het specifieke investeringsklimaat in 
landen met minder ontwikkelde financiële 
markten.

Or. pl

Amendement 95
Thomas Mann
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Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Tal van zowel kleine en middelgrote 
ondernemingen als midcap-bedrijven in de 
gehele Unie hebben behoefte aan bijstand 
om marktfinanciering te kunnen 
aantrekken, vooral als het investeringen 
betreft waaraan een groter risico verbonden 
is. Het EFSI moet deze ondernemingen 
helpen om een gebrek aan kapitaal te 
boven te komen door de EIB en het 
Europees Investeringsfonds ("EIF") toe te 
staan zowel directe en indirecte 
kapitaalinjecties te geven, als garanties te 
verlenen voor de hoogwaardige 
securitisatie van leningen en andere 
producten die met het oog op de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
het EFSI worden aangeboden.

(12) Tal van zowel micro-, kleine en 
middelgrote ondernemingen als midcap-
bedrijven in de gehele Unie hebben 
behoefte aan bijstand om marktfinanciering 
te kunnen aantrekken, vooral als het 
investeringen betreft waaraan een groter 
risico verbonden is. Het EFSI moet deze 
ondernemingen helpen om een gebrek aan 
kapitaal te boven te komen door de EIB en 
het Europees Investeringsfonds ("EIF") toe 
te staan zowel directe en indirecte 
kapitaalinjecties te geven, als garanties te 
verlenen voor de hoogwaardige 
securitisatie van leningen en andere 
producten die met het oog op de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
het EFSI worden aangeboden.

Or. de

Amendement 96
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Tal van zowel kleine en middelgrote 
ondernemingen als midcap-bedrijven in de 
gehele Unie hebben behoefte aan bijstand 
om marktfinanciering te kunnen 
aantrekken, vooral als het investeringen 
betreft waaraan een groter risico verbonden 
is. Het EFSI moet deze ondernemingen 
helpen om een gebrek aan kapitaal te 
boven te komen door de EIB en het 
Europees Investeringsfonds ("EIF") toe te 
staan zowel directe en indirecte 
kapitaalinjecties te geven, als garanties te 

(12) Tal van kleine en middelgrote 
ondernemingen in de gehele Unie hebben 
behoefte aan bijstand om marktfinanciering 
te kunnen aantrekken, vooral als het 
investeringen betreft waaraan een groter 
risico verbonden is. Het EFSI moet deze 
ondernemingen helpen om een gebrek aan 
kapitaal te boven te komen door de EIB en 
het Europees Investeringsfonds ("EIF") toe 
te staan zowel directe en indirecte 
kapitaalinjecties te geven, als garanties te 
verlenen voor de hoogwaardige 
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verlenen voor de hoogwaardige 
securitisatie van leningen en andere 
producten die met het oog op de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
het EFSI worden aangeboden.

securitisatie van leningen en andere 
producten die met het oog op de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
het EFSI worden aangeboden.

Or. fr

Amendement 97
Laura Agea, Tiziana Beghin

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Tal van zowel kleine en middelgrote 
ondernemingen als midcap-bedrijven in de 
gehele Unie hebben behoefte aan bijstand 
om marktfinanciering te kunnen 
aantrekken, vooral als het investeringen 
betreft waaraan een groter risico verbonden 
is. Het EFSI moet deze ondernemingen 
helpen om een gebrek aan kapitaal te 
boven te komen door de EIB en het 
Europees Investeringsfonds ("EIF") toe te 
staan zowel directe en indirecte 
kapitaalinjecties te geven, als garanties te 
verlenen voor de hoogwaardige 
securitisatie van leningen en andere 
producten die met het oog op de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
het EFSI worden aangeboden.

(12) Tal van zowel micro-, kleine en 
middelgrote ondernemingen als midcap-
bedrijven in de gehele Unie hebben 
behoefte aan bijstand om marktfinanciering 
te kunnen aantrekken, vooral als het 
investeringen betreft waaraan een groter 
risico verbonden is. Het EFSI moet deze 
ondernemingen helpen om een gebrek aan 
kapitaal te boven te komen door de EIB en 
het Europees Investeringsfonds ("EIF") toe 
te staan zowel directe en indirecte 
kapitaalinjecties te geven, als garanties te 
verlenen voor de hoogwaardige 
securitisatie van leningen en andere 
producten die met het oog op de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
het EFSI worden aangeboden.

Or. it

Amendement 98
Mara Bizzotto

Voorstel voor een verordening
Overweging 13
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Het EFSI moet binnen de EIB worden 
opgezet, zodat het kan profiteren van de 
ervaring en de goede reputatie van de EIB 
en zodat zijn verrichtingen zo spoedig 
mogelijk een positief effect beginnen te 
sorteren. De werkzaamheden van het EFSI 
inzake de verschaffing van financiering aan 
kleine en middelgrote ondernemingen en 
kleine midcap-bedrijven dienen via het 
Europees Investeringsfonds ("EIF") te 
verlopen om van de ervaring van het EIF 
met dergelijke activiteiten te kunnen 
profiteren.

(13) Het EFSI moet binnen de EIB worden 
opgezet, zodat het kan profiteren van de 
ervaring en de goede reputatie van de EIB 
en zodat zijn verrichtingen spoedig een 
positief effect beginnen te sorteren op het 
bedrijfsleven en de economie. De 
werkzaamheden van het EFSI inzake de 
verschaffing van financiering aan kleine en 
middelgrote ondernemingen en kleine 
midcap-bedrijven dienen via het Europees 
Investeringsfonds ("EIF") te verlopen om 
van de ervaring van het EIF met dergelijke 
activiteiten te kunnen profiteren.

Or. it

Amendement 99
Zdzisław Krasnodębski

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Het EFSI moet binnen de EIB worden 
opgezet, zodat het kan profiteren van de 
ervaring en de goede reputatie van de EIB 
en zodat zijn verrichtingen zo spoedig 
mogelijk een positief effect beginnen te 
sorteren. De werkzaamheden van het EFSI 
inzake de verschaffing van financiering aan 
kleine en middelgrote ondernemingen en 
kleine midcap-bedrijven dienen via het 
Europees Investeringsfonds ("EIF") te 
verlopen om van de ervaring van het EIF 
met dergelijke activiteiten te kunnen 
profiteren.

(13) Het EFSI moet binnen de EIB worden 
opgezet, zodat het kan profiteren van de 
ervaring en de goede reputatie van de EIB 
en zodat zijn verrichtingen zo spoedig 
mogelijk een positief effect beginnen te 
sorteren. Gezien de toegenomen 
verantwoordelijkheid van de EIB en de 
noodzaak om rekening te houden met de 
specifieke kenmerken van de lidstaten, 
moet de personele bezetting van de 
directie van de bank worden uitgebreid.
De werkzaamheden van het EFSI inzake de 
verschaffing van financiering aan kleine en 
middelgrote ondernemingen en kleine 
midcap-bedrijven dienen via het Europees 
Investeringsfonds ("EIF") te verlopen om 
van de ervaring van het EIF met dergelijke 
activiteiten te kunnen profiteren.
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Or. pl

Amendement 100
Thomas Mann

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Het EFSI moet binnen de EIB worden 
opgezet, zodat het kan profiteren van de 
ervaring en de goede reputatie van de EIB 
en zodat zijn verrichtingen zo spoedig 
mogelijk een positief effect beginnen te 
sorteren. De werkzaamheden van het EFSI 
inzake de verschaffing van financiering aan 
kleine en middelgrote ondernemingen en 
kleine midcap-bedrijven dienen via het 
Europees Investeringsfonds ("EIF") te 
verlopen om van de ervaring van het EIF 
met dergelijke activiteiten te kunnen 
profiteren.

(13) Het EFSI moet binnen de EIB worden 
opgezet, zodat het kan profiteren van de 
ervaring en de goede reputatie van de EIB 
en zodat zijn verrichtingen zo spoedig 
mogelijk een positief effect beginnen te 
sorteren. De werkzaamheden van het EFSI 
inzake de verschaffing van financiering aan 
micro-, kleine en middelgrote 
ondernemingen en kleine midcap-bedrijven 
dienen via het Europees Investeringsfonds 
("EIF") te verlopen om van de ervaring van 
het EIF met dergelijke activiteiten te 
kunnen profiteren.

Or. de

Amendement 101
Laura Agea, Tiziana Beghin

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Het EFSI moet binnen de EIB worden 
opgezet, zodat het kan profiteren van de 
ervaring en de goede reputatie van de EIB 
en zodat zijn verrichtingen zo spoedig 
mogelijk een positief effect beginnen te 
sorteren. De werkzaamheden van het EFSI 
inzake de verschaffing van financiering aan 
kleine en middelgrote ondernemingen en 
kleine midcap-bedrijven dienen via het 
Europees Investeringsfonds ("EIF") te 

(13) Het EFSI moet binnen de EIB worden 
opgezet, zodat het kan profiteren van de 
ervaring en de goede reputatie van de EIB 
en zodat zijn verrichtingen zo spoedig 
mogelijk een positief effect beginnen te 
sorteren. De werkzaamheden van het EFSI 
inzake de verschaffing van financiering aan 
micro-, kleine en middelgrote 
ondernemingen en kleine midcap-bedrijven 
dienen via het Europees Investeringsfonds 
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verlopen om van de ervaring van het EIF 
met dergelijke activiteiten te kunnen 
profiteren.

("EIF") te verlopen om van de ervaring van 
het EIF met dergelijke activiteiten te 
kunnen profiteren.

Or. it

Amendement 102
Jérôme Lavrilleux

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Het EFSI moet zich toespitsen op 
projecten met een hoge maatschappelijke 
en economische waarde. Het EFSI dient 
zich meer in het bijzonder toe te leggen op 
projecten die de 
werkgelegenheidsschepping, de groei op 
lange termijn en het concurrentievermogen 
bevorderen. Het EFSI dient een breed 
gamma van financiële producten (eigen 
vermogen, vreemd vermogen of garanties) 
te ondersteunen teneinde optimaal op de 
behoeften van een individueel project te 
kunnen inspelen. Het brede 
productengamma moet het EFSI in staat 
stellen zich aan de marktbehoeften aan te 
passen en tegelijkertijd particuliere 
investeringen in projecten aan te moedigen. 
Het EFSI mag niet als substituut voor 
particuliere marktfinanciering fungeren, 
maar moet in plaats daarvan als katalysator 
voor particuliere financiering dienst doen 
door het marktfalen te verhelpen en er 
aldus voor te zorgen dat het overheidsgeld 
zo efficiënt en strategisch mogelijk wordt 
gebruikt. Het vereiste dat de 
staatssteunbeginselen in acht moeten 
worden genomen, moet tot een dergelijk 
efficiënt en strategisch gebruik bijdragen.

(14) Het EFSI moet zich toespitsen op 
projecten met een hoge maatschappelijke 
en economische waarde, die een directe 
impact hebben op de reële economie. Het 
EFSI dient zich meer in het bijzonder toe te 
leggen op projecten die de 
werkgelegenheidsschepping, de groei op 
lange termijn en het concurrentievermogen 
bevorderen. Het EFSI dient een breed 
gamma van financiële producten (eigen 
vermogen, vreemd vermogen of garanties) 
te ondersteunen teneinde optimaal op de 
behoeften van een individueel project te 
kunnen inspelen. Het brede 
productengamma moet het EFSI in staat 
stellen zich aan de marktbehoeften aan te 
passen en tegelijkertijd particuliere 
investeringen in projecten aan te moedigen. 
Het EFSI mag niet als substituut voor 
particuliere marktfinanciering fungeren, 
maar moet in plaats daarvan als katalysator 
voor particuliere financiering dienst doen 
door het marktfalen te verhelpen en er 
aldus voor te zorgen dat het overheidsgeld 
zo efficiënt en strategisch mogelijk wordt 
gebruikt. Het vereiste dat de 
staatssteunbeginselen in acht moeten 
worden genomen, moet tot een dergelijk
efficiënt en strategisch gebruik bijdragen.

Or. fr



AM\1052802NL.doc 55/123 PE551.778v01-00

NL

Amendement 103
Brando Benifei

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Het EFSI moet zich toespitsen op 
projecten met een hoge maatschappelijke 
en economische waarde. Het EFSI dient 
zich meer in het bijzonder toe te leggen op 
projecten die de 
werkgelegenheidsschepping, de groei op 
lange termijn en het concurrentievermogen 
bevorderen. Het EFSI dient een breed 
gamma van financiële producten (eigen 
vermogen, vreemd vermogen of garanties) 
te ondersteunen teneinde optimaal op de 
behoeften van een individueel project te 
kunnen inspelen. Het brede 
productengamma moet het EFSI in staat 
stellen zich aan de marktbehoeften aan te 
passen en tegelijkertijd particuliere 
investeringen in projecten aan te moedigen. 
Het EFSI mag niet als substituut voor 
particuliere marktfinanciering fungeren, 
maar moet in plaats daarvan als katalysator 
voor particuliere financiering dienst doen 
door het marktfalen te verhelpen en er 
aldus voor te zorgen dat het overheidsgeld 
zo efficiënt en strategisch mogelijk wordt 
gebruikt. Het vereiste dat de 
staatssteunbeginselen in acht moeten 
worden genomen, moet tot een dergelijk 
efficiënt en strategisch gebruik bijdragen.

(14) Het EFSI moet zich toespitsen op 
projecten met een hoge maatschappelijke 
en economische waarde. Het EFSI dient 
zich meer in het bijzonder toe te leggen op 
projecten die kwalitatief hoogwaardige 
banen scheppen en zorgen voor groei op 
lange termijn en concurrentievermogen. 
Het EFSI dient een breed gamma van 
financiële producten (eigen vermogen, 
vreemd vermogen of garanties) te 
ondersteunen teneinde optimaal op de 
behoeften van een individueel project te 
kunnen inspelen. Het brede 
productengamma moet het EFSI in staat 
stellen zich aan de marktbehoeften aan te 
passen en tegelijkertijd particuliere 
investeringen in projecten aan te moedigen. 
Het EFSI mag niet als substituut voor 
particuliere marktfinanciering fungeren, 
maar moet in plaats daarvan als katalysator 
voor particuliere financiering dienst doen 
door het marktfalen te verhelpen en er 
aldus voor te zorgen dat het overheidsgeld 
zo efficiënt en strategisch mogelijk wordt 
gebruikt. Het vereiste dat de 
staatssteunbeginselen in acht moeten 
worden genomen, moet tot een dergelijk 
efficiënt en strategisch gebruik bijdragen.

Or. en

Amendement 104
Zdzisław Krasnodębski

Voorstel voor een verordening
Overweging 14
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Het EFSI moet zich toespitsen op 
projecten met een hoge maatschappelijke 
en economische waarde. Het EFSI dient 
zich meer in het bijzonder toe te leggen op 
projecten die de 
werkgelegenheidsschepping, de groei op 
lange termijn en het concurrentievermogen 
bevorderen. Het EFSI dient een breed 
gamma van financiële producten (eigen 
vermogen, vreemd vermogen of garanties) 
te ondersteunen teneinde optimaal op de 
behoeften van een individueel project te 
kunnen inspelen. Het brede 
productengamma moet het EFSI in staat 
stellen zich aan de marktbehoeften aan te 
passen en tegelijkertijd particuliere 
investeringen in projecten aan te moedigen. 
Het EFSI mag niet als substituut voor 
particuliere marktfinanciering fungeren, 
maar moet in plaats daarvan als katalysator 
voor particuliere financiering dienst doen 
door het marktfalen te verhelpen en er 
aldus voor te zorgen dat het overheidsgeld 
zo efficiënt en strategisch mogelijk wordt 
gebruikt. Het vereiste dat de 
staatssteunbeginselen in acht moeten 
worden genomen, moet tot een dergelijk 
efficiënt en strategisch gebruik bijdragen.

(14) Het EFSI moet zich toespitsen op 
projecten met een hoge maatschappelijke 
en economische waarde. Het EFSI dient 
zich meer in het bijzonder toe te leggen op 
projecten die het scheppen van 
kwalitatieve werkgelegenheid, de groei op 
lange termijn en het concurrentievermogen 
bevorderen. Het EFSI dient een breed 
gamma van financiële producten (eigen 
vermogen, vreemd vermogen of garanties) 
te ondersteunen teneinde optimaal op de 
behoeften van een individueel project te 
kunnen inspelen. Het brede 
productengamma moet het EFSI in staat 
stellen zich aan de marktbehoeften aan te 
passen en tegelijkertijd particuliere 
investeringen in projecten aan te moedigen. 
Het EFSI mag niet als substituut voor 
particuliere marktfinanciering fungeren, 
maar moet in plaats daarvan als katalysator 
voor particuliere financiering dienst doen 
door het marktfalen te verhelpen en er 
aldus voor te zorgen dat het overheidsgeld 
zo efficiënt en strategisch mogelijk wordt 
gebruikt. Het vereiste dat de 
staatssteunbeginselen in acht moeten 
worden genomen, moet tot een dergelijk 
efficiënt en strategisch gebruik bijdragen.

Or. pl

Amendement 105
Maria João Rodrigues

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Het EFSI moet zich toespitsen op 
projecten met een hoge maatschappelijke 
en economische waarde. Het EFSI dient 
zich meer in het bijzonder toe te leggen op 

(14) Het EFSI moet zich toespitsen op 
projecten met een hoge maatschappelijke 
en economische waarde. Het EFSI dient 
zich meer in het bijzonder toe te leggen op 
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projecten die de 
werkgelegenheidsschepping, de groei op 
lange termijn en het concurrentievermogen 
bevorderen. Het EFSI dient een breed 
gamma van financiële producten (eigen 
vermogen, vreemd vermogen of garanties) 
te ondersteunen teneinde optimaal op de 
behoeften van een individueel project te 
kunnen inspelen. Het brede 
productengamma moet het EFSI in staat 
stellen zich aan de marktbehoeften aan te 
passen en tegelijkertijd particuliere 
investeringen in projecten aan te moedigen. 
Het EFSI mag niet als substituut voor 
particuliere marktfinanciering fungeren, 
maar moet in plaats daarvan als katalysator 
voor particuliere financiering dienst doen 
door het marktfalen te verhelpen en er 
aldus voor te zorgen dat het overheidsgeld 
zo efficiënt en strategisch mogelijk wordt 
gebruikt. Het vereiste dat de 
staatssteunbeginselen in acht moeten 
worden genomen, moet tot een dergelijk 
efficiënt en strategisch gebruik bijdragen.

projecten die innovatie, de ontwikkeling 
van vaardigheden, het scheppen van 
kwalitatief hoogwaardige banen, de groei 
op lange termijn en het 
concurrentievermogen bevorderen. Het 
EFSI dient een breed gamma van 
financiële producten (eigen vermogen, 
vreemd vermogen of garanties) te 
ondersteunen teneinde optimaal op de 
behoeften van een individueel project te 
kunnen inspelen. Het brede 
productengamma moet het EFSI in staat 
stellen zich aan de marktbehoeften aan te 
passen en tegelijkertijd particuliere 
investeringen in projecten aan te moedigen. 
Het EFSI mag niet als substituut voor 
particuliere marktfinanciering fungeren, 
maar moet in plaats daarvan als katalysator 
voor particuliere financiering dienst doen 
door het marktfalen te verhelpen en er 
aldus voor te zorgen dat het overheidsgeld 
zo efficiënt en strategisch mogelijk wordt 
gebruikt. Het vereiste dat de 
staatssteunbeginselen in acht moeten 
worden genomen, moet tot een dergelijk 
efficiënt en strategisch gebruik bijdragen.

Or. en

Amendement 106
Monika Vana, Terry Reintke
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Het EFSI moet zich toespitsen op 
projecten met een hoge maatschappelijke 
en economische waarde. Het EFSI dient 
zich meer in het bijzonder toe te leggen op 
projecten die de 
werkgelegenheidsschepping, de groei op 
lange termijn en het concurrentievermogen 
bevorderen. Het EFSI dient een breed 

(14) Het EFSI moet zich toespitsen op 
projecten met een hoge toegevoegde
waarde voor Europa. Het EFSI dient zich 
meer in het bijzonder toe te leggen op 
projecten die het scheppen van kwalitatief 
hoogwaardige banen, inclusieve groei op 
lange termijn, het concurrentievermogen 
en sociale inclusie bevorderen. Het EFSI 
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gamma van financiële producten (eigen 
vermogen, vreemd vermogen of garanties) 
te ondersteunen teneinde optimaal op de 
behoeften van een individueel project te 
kunnen inspelen. Het brede 
productengamma moet het EFSI in staat 
stellen zich aan de marktbehoeften aan te 
passen en tegelijkertijd particuliere 
investeringen in projecten aan te moedigen. 
Het EFSI mag niet als substituut voor 
particuliere marktfinanciering fungeren, 
maar moet in plaats daarvan als katalysator 
voor particuliere financiering dienst doen 
door het marktfalen te verhelpen en er 
aldus voor te zorgen dat het overheidsgeld 
zo efficiënt en strategisch mogelijk wordt 
gebruikt. Het vereiste dat de 
staatssteunbeginselen in acht moeten 
worden genomen, moet tot een dergelijk 
efficiënt en strategisch gebruik bijdragen.

dient een breed gamma van financiële 
producten (eigen vermogen, vreemd 
vermogen of garanties) te ondersteunen 
teneinde optimaal op de behoeften van een 
individueel project te kunnen inspelen. Het 
brede productengamma moet het EFSI in 
staat stellen zich aan de marktbehoeften 
aan te passen en tegelijkertijd particuliere 
investeringen in projecten aan te moedigen. 
Het EFSI mag niet als substituut voor 
particuliere marktfinanciering fungeren, 
maar moet in plaats daarvan als katalysator 
voor particuliere financiering dienst doen 
door het marktfalen te verhelpen en er 
aldus voor te zorgen dat het overheidsgeld 
zo efficiënt en strategisch mogelijk wordt 
gebruikt. Het vereiste dat de 
staatssteunbeginselen in acht moeten 
worden genomen, moet tot een dergelijk 
efficiënt en strategisch gebruik bijdragen.

Or. en

Amendement 107
Ivo Vajgl

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Het EFSI moet zich toespitsen op 
projecten met een hoge maatschappelijke 
en economische waarde. Het EFSI dient 
zich meer in het bijzonder toe te leggen op 
projecten die de 
werkgelegenheidsschepping, de groei op 
lange termijn en het concurrentievermogen 
bevorderen. Het EFSI dient een breed 
gamma van financiële producten (eigen 
vermogen, vreemd vermogen of garanties) 
te ondersteunen teneinde optimaal op de 
behoeften van een individueel project te 
kunnen inspelen. Het brede 
productengamma moet het EFSI in staat 
stellen zich aan de marktbehoeften aan te 

(14) Het EFSI moet zich toespitsen op 
projecten met een hoge maatschappelijke 
en economische waarde. Het EFSI dient 
zich meer in het bijzonder toe te leggen op 
projecten die de 
werkgelegenheidsschepping, met het 
accent op banen voor jongeren en 
langdurig werklozen, de groei op lange 
termijn en het concurrentievermogen 
bevorderen. Het EFSI dient een breed 
gamma van financiële producten (eigen 
vermogen, vreemd vermogen of garanties) 
te ondersteunen teneinde optimaal op de 
behoeften van een individueel project te 
kunnen inspelen. Het brede 
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passen en tegelijkertijd particuliere 
investeringen in projecten aan te moedigen. 
Het EFSI mag niet als substituut voor 
particuliere marktfinanciering fungeren, 
maar moet in plaats daarvan als katalysator 
voor particuliere financiering dienst doen 
door het marktfalen te verhelpen en er 
aldus voor te zorgen dat het overheidsgeld 
zo efficiënt en strategisch mogelijk wordt 
gebruikt. Het vereiste dat de 
staatssteunbeginselen in acht moeten 
worden genomen, moet tot een dergelijk 
efficiënt en strategisch gebruik bijdragen.

productengamma moet het EFSI in staat 
stellen zich aan de marktbehoeften aan te 
passen en tegelijkertijd particuliere 
investeringen in projecten aan te moedigen. 
Het EFSI mag niet als substituut voor 
particuliere marktfinanciering fungeren, 
maar moet in plaats daarvan als katalysator 
voor particuliere financiering dienst doen 
door het marktfalen te verhelpen en er 
aldus voor te zorgen dat het overheidsgeld 
zo efficiënt en strategisch mogelijk wordt 
gebruikt. Het vereiste dat de 
staatssteunbeginselen in acht moeten 
worden genomen, moet tot een dergelijk 
efficiënt en strategisch gebruik bijdragen.

Or. en

Amendement 108
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Het EFSI moet zich toespitsen op 
projecten met een hoge maatschappelijke 
en economische waarde. Het EFSI dient 
zich meer in het bijzonder toe te leggen op 
projecten die de 
werkgelegenheidsschepping, de groei op 
lange termijn en het concurrentievermogen 
bevorderen. Het EFSI dient een breed 
gamma van financiële producten (eigen 
vermogen, vreemd vermogen of garanties) 
te ondersteunen teneinde optimaal op de 
behoeften van een individueel project te 
kunnen inspelen. Het brede 
productengamma moet het EFSI in staat 
stellen zich aan de marktbehoeften aan te 
passen en tegelijkertijd particuliere 
investeringen in projecten aan te moedigen. 
Het EFSI mag niet als substituut voor 
particuliere marktfinanciering fungeren, 

(14) Het EFSI moet zich toespitsen op 
projecten met een hoge maatschappelijke 
en economische waarde. Het EFSI dient 
zich meer in het bijzonder toe te leggen op 
projecten die het scheppen van kwalitatief 
hoogwaardige banen, groei op lange 
termijn, het concurrentievermogen en 
sociale inclusie bevorderen. Het EFSI 
dient een breed gamma van financiële 
producten (eigen vermogen, vreemd 
vermogen of garanties) te ondersteunen 
teneinde optimaal op de behoeften van een 
individueel project te kunnen inspelen. Het 
brede productengamma moet het EFSI in 
staat stellen zich aan de marktbehoeften 
aan te passen en tegelijkertijd particuliere 
investeringen in projecten aan te moedigen. 
Het EFSI mag niet als substituut voor 
particuliere marktfinanciering fungeren, 
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maar moet in plaats daarvan als katalysator 
voor particuliere financiering dienst doen 
door het marktfalen te verhelpen en er 
aldus voor te zorgen dat het overheidsgeld 
zo efficiënt en strategisch mogelijk wordt 
gebruikt. Het vereiste dat de 
staatssteunbeginselen in acht moeten 
worden genomen, moet tot een dergelijk 
efficiënt en strategisch gebruik bijdragen.

maar moet in plaats daarvan als katalysator 
voor particuliere financiering dienst doen 
door het marktfalen te verhelpen en er 
aldus voor te zorgen dat het overheidsgeld 
zo efficiënt en strategisch mogelijk wordt 
gebruikt. Het vereiste dat de 
staatssteunbeginselen in acht moeten 
worden genomen, moet tot een dergelijk 
efficiënt en strategisch gebruik bijdragen.

Or. en

Amendement 109
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Het EFSI moet zich toespitsen op 
projecten met een hoge maatschappelijke 
en economische waarde. Het EFSI dient 
zich meer in het bijzonder toe te leggen op 
projecten die de 
werkgelegenheidsschepping, de groei op 
lange termijn en het concurrentievermogen 
bevorderen. Het EFSI dient een breed 
gamma van financiële producten (eigen 
vermogen, vreemd vermogen of garanties) 
te ondersteunen teneinde optimaal op de 
behoeften van een individueel project te 
kunnen inspelen. Het brede 
productengamma moet het EFSI in staat 
stellen zich aan de marktbehoeften aan te 
passen en tegelijkertijd particuliere 
investeringen in projecten aan te moedigen. 
Het EFSI mag niet als substituut voor 
particuliere marktfinanciering fungeren, 
maar moet in plaats daarvan als katalysator 
voor particuliere financiering dienst doen 
door het marktfalen te verhelpen en er 
aldus voor te zorgen dat het overheidsgeld 
zo efficiënt en strategisch mogelijk wordt 
gebruikt. Het vereiste dat de 
staatssteunbeginselen in acht moeten 

(14) Het EFSI moet zich toespitsen op 
projecten met een hoge maatschappelijke 
en economische waarde. Het EFSI dient 
zich meer in het bijzonder toe te leggen op 
projecten die het scheppen van kwalitatief 
hoogwaardige banen, duurzame groei op 
lange termijn en het concurrentievermogen 
bevorderen. Het EFSI dient een breed 
gamma van financiële producten (eigen 
vermogen, vreemd vermogen of garanties) 
te ondersteunen teneinde optimaal op de 
behoeften van een individueel project te 
kunnen inspelen. Het brede 
productengamma moet het EFSI in staat 
stellen zich aan de marktbehoeften aan te 
passen en tegelijkertijd particuliere 
investeringen in projecten aan te moedigen. 
Het EFSI mag niet als substituut voor 
particuliere marktfinanciering fungeren, 
maar moet in plaats daarvan als katalysator 
voor particuliere financiering dienst doen 
door het marktfalen te verhelpen en er 
aldus voor te zorgen dat het overheidsgeld 
zo efficiënt en strategisch mogelijk wordt 
gebruikt. Het vereiste dat de 
staatssteunbeginselen in acht moeten 
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worden genomen, moet tot een dergelijk 
efficiënt en strategisch gebruik bijdragen.

worden genomen, moet tot een dergelijk 
efficiënt en strategisch gebruik bijdragen.

Or. en

Amendement 110
Patrick Le Hyaric

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Het EFSI moet zich toespitsen op 
projecten met een hoge maatschappelijke 
en economische waarde. Het EFSI dient 
zich meer in het bijzonder toe te leggen op 
projecten die de 
werkgelegenheidsschepping, de groei op 
lange termijn en het 
concurrentievermogen bevorderen. Het
EFSI dient een breed gamma van 
financiële producten (eigen vermogen, 
vreemd vermogen of garanties) te 
ondersteunen teneinde optimaal op de 
behoeften van een individueel project te 
kunnen inspelen. Het brede 
productengamma moet het EFSI in staat 
stellen zich aan de marktbehoeften aan te 
passen en tegelijkertijd particuliere 
investeringen in projecten aan te moedigen. 
Het EFSI mag niet als substituut voor 
particuliere marktfinanciering fungeren, 
maar moet in plaats daarvan als katalysator 
voor particuliere financiering dienst doen 
door het marktfalen te verhelpen en er 
aldus voor te zorgen dat het overheidsgeld 
zo efficiënt en strategisch mogelijk wordt 
gebruikt. Het vereiste dat de 
staatssteunbeginselen in acht moeten 
worden genomen, moet tot een dergelijk 
efficiënt en strategisch gebruik bijdragen.

(14) Het EFSI moet zich toespitsen op 
projecten met een hoge maatschappelijke 
en economische waarde. Het EFSI dient 
zich meer in het bijzonder toe te leggen op 
projecten die het scheppen van kwalitatief 
hoogwaardige banen met rechten
bevorderen evenals het opzetten van een 
nieuw socialezekerheidsstelsel op het vlak 
van werkgelegenheid en opleiding, 
onderwijs, innovatie, onderzoek en 
duurzame groei op lange termijn en die 
erop gericht zijn ongelijkheid, armoede en 
sociale uitsluiting waarmee meerdere 
Europese regio's te kampen hebben, uit te 
bannen. Het EFSI dient een breed gamma 
van financiële producten (eigen vermogen, 
vreemd vermogen of garanties) te 
ondersteunen teneinde optimaal op de 
behoeften van een individueel project te 
kunnen inspelen. Het brede 
productengamma moet het EFSI in staat 
stellen zich aan de marktbehoeften aan te 
passen en tegelijkertijd particuliere 
investeringen in projecten aan te moedigen. 
Het EFSI mag niet als substituut voor 
particuliere marktfinanciering fungeren, 
maar moet in plaats daarvan als katalysator 
voor particuliere financiering dienst doen 
door het marktfalen te verhelpen en er 
aldus voor te zorgen dat het overheidsgeld 
zo efficiënt en strategisch mogelijk wordt 
gebruikt. In geen geval wordt EFSI-steun 
verstrekt op grond van investeringen waar 
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door de particuliere sector al in is 
voorzien. Het vereiste dat de 
staatssteunbeginselen in acht moeten 
worden genomen, moet tot een dergelijk 
efficiënt en strategisch gebruik bijdragen.

Or. fr

Amendement 111
Laura Agea, Tiziana Beghin

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Het EFSI moet zich toespitsen op 
projecten met een hoge maatschappelijke 
en economische waarde. Het EFSI dient 
zich meer in het bijzonder toe te leggen op 
projecten die de 
werkgelegenheidsschepping, de groei op 
lange termijn en het concurrentievermogen 
bevorderen. Het EFSI dient een breed 
gamma van financiële producten (eigen 
vermogen, vreemd vermogen of garanties) 
te ondersteunen teneinde optimaal op de 
behoeften van een individueel project te 
kunnen inspelen. Het brede 
productengamma moet het EFSI in staat 
stellen zich aan de marktbehoeften aan te 
passen en tegelijkertijd particuliere 
investeringen in projecten aan te 
moedigen. Het EFSI mag niet als 
substituut voor particuliere 
marktfinanciering fungeren, maar moet 
in plaats daarvan als katalysator voor 
particuliere financiering dienst doen door 
het marktfalen te verhelpen en er aldus 
voor te zorgen dat het overheidsgeld zo 
efficiënt en strategisch mogelijk wordt 
gebruikt. Het vereiste dat de 
staatssteunbeginselen in acht moeten 
worden genomen, moet tot een dergelijk 
efficiënt en strategisch gebruik bijdragen.

(14) Het EFSI moet zich toespitsen op 
projecten met een hoge maatschappelijke 
en economische waarde. Het EFSI dient 
zich meer in het bijzonder toe te leggen op 
projecten die de schepping van 
hoogwaardige werkgelegenheid, de 
inclusieve groei op lange termijn, het 
concurrentievermogen en de sociale 
inclusie bevorderen. Het EFSI dient een 
breed gamma van financiële producten 
(eigen vermogen, vreemd vermogen of 
garanties) te ondersteunen teneinde 
optimaal op de behoeften van een 
individueel project te kunnen inspelen. Het 
brede productengamma moet het EFSI in 
staat stellen zich aan de marktbehoeften 
aan te passen.



AM\1052802NL.doc 63/123 PE551.778v01-00

NL

Or. it

Amendement 112
Brando Benifei

Voorstel voor een verordening
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Het werkgelegenheidseffect van 
het EFSI dient stelselmatig te worden 
gecontroleerd en verder vergroot, met 
name met het oog op het behalen van 
langdurig maatschappelijk voordeel in de 
vorm van duurzame, kwalitatief 
hoogwaardige werkgelegenheid. Dit moet 
ook een eerlijke verdeling van de 
investeringsopbrengst tussen 
investeerders en werknemers 
verzekeren. Hiertoe neemt de Commissie 
in het gezamenlijke verslag over de 
werkgelegenheid dat de mededeling van 
de Commissie over de jaarlijkse 
groeianalyse vergezelt, een gedetailleerde 
beoordeling op van de directe gevolgen 
voor de werkgelegenheidsschepping van 
de door het EFSI gefinancierde 
investeringen, alsmede een analyse van de 
overloopeffecten op de werkgelegenheid 
van dergelijke investeringen in Europa.

Or. en

Amendement 113
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Voorstel voor een verordening
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Het effect van het EFSI op de 
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werkgelegenheid, het onderwijs en de 
armoedebestrijding dient stelselmatig te 
worden gecontroleerd en verder vergroot, 
met name met het oog op het behalen van 
langdurig maatschappelijk voordeel in de 
vorm van duurzame, kwalitatief 
hoogwaardige werkgelegenheid en sociale 
inclusie. Dit moet ook de eerlijke 
verdeling van de investeringsopbrengst 
tussen investeerders en werknemers 
verzekeren.

Or. en

Amendement 114
Monika Vana, Terry Reintke
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Het effect van het EFSI op de 
werkgelegenheid, het onderwijs en de 
armoedebestrijding dient stelselmatig te 
worden gecontroleerd en verder vergroot, 
met name met het oog op het behalen van 
langdurig maatschappelijk voordeel in de 
vorm van duurzame, kwalitatief 
hoogwaardige werkgelegenheid en sociale 
inclusie. Dit moet ook een eerlijke 
verdeling van de investeringsopbrengst 
tussen investeerders en werknemers 
verzekeren.

Or. en

Amendement 115
Monika Vana, Terry Reintke
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 14 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Bij het kiezen van 
investeringsprojecten moet het EFSI 
nagaan of de banen die deel uitmaken van 
deze investeringsprojecten of hierdoor 
worden gecreëerd werknemers in staat 
stellen in hun levensonderhoud te 
voorzien.

Or. de

Amendement 116
Danuta Jazłowiecka

Voorstel voor een verordening
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Het werkgelegenheidseffect van 
het EFSI dient stelselmatig te worden 
gecontroleerd en verder vergroot, met 
name met het oog op het behalen van 
langdurig maatschappelijk voordeel in de 
vorm van duurzame, kwalitatief 
hoogwaardige werkgelegenheid, waardoor 
zowel investeerders als werknemers 
voordeel bij het EFSI hebben.

Or. en

Amendement 117
Ulrike Trebesius

Voorstel voor een verordening
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Het werkgelegenheidseffect van 
het EFSI dient stelselmatig te worden 
gecontroleerd, met name met het oog op 
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het identificeren van concreet 
maatschappelijk voordeel in de vorm van 
duurzame werkgelegenheid.

Or. en

Amendement 118
Maria João Rodrigues

Voorstel voor een verordening
Overweging 14 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 ter) Het EFSI moet ook worden 
ingezet voor sociale investeringen, in het 
bijzonder in menselijk kapitaal, sociale 
dienstverlening en infrastructuren, als 
stimulansen voor het economische 
concurrentievermogen, sociale inclusie en 
gendergelijkheid. Zonder een toename in 
sociale investeringen zal de industriële en 
economische ontwikkeling worden 
belemmerd en zullen de welvaart en het 
concurrentievermogen van Europa 
worden geschaad.

Or. en

Amendement 119
Mara Bizzotto

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Het EFSI dient zich te richten op 
projecten met een hoger 
risico/rendementsprofiel dan bestaande 
EIB- en Unie-instrumenten om de 
additionaliteit ten opzichte van bestaande 
verrichtingen te waarborgen. Het EFSI 
dient projecten overal in de Unie te 

(15) Het EFSI dient zich te richten op 
projecten met een hoger 
risico/rendementsprofiel dan bestaande 
EIB- en Unie-instrumenten om de 
additionaliteit ten opzichte van bestaande 
verrichtingen te waarborgen. Het EFSI 
dient projecten overal in de Unie te 
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financieren, ook in de landen die het 
zwaarst door de financiële crisis zijn 
getroffen. Het EFSI mag alleen worden 
gebruikt wanneer uit andere bronnen 
geen financiering tegen redelijke 
voorwaarden voorhanden is.

financieren, waarbij het vooral de landen 
van de eurozone die het zwaarst door de 
financiële crisis zijn getroffen dient te 
ondersteunen.

Or. it

Amendement 120
Csaba Sógor

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Het EFSI dient zich te richten op 
projecten met een hoger 
risico/rendementsprofiel dan bestaande 
EIB- en Unie-instrumenten om de 
additionaliteit ten opzichte van bestaande 
verrichtingen te waarborgen. Het EFSI 
dient projecten overal in de Unie te 
financieren, ook in de landen die het 
zwaarst door de financiële crisis zijn 
getroffen. Het EFSI mag alleen worden 
gebruikt wanneer uit andere bronnen geen 
financiering tegen redelijke voorwaarden 
voorhanden is.

(15) Het EFSI moet een aanvulling zijn op 
andere bestaande financiële instrumenten 
van de EU, maar dient zich te richten op 
projecten met een hoger 
risico/rendementsprofiel dan bestaande
EIB- en Unie-instrumenten om de 
additionaliteit ten opzichte van bestaande 
verrichtingen te waarborgen. Het EFSI 
dient projecten overal in de Unie te 
financieren, ook in de landen die het 
zwaarst door de financiële crisis zijn 
getroffen. Het EFSI mag alleen worden 
gebruikt wanneer uit andere bronnen geen 
financiering tegen redelijke voorwaarden 
voorhanden is.

Or. en

Amendement 121
Jérôme Lavrilleux

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Het EFSI dient zich te richten op (15) Het EFSI dient zich te richten op 
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projecten met een hoger 
risico/rendementsprofiel dan bestaande 
EIB- en Unie-instrumenten om de 
additionaliteit ten opzichte van bestaande 
verrichtingen te waarborgen. Het EFSI 
dient projecten overal in de Unie te 
financieren, ook in de landen die het 
zwaarst door de financiële crisis zijn 
getroffen. Het EFSI mag alleen worden 
gebruikt wanneer uit andere bronnen geen 
financiering tegen redelijke voorwaarden 
voorhanden is.

projecten met een hoger 
risico/rendementsprofiel dan bestaande 
EIB- en Unie-instrumenten om de 
additionaliteit ten opzichte van bestaande 
verrichtingen te waarborgen. Het EFSI 
dient projecten overal in de Unie te 
financieren, ook in de landen die het 
zwaarst door de financiële crisis zijn 
getroffen, regio's waar zich industriële 
woestijnvorming voordoet en gebieden 
met de minst gunstige sociale indicatoren. 
Het EFSI mag alleen worden gebruikt 
wanneer uit andere bronnen geen 
financiering tegen redelijke voorwaarden 
voorhanden is.

Or. fr

Amendement 122
Enrique Calvet Chambon

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Het EFSI dient zich te richten op 
projecten met een hoger 
risico/rendementsprofiel dan bestaande 
EIB- en Unie-instrumenten om de 
additionaliteit ten opzichte van bestaande 
verrichtingen te waarborgen. Het EFSI 
dient projecten overal in de Unie te 
financieren, ook in de landen die het 
zwaarst door de financiële crisis zijn 
getroffen. Het EFSI mag alleen worden 
gebruikt wanneer uit andere bronnen geen 
financiering tegen redelijke voorwaarden 
voorhanden is.

(15) Het EFSI dient zich te richten op 
projecten met een hoger 
risico/rendementsprofiel dan bestaande 
EIB- en Unie-instrumenten om de 
additionaliteit ten opzichte van bestaande 
verrichtingen te waarborgen. Het EFSI 
dient projecten overal in de Unie te 
financieren, ook in de landen die het 
zwaarst door de financiële crisis zijn 
getroffen en dient de inspanningen te 
verdubbelen in Europese regio's die met 
een grote werkloosheid te kampen 
hebben. Het EFSI mag alleen worden 
gebruikt wanneer uit andere bronnen geen 
financiering tegen redelijke voorwaarden 
voorhanden is.

Or. es
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Motivering

Aangezien het scheppen van nieuwe banen een van de hoofddoelstellingen van het EFSI moet 
zijn, lijkt het gepast dat het EFSI inzet op de financiering van projecten in Europese regio's 
die met grote werkloosheid kampen. Een verbetering van de werkgelegenheidsindicatoren van 
de lidstaten zal een zeer positieve invloed hebben op de economie van de Unie.

Amendement 123
Brando Benifei

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Het EFSI dient zich te richten op 
projecten met een hoger 
risico/rendementsprofiel dan bestaande 
EIB- en Unie-instrumenten om de 
additionaliteit ten opzichte van bestaande 
verrichtingen te waarborgen. Het EFSI 
dient projecten overal in de Unie te 
financieren, ook in de landen die het 
zwaarst door de financiële crisis zijn 
getroffen. Het EFSI mag alleen worden 
gebruikt wanneer uit andere bronnen geen 
financiering tegen redelijke voorwaarden 
voorhanden is.

(15) Het EFSI dient zich te richten op 
projecten met een hoger 
risico/rendementsprofiel dan bestaande 
EIB- en Unie-instrumenten om de 
additionaliteit ten opzichte van bestaande 
verrichtingen te waarborgen. Het EFSI 
dient projecten overal in de Unie te 
financieren, in het bijzonder in de landen 
die het zwaarst door de economische en 
financiële crisis zijn getroffen, daarbij 
tevens rekening houdend met het feit dat 
de projecten door het dragen van hogere 
investeringsrisico's zouden kunnen 
zorgen voor hogere economische 
opbrengsten voor de investeerders en 
tegelijkertijd voor zo groot mogelijke 
positieve maatschappelijke 
overloopeffecten in die landen. Het EFSI 
mag alleen worden gebruikt wanneer uit 
andere bronnen geen financiering tegen 
redelijke voorwaarden voorhanden is.

Or. en

Amendement 124
Maria João Rodrigues

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

(15) Het EFSI dient zich te richten op 
projecten met een hoger 
risico/rendementsprofiel dan bestaande 
EIB- en Unie-instrumenten om de 
additionaliteit ten opzichte van bestaande 
verrichtingen te waarborgen. Het EFSI 
dient projecten overal in de Unie te 
financieren, ook in de landen die het 
zwaarst door de financiële crisis zijn 
getroffen. Het EFSI mag alleen worden 
gebruikt wanneer uit andere bronnen geen 
financiering tegen redelijke voorwaarden 
voorhanden is.

(15) Het EFSI dient zich te richten op 
projecten met een hoger 
risico/rendementsprofiel dan bestaande 
EIB- en Unie-instrumenten om de 
additionaliteit ten opzichte van bestaande 
verrichtingen te waarborgen. Het EFSI 
dient projecten overal in de Unie te 
financieren, met name in de landen die het 
zwaarst door de financiële crisis zijn 
getroffen. Het EFSI mag alleen worden 
gebruikt wanneer uit andere bronnen geen 
financiering tegen redelijke voorwaarden 
voorhanden is. Het moet in het bijzonder 
gericht zijn op het faciliteren van de 
financiering van economisch rendabele 
projecten met een groot potentieel voor 
werkgelegenheidsschepping of andere 
sociaaleconomische voordelen, teneinde 
ze aantrekkelijker te maken voor 
commerciële investeerders.

Or. en

Amendement 125
Monika Vana, Terry Reintke
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Het EFSI dient zich te richten op 
projecten met een hoger 
risico/rendementsprofiel dan bestaande 
EIB- en Unie-instrumenten om de 
additionaliteit ten opzichte van bestaande 
verrichtingen te waarborgen. Het EFSI 
dient projecten overal in de Unie te 
financieren, ook in de landen die het 
zwaarst door de financiële crisis zijn 
getroffen. Het EFSI mag alleen worden 
gebruikt wanneer uit andere bronnen geen 

(15) Het EFSI dient zich te richten op 
projecten waarvoor het moeilijker is om 
private financiering aan te trekken dan 
met bestaande EIB- en Unie-instrumenten 
om bij te dragen aan het waarborgen van
de additionaliteit. Het EFSI dient projecten 
overal in de Unie te financieren, met name
in de landen met hoge werkloosheids- of 
armoedeniveaus. Het EFSI mag alleen 
worden gebruikt wanneer uit andere 
bronnen geen financiering tegen redelijke 
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financiering tegen redelijke voorwaarden 
voorhanden is.

voorwaarden voorhanden is.

Or. en

Amendement 126
Thomas Mann

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Het EFSI dient zich te richten op 
projecten met een hoger 
risico/rendementsprofiel dan bestaande 
EIB- en Unie-instrumenten om de 
additionaliteit ten opzichte van bestaande 
verrichtingen te waarborgen. Het EFSI 
dient projecten overal in de Unie te 
financieren, ook in de landen die het 
zwaarst door de financiële crisis zijn 
getroffen. Het EFSI mag alleen worden 
gebruikt wanneer uit andere bronnen geen 
financiering tegen redelijke voorwaarden 
voorhanden is.

(15) Het EFSI dient zich te richten op 
projecten met een zeer hoog potentieel 
voor het scheppen van hoogwaardige 
banen en op projecten met een hoger 
risico/rendementsprofiel dan bestaande 
EIB- en Unie-instrumenten om de 
additionaliteit ten opzichte van bestaande 
verrichtingen te waarborgen. Het EFSI 
dient projecten overal in de Unie te 
financieren, ook in de landen die het 
zwaarst door de financiële crisis zijn 
getroffen. Het EFSI mag alleen worden 
gebruikt wanneer uit andere bronnen geen 
financiering tegen redelijke voorwaarden 
voorhanden is.

Or. de

Amendement 127
Zdzisław Krasnodębski

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Het EFSI dient zich te richten op 
projecten met een hoger risico-
/rendementsprofiel dan bestaande EIB- en 
Unie-instrumenten om de additionaliteit 
ten opzichte van bestaande verrichtingen 

(15) Het EFSI dient zich te richten op 
projecten met een hoger risicoprofiel dan 
bestaande EIB- en Unie-instrumenten, die 
zorgen voor rendement op langere 
termijn en essentieel zijn met het oog op 
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te waarborgen. Het EFSI dient projecten 
overal in de Unie te financieren, ook in de 
landen die het zwaarst door de financiële 
crisis zijn getroffen. Het EFSI mag alleen 
worden gebruikt wanneer uit andere 
bronnen geen financiering tegen redelijke 
voorwaarden voorhanden is.

de consistente sociaal-economische 
ontwikkeling van de lidstaten binnen de 
Unie. Het EFSI dient projecten overal in de 
Unie te financieren en moet daarbij 
bijzondere aandacht besteden aan landen
die zwaar zijn getroffen door werkloosheid 
en waar het sociaal-economisch 
ontwikkelingsniveau lager ligt dan het 
Europese gemiddelde. Het EFSI mag 
alleen worden gebruikt wanneer uit andere 
bronnen geen financiering tegen redelijke 
voorwaarden voorhanden is.

Or. pl

Amendement 128
Paloma López Bermejo

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Het EFSI dient zich te richten op 
projecten met een hoger 
risico/rendementsprofiel dan bestaande 
EIB- en Unie-instrumenten om de 
additionaliteit ten opzichte van bestaande 
verrichtingen te waarborgen. Het EFSI 
dient projecten overal in de Unie te 
financieren, ook in de landen die het 
zwaarst door de financiële crisis zijn 
getroffen. Het EFSI mag alleen worden 
gebruikt wanneer uit andere bronnen geen 
financiering tegen redelijke voorwaarden 
voorhanden is.

(15) Het EFSI dient zich te richten op 
projecten met een hoger 
risico/rendementsprofiel dan bestaande 
EIB- en Unie-instrumenten om de 
additionaliteit ten opzichte van bestaande 
verrichtingen te waarborgen. Het EFSI 
dient projecten overal in de Unie te
financieren, met name in de landen die het 
zwaarst door de financiële crisis zijn 
getroffen. Het EFSI mag alleen worden 
gebruikt wanneer uit andere bronnen geen 
financiering tegen redelijke voorwaarden 
voorhanden is.

Or. en

Amendement 129
Laura Agea, Tiziana Beghin

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

(15) Het EFSI dient zich te richten op 
projecten met een hoger 
risico/rendementsprofiel dan bestaande 
EIB- en Unie-instrumenten om de 
additionaliteit ten opzichte van bestaande 
verrichtingen te waarborgen. Het EFSI 
dient projecten overal in de Unie te 
financieren, ook in de landen die het 
zwaarst door de financiële crisis zijn 
getroffen. Het EFSI mag alleen worden 
gebruikt wanneer uit andere bronnen geen 
financiering tegen redelijke voorwaarden 
voorhanden is.

(15) Het EFSI dient zich te richten op 
projecten met een hoger 
risico/rendementsprofiel dan bestaande 
EIB- en Unie-instrumenten om de 
additionaliteit ten opzichte van bestaande 
verrichtingen te waarborgen. Het EFSI 
dient projecten overal in de Unie te 
financieren, vooral in de landen die het 
zwaarst door de financiële crisis zijn 
getroffen. Het EFSI mag alleen worden 
gebruikt wanneer uit andere bronnen geen 
financiering tegen gunstige voorwaarden 
voorhanden is.

Or. it

Amendement 130
Mara Bizzotto

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Het EFSI moet zich toespitsen op 
investeringen waarvan wordt verwacht dat 
zij economisch en technisch haalbaar zijn 
en waaraan een passend risico verbonden 
is, maar die wel nog aan de specifieke 
vereisten voor EFSI-financiering voldoen.

(16) Het EFSI moet zich toespitsen op 
concrete investeringen die economisch en 
technisch haalbaar zijn en waaraan een 
passend risico verbonden is, maar die wel 
nog aan de specifieke vereisten voor EFSI-
financiering voldoen.

Or. it

Amendement 131
Csaba Sógor

Voorstel voor een verordening
Overweging 16
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Het EFSI moet zich toespitsen op 
investeringen waarvan wordt verwacht dat 
zij economisch en technisch haalbaar zijn 
en waaraan een passend risico verbonden 
is, maar die wel nog aan de specifieke 
vereisten voor EFSI-financiering voldoen.

(16) Het EFSI moet zich toespitsen op 
investeringen waarvan wordt verwacht dat 
zij economisch en technisch haalbaar zijn 
dankzij de steun van het EFSI en waaraan 
een passend risico verbonden is, maar die 
wel nog aan de specifieke vereisten voor 
EFSI-financiering voldoen.

Or. en

Amendement 132
Terry Reintke, Monika Vana
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Het EFSI moet zich toespitsen op 
investeringen waarvan wordt verwacht dat 
zij economisch en technisch haalbaar zijn 
en waaraan een passend risico verbonden 
is, maar die wel nog aan de specifieke 
vereisten voor EFSI-financiering voldoen.

(16) Het EFSI moet zich toespitsen op 
investeringen waarvan wordt verwacht dat 
zij sociaal, economisch en technisch 
haalbaar zijn, toegevoegde waarde creëren
en waaraan een passend risico verbonden 
is, maar die wel nog aan de specifieke 
vereisten voor EFSI-financiering voldoen. 
Het is derhalve noodzakelijk om 
duidelijke beginselen, criteria en 
voorwaarden voor EFSI-steun vast te 
stellen.

Or. en

Amendement 133
Thomas Mann

Voorstel voor een verordening
Overweging 16
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Het EFSI moet zich toespitsen op 
investeringen waarvan wordt verwacht dat 
zij economisch en technisch haalbaar zijn 
en waaraan een passend risico verbonden 
is, maar die wel nog aan de specifieke 
vereisten voor EFSI-financiering voldoen.

(16) Het EFSI moet zich toespitsen op 
investeringen waarvan wordt verwacht dat 
zij economisch, in 
werkgelegenheidsopzicht en technisch 
haalbaar zijn en waaraan een passend risico 
verbonden is, maar die wel nog aan de 
specifieke vereisten voor EFSI-financiering 
voldoen.

Or. de

Amendement 134
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Het EFSI moet zich toespitsen op 
investeringen waarvan wordt verwacht dat 
zij economisch en technisch haalbaar zijn 
en waaraan een passend risico verbonden 
is, maar die wel nog aan de specifieke 
vereisten voor EFSI-financiering voldoen.

(16) Het EFSI moet zich toespitsen op 
investeringen waarvan wordt verwacht dat 
zij economisch en technisch haalbaar zijn, 
die overeenstemmen met de prioriteiten 
voor het sociale beleid van de EU, in het 
bijzonder het bestrijden van sociale 
uitsluiting en armoede, en waaraan een 
passend risico verbonden is, maar die wel 
nog aan de specifieke vereisten voor EFSI-
financiering voldoen.

Or. en

Amendement 135
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ulla Tørnæs

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Het EFSI moet zich toespitsen op (16) Het EFSI moet zich toespitsen op 
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investeringen waarvan wordt verwacht dat 
zij economisch en technisch haalbaar zijn
en waaraan een passend risico verbonden 
is, maar die wel nog aan de specifieke 
vereisten voor EFSI-financiering voldoen.

investeringen waarvan wordt verwacht dat 
zij economisch en technisch haalbaar zijn 
en die een aanzienlijk banenscheppend 
vermogen hebben. Het risico dat aan die 
investeringen verbonden is, moet passend 
zijn om de doelstellingen van het fonds te 
verwezenlijken, in het bijzonder met 
betrekking tot het scheppen van banen,
maar er moet steeds aan de specifieke 
vereisten voor EFSI-financiering zijn 
voldaan.

Or. es

Motivering

De investeringen moeten niet alleen haalbaar zijn, maar moeten ook een aanzienlijk 
banenscheppend vermogen hebben. Het risiconiveau van de investeringen als "passend" 
bestempelen is nogal vaag. Dit risico kan dan ook beter worden gekoppeld aan de 
doelstellingen van het EFSI, meer bepaald met betrekking tot de werkgelegenheid.

Amendement 136
Laura Agea, Tiziana Beghin

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Het EFSI moet zich toespitsen op 
investeringen waarvan wordt verwacht dat 
zij economisch en technisch haalbaar zijn 
en waaraan een passend risico verbonden 
is, maar die wel nog aan de specifieke 
vereisten voor EFSI-financiering voldoen.

(16) Het EFSI moet zich toespitsen op 
investeringen waarvan wordt verwacht dat 
zij economisch, sociaal en ecologisch 
duurzaam en technisch haalbaar zijn en 
waaraan een al dan niet hoog risico 
verbonden is, maar die wel nog aan de 
specifieke vereisten voor EFSI-financiering 
voldoen.

Or. it

Amendement 137
Maria João Rodrigues
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Voorstel voor een verordening
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) Het EFSI moet voldoende 
rekening houden met de 
arbeidsmarktsituatie in de verschillende 
EU-lidstaten en -regio's en bij de 
beoordeling van projecten rekening 
houden met de positieve resultaten die 
kunnen worden behaald op het gebied van 
de werkgelegenheidsschepping.

Or. en

Amendement 138
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) Het bestuur van het EFSI legt het 
investeringsbeleid van de subsidiabele 
projecten en hun risicoprofiel vast. 
Aangezien dit beleid bepalend is voor de 
selectie van de projecten, is het passend 
het Europees Parlement bij de opstelling 
van de criteria te betrekken.

Or. es

Motivering

Het bestuur van het EFSI heeft een zeer belangrijke taak, namelijk het vaststellen van het 
investeringsbeleid en dus van de criteria voor de selectie van projecten. Het Europees 
Parlement moet absoluut betrokken zijn bij het opstellen van die criteria.

Amendement 139
Ulrike Trebesius
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Voorstel voor een verordening
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) Het leidende beginsel voor het 
EFSI moet op resultaten gebaseerd zijn 
en niet uitsluitend een op input 
gebaseerde benadering; het succes van 
het EFSI moet worden gebaseerd op het 
beoordelen van echte groei, 
werkgelegenheidsschepping en het 
stimuleren van de economieën van de 
lidstaten.

Or. en

Amendement 140
Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) Het EFSI moet gericht zijn op het 
creëren van nieuwe investeringen op 
gebieden waar de animo van beleggers 
gering is, moet geen investeringen doen 
die anders elders gedaan zouden zijn 
('crowding out-effect') en zou zich niet 
moeten richten op zeer rendabele 
investeringen die anders sowieso gedaan 
zouden zijn ('deadweight-effect'). Er 
moeten sociale investeringen worden 
gestimuleerd die niet alleen financiële 
winst opleveren, maar ook positieve 
sociale overloopeffecten hebben, zoals 
investeringen in menselijk potentieel of 
investeringen met grote gevolgen voor het 
scheppen van werkgelegenheid of 
armoedebestrijding.

Or. es
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Amendement 141
Jutta Steinruck

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) De besluiten betreffende de steun van 
het EFSI voor infrastructuur- en grote 
midcap-projecten moeten door een 
investeringscomité worden genomen. Het 
investeringscomité moet zijn samengesteld 
uit onafhankelijke deskundigen die over 
een uitgebreide kennis en ervaring op het 
gebied van investeringsprojecten 
beschikken. Het investeringscomité moet 
verantwoording verschuldigd zijn aan het 
bestuur van het EFSI, dat toezicht moet 
uitoefenen op de verwezenlijking van de 
doelstellingen van het EFSI. Om effectief 
van de ervaring van het EIF te kunnen 
profiteren, moet het EFSI financiering aan 
het EIF ondersteunen, zodat het EIF 
individuele projecten met betrekking tot 
kleine en middelgrote ondernemingen en 
kleine midcap-bedrijven kan uitvoeren.

(17) De besluiten betreffende de steun van 
het EFSI voor infrastructuur- en grote 
midcap-projecten moeten door een 
investeringscomité worden genomen. Het 
investeringscomité moet zijn samengesteld 
uit onafhankelijke deskundigen die over 
een uitgebreide kennis en ervaring op het 
gebied van investeringsprojecten 
beschikken. Ten minste een van de 
comitéleden moet een specialist zijn op het 
gebied van sociaal en arbeidsmarktbeleid 
en is derhalve verantwoordelijk voor de 
beoordeling van de sociale effecten van 
ingediende projecten. Het 
investeringscomité moet verantwoording 
verschuldigd zijn aan het bestuur van het 
EFSI, dat toezicht moet uitoefenen op de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
het EFSI. Om effectief van de ervaring van 
het EIF te kunnen profiteren, moet het 
EFSI financiering aan het EIF 
ondersteunen, zodat het EIF individuele 
projecten met betrekking tot kleine en
middelgrote ondernemingen en kleine 
midcap-bedrijven kan uitvoeren.

Or. en

Amendement 142
Brando Benifei

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) De besluiten betreffende de steun van 
het EFSI voor infrastructuur- en grote 

(17) De besluiten betreffende de steun van 
het EFSI voor infrastructuur- en grote 
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midcap-projecten moeten door een 
investeringscomité worden genomen. Het 
investeringscomité moet zijn samengesteld 
uit onafhankelijke deskundigen die over 
een uitgebreide kennis en ervaring op het 
gebied van investeringsprojecten 
beschikken. Het investeringscomité moet 
verantwoording verschuldigd zijn aan het 
bestuur van het EFSI, dat toezicht moet 
uitoefenen op de verwezenlijking van de 
doelstellingen van het EFSI. Om effectief 
van de ervaring van het EIF te kunnen 
profiteren, moet het EFSI financiering aan 
het EIF ondersteunen, zodat het EIF 
individuele projecten met betrekking tot 
kleine en middelgrote ondernemingen en 
kleine midcap-bedrijven kan uitvoeren.

midcap-projecten moeten door een 
investeringscomité worden genomen. Het 
investeringscomité moet zijn samengesteld 
uit onafhankelijke deskundigen die over 
een uitgebreide kennis en ervaring op het 
gebied van investeringsprojecten en 
macro-economie beschikken. Het 
investeringscomité moet verantwoording 
verschuldigd zijn aan het bestuur van het 
EFSI, dat toezicht moet uitoefenen op de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
het EFSI. Om effectief van de ervaring van 
het EIF te kunnen profiteren, moet het 
EFSI financiering aan het EIF 
ondersteunen, zodat het EIF individuele 
projecten met betrekking tot kleine en 
middelgrote ondernemingen en kleine 
midcap-bedrijven kan uitvoeren.

Or. en

Amendement 143
Zdzisław Krasnodębski

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) De besluiten betreffende de steun van 
het EFSI voor infrastructuur- en grote 
midcap-projecten moeten door een 
investeringscomité worden genomen. Het 
investeringscomité moet zijn samengesteld 
uit onafhankelijke deskundigen die over 
een uitgebreide kennis en ervaring op het 
gebied van investeringsprojecten 
beschikken. Het investeringscomité moet 
verantwoording verschuldigd zijn aan het 
bestuur van het EFSI, dat toezicht moet
uitoefenen op de verwezenlijking van de 
doelstellingen van het EFSI. Om effectief 
van de ervaring van het EIF te kunnen 
profiteren, moet het EFSI financiering aan 
het EIF ondersteunen, zodat het EIF 
individuele projecten met betrekking tot 

(17) De besluiten betreffende de steun van 
het EFSI voor infrastructuur- en grote 
midcap-projecten moeten door een 
investeringscomité worden genomen. Het 
investeringscomité moet zijn samengesteld 
uit deskundigen die over een uitgebreide 
kennis en ervaring op het gebied van 
investeringsprojecten beschikken en tevens 
op de hoogte zijn van de specifieke 
kenmerken van de lidstaten, met name 
van de lidstaten die door de crisis zijn 
getroffen. Het investeringscomité moet 
verantwoording verschuldigd zijn aan het 
bestuur van het EFSI en aan het Europees 
Parlement, die toezicht moeten uitoefenen 
op de verwezenlijking van de 
doelstellingen van het EFSI. De 
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kleine en middelgrote ondernemingen en 
kleine midcap-bedrijven kan uitvoeren.

werkzaamheden van het 
investeringscomité moeten worden 
gevolgd door het Europees 
Parlement. Om effectief van de ervaring 
van het EIF te kunnen profiteren, moet het 
EFSI financiering aan het EIF 
ondersteunen, zodat het EIF individuele 
projecten met betrekking tot kleine en 
middelgrote ondernemingen en kleine 
midcap-bedrijven kan uitvoeren.

Or. pl

Amendement 144
Patrick Le Hyaric

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) De besluiten betreffende de steun van 
het EFSI voor infrastructuur- en grote 
midcap-projecten moeten door een 
investeringscomité worden genomen. Het 
investeringscomité moet zijn samengesteld 
uit onafhankelijke deskundigen die over 
een uitgebreide kennis en ervaring op het 
gebied van investeringsprojecten 
beschikken. Het investeringscomité moet 
verantwoording verschuldigd zijn aan het 
bestuur van het EFSI, dat toezicht moet 
uitoefenen op de verwezenlijking van de 
doelstellingen van het EFSI. Om effectief 
van de ervaring van het EIF te kunnen 
profiteren, moet het EFSI financiering aan 
het EIF ondersteunen, zodat het EIF 
individuele projecten met betrekking tot 
kleine en middelgrote ondernemingen en 
kleine midcap-bedrijven kan uitvoeren.

(17) De besluiten betreffende de steun van 
het EFSI voor infrastructuur- en grote 
midcap-projecten moeten door een 
investeringscomité worden genomen. Het 
investeringscomité moet zijn samengesteld 
uit onafhankelijke deskundigen die over 
een uitgebreide kennis en ervaring op het 
gebied van investeringsprojecten maar ook 
over ervaring op het gebied van sociale 
kwesties beschikken. Het 
investeringscomité moet verantwoording 
verschuldigd zijn aan het bestuur van het 
EFSI, dat toezicht moet uitoefenen op de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
het EFSI. Om effectief van de ervaring van 
het EIF te kunnen profiteren, moet het 
EFSI financiering aan het EIF 
ondersteunen, zodat het EIF individuele 
projecten met betrekking tot kleine en 
middelgrote ondernemingen kan uitvoeren.

Or. fr
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Amendement 145
Maria João Rodrigues

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) De besluiten betreffende de steun van 
het EFSI voor infrastructuur- en grote 
midcap-projecten moeten door een 
investeringscomité worden genomen. Het 
investeringscomité moet zijn samengesteld 
uit onafhankelijke deskundigen die over 
een uitgebreide kennis en ervaring op het 
gebied van investeringsprojecten 
beschikken. Het investeringscomité moet 
verantwoording verschuldigd zijn aan het 
bestuur van het EFSI, dat toezicht moet 
uitoefenen op de verwezenlijking van de 
doelstellingen van het EFSI. Om effectief 
van de ervaring van het EIF te kunnen 
profiteren, moet het EFSI financiering aan 
het EIF ondersteunen, zodat het EIF 
individuele projecten met betrekking tot 
kleine en middelgrote ondernemingen en 
kleine midcap-bedrijven kan uitvoeren.

(17) De besluiten betreffende de steun van 
het EFSI voor infrastructuur- en grote 
midcap-projecten moeten door een 
investeringscomité worden genomen. Het 
investeringscomité moet zijn samengesteld 
uit onafhankelijke deskundigen die over 
een uitgebreide kennis en ervaring op het 
gebied van investeringsprojecten 
beschikken. Het investeringscomité moet 
verantwoording verschuldigd zijn aan het 
bestuur van het EFSI, dat toezicht moet 
uitoefenen op de verwezenlijking van de 
doelstellingen van het EFSI. Deze twee 
organen moeten ook, op hun respectieve 
niveaus, de ontwikkeling van 
investeringsplatforms ondersteunen. Om 
effectief van de ervaring van het EIF te 
kunnen profiteren, moet het EFSI 
financiering aan het EIF ondersteunen, 
zodat het EIF individuele projecten met 
betrekking tot kleine en middelgrote 
ondernemingen en kleine midcap-bedrijven 
kan uitvoeren.

Or. en

Amendement 146
Monika Vana, Terry Reintke
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) De besluiten betreffende de steun van 
het EFSI voor infrastructuur- en grote 
midcap-projecten moeten door een 

(17) Alle besluiten betreffende de steun 
van het EFSI moeten door een 
investeringscomité worden genomen. Het 
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investeringscomité worden genomen. Het 
investeringscomité moet zijn samengesteld 
uit onafhankelijke deskundigen die over 
een uitgebreide kennis en ervaring op het 
gebied van investeringsprojecten 
beschikken. Het investeringscomité moet 
verantwoording verschuldigd zijn aan het 
bestuur van het EFSI, dat toezicht moet 
uitoefenen op de verwezenlijking van de 
doelstellingen van het EFSI. Om effectief 
van de ervaring van het EIF te kunnen 
profiteren, moet het EFSI financiering aan 
het EIF ondersteunen, zodat het EIF 
individuele projecten met betrekking tot 
kleine en middelgrote ondernemingen en 
kleine midcap-bedrijven kan uitvoeren.

investeringscomité moet zijn samengesteld 
uit onafhankelijke deskundigen die over 
een uitgebreide kennis en ervaring op het 
gebied van investeringsprojecten en over 
bewezen ervaring met een van de vijf 
kerndoelen van de Europa 2020-strategie
beschikken. Het investeringscomité moet 
een partnerschap organiseren met 
nationale, regionale en lokale 
autoriteiten, economische en sociale 
partners en relevante organen die het 
maatschappelijk middenveld 
vertegenwoordigen. Het doel van een 
dergelijk partnerschap is om te 
waarborgen dat het subsidiariteits- en 
evenredigheidsbeginsel worden 
gewaarborgd en dat de eigendom van 
geplande handelingen bij de 
belanghebbenden berust. Het 
investeringscomité moet verantwoording 
verschuldigd zijn aan het bestuur van het 
EFSI, dat toezicht moet uitoefenen op de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
het EFSI. Om effectief van de ervaring van 
het EIF te kunnen profiteren, moet het 
EFSI financiering aan het EIF 
ondersteunen, zodat het EIF individuele 
projecten met betrekking tot kleine en 
middelgrote ondernemingen en kleine 
midcap-bedrijven kan uitvoeren.

Or. en

Amendement 147
Thomas Mann

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) De besluiten betreffende de steun van 
het EFSI voor infrastructuur- en grote 
midcap-projecten moeten door een 
investeringscomité worden genomen. Het 
investeringscomité moet zijn samengesteld 

(17) De besluiten betreffende de steun van 
het EFSI voor infrastructuur- en grote 
midcap-projecten moeten door een 
investeringscomité worden genomen. Het 
investeringscomité moet zijn samengesteld 
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uit onafhankelijke deskundigen die over 
een uitgebreide kennis en ervaring op het 
gebied van investeringsprojecten 
beschikken. Het investeringscomité moet 
verantwoording verschuldigd zijn aan het 
bestuur van het EFSI, dat toezicht moet 
uitoefenen op de verwezenlijking van de 
doelstellingen van het EFSI. Om effectief 
van de ervaring van het EIF te kunnen 
profiteren, moet het EFSI financiering aan 
het EIF ondersteunen, zodat het EIF 
individuele projecten met betrekking tot 
kleine en middelgrote ondernemingen en 
kleine midcap-bedrijven kan uitvoeren.

uit onafhankelijke deskundigen die over 
een uitgebreide kennis en ervaring op het 
gebied van investeringsprojecten 
beschikken. Vertegenwoordigers van de 
sociale partners en de middenstand
moeten ook deel uitmaken van het 
investeringscomité. Het investeringscomité 
moet verantwoording verschuldigd zijn aan 
het bestuur van het EFSI, dat toezicht moet 
uitoefenen op de verwezenlijking van de 
doelstellingen van het EFSI. Om effectief 
van de ervaring van het EIF te kunnen 
profiteren, moet het EFSI financiering aan 
het EIF ondersteunen, zodat het EIF 
individuele projecten met betrekking tot 
kleine en middelgrote ondernemingen en 
kleine midcap-bedrijven kan uitvoeren.

Or. de

Amendement 148
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ulla Tørnæs, Ivo Vajgl

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) De besluiten betreffende de steun van 
het EFSI voor infrastructuur- en grote 
midcap-projecten moeten door een 
investeringscomité worden genomen. Het 
investeringscomité moet zijn samengesteld 
uit onafhankelijke deskundigen die over 
een uitgebreide kennis en ervaring op het 
gebied van investeringsprojecten
beschikken. Het investeringscomité moet 
verantwoording verschuldigd zijn aan het 
bestuur van het EFSI, dat toezicht moet 
uitoefenen op de verwezenlijking van de 
doelstellingen van het EFSI. Om effectief 
van de ervaring van het EIF te kunnen 
profiteren, moet het EFSI financiering aan 
het EIF ondersteunen, zodat het EIF 
individuele projecten met betrekking tot 
kleine en middelgrote ondernemingen en 

(17) De besluiten betreffende de steun van 
het EFSI voor infrastructuur- en grote 
midcap-projecten moeten door een 
investeringscomité worden genomen. Het 
investeringscomité moet zijn samengesteld 
uit onafhankelijke deskundigen die de 
projecten met het grootste potentieel om 
belangrijke sociaaleconomische 
problemen in Europa op te lossen kunnen 
identificeren en die over een uitgebreide 
kennis en ervaring op het gebied van 
investeringsprojecten beschikken. Het 
investeringscomité moet verantwoording 
verschuldigd zijn aan het bestuur van het 
EFSI, dat toezicht moet uitoefenen op de
verwezenlijking van de doelstellingen van 
het EFSI. Om effectief van de ervaring van 
het EIF te kunnen profiteren, moet het 
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kleine midcap-bedrijven kan uitvoeren. EFSI financiering aan het EIF 
ondersteunen, zodat het EIF individuele 
projecten met betrekking tot kleine en 
middelgrote ondernemingen en kleine 
midcap-bedrijven kan uitvoeren.

Or. es

Motivering

De deskundigen die deel uitmaken van het investeringscomité moeten niet alleen deskundig 
zijn op het gebied van de projecten, maar moeten ook in staat zijn om de projecten te 
identificeren met het grootste potentieel om de bestaande socio-economische problemen op te 
lossen.

Amendement 149
Paloma López Bermejo

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) De besluiten betreffende de steun van 
het EFSI voor infrastructuur- en grote 
midcap-projecten moeten door een 
investeringscomité worden genomen. Het 
investeringscomité moet zijn samengesteld 
uit onafhankelijke deskundigen die over 
een uitgebreide kennis en ervaring op het 
gebied van investeringsprojecten 
beschikken. Het investeringscomité moet 
verantwoording verschuldigd zijn aan het 
bestuur van het EFSI, dat toezicht moet 
uitoefenen op de verwezenlijking van de 
doelstellingen van het EFSI. Om effectief 
van de ervaring van het EIF te kunnen 
profiteren, moet het EFSI financiering aan 
het EIF ondersteunen, zodat het EIF 
individuele projecten met betrekking tot 
kleine en middelgrote ondernemingen en 
kleine midcap-bedrijven kan uitvoeren.

(17) De besluiten betreffende de steun van 
het EFSI voor infrastructuur- en grote 
midcap-projecten moeten door een 
investeringscomité worden genomen. Het 
investeringscomité moet zijn samengesteld 
uit onafhankelijke deskundigen die over 
een uitgebreide kennis en ervaring op het 
gebied van investeringsprojecten 
beschikken, en uit vertegenwoordigers van 
overheidsorganen en sociale partners. Het 
investeringscomité moet verantwoording 
verschuldigd zijn aan het bestuur van het 
EFSI, dat toezicht moet uitoefenen op de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
het EFSI. Om effectief van de ervaring van 
het EIF te kunnen profiteren, moet het 
EFSI financiering aan het EIF 
ondersteunen, zodat het EIF individuele 
projecten met betrekking tot kleine en 
middelgrote ondernemingen en kleine 
midcap-bedrijven kan uitvoeren.

Or. en
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Amendement 150
Laura Agea, Tiziana Beghin

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) De besluiten betreffende de steun van 
het EFSI voor infrastructuur- en grote 
midcap-projecten moeten door een 
investeringscomité worden genomen. Het 
investeringscomité moet zijn samengesteld 
uit onafhankelijke deskundigen die over 
een uitgebreide kennis en ervaring op het 
gebied van investeringsprojecten 
beschikken. Het investeringscomité moet 
verantwoording verschuldigd zijn aan het 
bestuur van het EFSI, dat toezicht moet 
uitoefenen op de verwezenlijking van de 
doelstellingen van het EFSI. Om effectief 
van de ervaring van het EIF te kunnen 
profiteren, moet het EFSI financiering aan 
het EIF ondersteunen, zodat het EIF 
individuele projecten met betrekking tot 
kleine en middelgrote ondernemingen en 
kleine midcap-bedrijven kan uitvoeren.

(17) De besluiten betreffende de steun van 
het EFSI voor infrastructuur- en grote 
midcap-projecten moeten op een 
transparante manier door een 
investeringscomité worden genomen. Het 
investeringscomité moet zijn samengesteld 
uit onafhankelijke deskundigen die op een 
passende manier worden geselecteerd 
overeenkomstig het beginsel van de 
verantwoordingsplicht en die over een 
uitgebreide kennis en ervaring op het 
gebied van investeringsprojecten 
beschikken. Het investeringscomité moet 
verantwoording verschuldigd zijn aan het 
bestuur van het EFSI, dat toezicht moet 
uitoefenen op de verwezenlijking van de 
doelstellingen van het EFSI. Om effectief 
van de ervaring van het EIF te kunnen 
profiteren, moet het EFSI financiering aan 
het EIF ondersteunen, zodat het EIF 
individuele projecten met betrekking tot 
micro-, kleine en middelgrote 
ondernemingen en kleine midcap-bedrijven 
kan uitvoeren.

Or. it

Amendement 151
Monika Vana, Terry Reintke
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 17 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) De deskundigen van het 
investeringscomité moeten worden 
goedgekeurd door het Europees 
Parlement om het democratische bestuur 
door en de verantwoordingsplicht van het 
investeringscomité te vergroten.

Or. en

Amendement 152
Monika Vana, Terry Reintke
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 17 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 ter) Om het mandaat van het nieuwe 
comité te vervullen moet ten minste een 
deskundige die specialist is op het gebied 
van sociaal beleid tot lid van het comité 
worden benoemd. Dit moet leiden tot de 
selectie van projecten die in 
overeenstemming zijn met de prioriteiten 
voor het sociale beleid van de EU, met 
inbegrip van het bestrijden van armoede 
en sociale uitsluiting.

Or. en

Amendement 153
Jérôme Lavrilleux

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Teneinde het EFSI in staat te stellen 
investeringen te ondersteunen, dient de 

(18) Teneinde het EFSI in staat te stellen 
investeringen te ondersteunen, dient de 
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Unie een garantie ter grootte van een 
bedrag van 16 000 000 000 EUR toe te 
kennen. Wanneer de garantiedekking op 
portefeuillebasis wordt verleend, moet deze 
al naargelang het type instrument (vreemd 
vermogen, eigen vermogen of garantie) 
worden begrensd op een percentage van de 
omvang van de portefeuille uitstaande 
verplichtingen. Aangenomen wordt dat als 
de garantie wordt gecombineerd met een 
door de EIB te verstrekken bedrag van 5 
000 000 000 EUR, de EFSI-steun een 
bedrag van 60 800 000 000 EUR aan extra 
investeringen door de EIB en het EIF zou 
moeten genereren. Dit door het EFSI 
ondersteunde bedrag van 
60 800 000 000 EUR zal in de periode 
2015-2017 naar verwachting in totaal 
315 000 000 000 EUR aan investeringen in 
de Unie genereren. Garanties die verband 
houden met projecten die zijn voltooid 
zonder dat een beroep op de garantie is 
gedaan, zijn beschikbaar voor de 
ondersteuning van nieuwe verrichtingen.

Unie een garantie ter grootte van een 
minimumbedrag van 16 000 000 000 EUR
toe te kennen. Wanneer de garantiedekking 
op portefeuillebasis wordt verleend, moet 
deze al naargelang het type instrument 
(vreemd vermogen, eigen vermogen of 
garantie) worden begrensd op een 
percentage van de omvang van de 
portefeuille uitstaande verplichtingen. 
Aangenomen wordt dat als de garantie 
wordt gecombineerd met een door de EIB 
te verstrekken bedrag van 5 000 000 000 
EUR, de EFSI-steun een bedrag van 
60 800 000 000 EUR aan extra 
investeringen door de EIB en het EIF zou 
moeten genereren. Dit door het EFSI 
ondersteunde bedrag van 
60 800 000 000 EUR zal in de periode 
2015-2017 naar verwachting in totaal 
315 000 000 000 EUR aan investeringen in 
de Unie genereren. Garanties die verband 
houden met projecten die zijn voltooid 
zonder dat een beroep op de garantie is 
gedaan, zijn beschikbaar voor de 
ondersteuning van nieuwe verrichtingen.

Or. fr

Amendement 154
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ulla Tørnæs

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Teneinde het EFSI in staat te stellen 
investeringen te ondersteunen, dient de 
Unie een garantie ter grootte van een 
bedrag van 16 000 000 000 EUR toe te 
kennen. Wanneer de garantiedekking op 
portefeuillebasis wordt verleend, moet deze 
al naargelang het type instrument (vreemd 
vermogen, eigen vermogen of garantie) 
worden begrensd op een percentage van de 
omvang van de portefeuille uitstaande 

(18) Teneinde het EFSI in staat te stellen 
investeringen te ondersteunen, dient de 
Unie een garantie ter grootte van een 
bedrag van 16 000 000 000 EUR toe te 
kennen. Wanneer de garantiedekking op 
portefeuillebasis wordt verleend, moet deze 
al naargelang het type instrument (vreemd 
vermogen, eigen vermogen of garantie) 
worden begrensd op een percentage van de 
omvang van de portefeuille uitstaande 
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verplichtingen. Aangenomen wordt dat als 
de garantie wordt gecombineerd met een 
door de EIB te verstrekken bedrag van 5 
000 000 000 EUR, de EFSI-steun een 
bedrag van 60 800 000 000 EUR aan extra 
investeringen door de EIB en het EIF zou 
moeten genereren. Dit door het EFSI 
ondersteunde bedrag van 
60 800 000 000 EUR zal in de periode 
2015-2017 naar verwachting in totaal 
315 000 000 000 EUR aan investeringen in 
de Unie genereren. Garanties die verband 
houden met projecten die zijn voltooid 
zonder dat een beroep op de garantie is 
gedaan, zijn beschikbaar voor de 
ondersteuning van nieuwe verrichtingen.

verplichtingen. Aangenomen wordt dat als 
de garantie wordt gecombineerd met een 
door de EIB te verstrekken bedrag van 5 
000 000 000 EUR, de EFSI-steun een 
bedrag van 60 800 000 000 EUR aan extra 
investeringen door de EIB en het EIF zou 
moeten genereren. Dit door het EFSI 
ondersteunde bedrag van 
60 800 000 000 EUR zal in de periode 
2015-2017 naar verwachting in totaal 
315 000 000 000 EUR aan investeringen in 
de Unie genereren, hetgeen aantoont dat 
dit fonds in feite een noodfonds is dat 
gedurende de komende drie jaar voor 
onmiddellijke resultaten moet zorgen. 
Garanties die verband houden met 
projecten die zijn voltooid zonder dat een 
beroep op de garantie is gedaan, zijn 
beschikbaar voor de ondersteuning van 
nieuwe verrichtingen.

Or. es

Motivering

Voor het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI) kan er van twee algemene 
benaderingen worden uitgegaan. Het is echter van het grootste belang dat de benadering 
wordt gesteund waarbij het EFSI wordt beschouwd als een daadkrachtig noodinstrument op 
de korte termijn om het probleem van de werkloosheid aan te pakken, niet om een structurele 
modernisering in Europa te bevorderen.

Amendement 155
Paloma López Bermejo

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Teneinde het EFSI in staat te stellen 
investeringen te ondersteunen, dient de 
Unie een garantie ter grootte van een 
bedrag van 16 000 000 000 EUR toe te 
kennen. Wanneer de garantiedekking op 
portefeuillebasis wordt verleend, moet deze 
al naargelang het type instrument (vreemd 

(18) Teneinde het EFSI in staat te stellen 
investeringen te ondersteunen, dient de 
Unie een garantie ter grootte van een 
bedrag van 16 000 000 000 EUR toe te 
kennen. Wanneer de garantiedekking op 
portefeuillebasis wordt verleend, moet deze 
al naargelang het type instrument (vreemd 
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vermogen, eigen vermogen of garantie) 
worden begrensd op een percentage van de 
omvang van de portefeuille uitstaande 
verplichtingen. Aangenomen wordt dat als 
de garantie wordt gecombineerd met een 
door de EIB te verstrekken bedrag van 5 
000 000 000 EUR, de EFSI-steun een 
bedrag van 60 800 000 000 EUR aan 
extra investeringen door de EIB en het 
EIF zou moeten genereren. Dit door het 
EFSI ondersteunde bedrag van 
60 800 000 000 EUR zal in de periode 
2015-2017 naar verwachting in totaal 
315 000 000 000 EUR aan investeringen 
in de Unie genereren. Garanties die 
verband houden met projecten die zijn 
voltooid zonder dat een beroep op de 
garantie is gedaan, zijn beschikbaar voor 
de ondersteuning van nieuwe 
verrichtingen.

vermogen, eigen vermogen of garantie) 
worden begrensd op een percentage van de 
omvang van de portefeuille uitstaande 
verplichtingen. Garanties die verband 
houden met projecten die zijn voltooid 
zonder dat een beroep op de garantie is 
gedaan, zijn beschikbaar voor de 
ondersteuning van nieuwe verrichtingen.

Or. en

Amendement 156
Jérôme Lavrilleux

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Om een verdere verhoging van de 
EFSI-middelen mogelijk te maken, moet 
de deelname aan het EFSI openstaan voor 
derden, inclusief lidstaten, nationale 
stimuleringsbanken of 
overheidsagentschappen die eigendom zijn 
of onder de zeggenschap staan van 
lidstaten, entiteiten uit de particuliere 
sector en entiteiten buiten de Unie, mits de 
bestaande contribuanten daarmee 
instemmen. Derden kunnen rechtstreeks 
aan het EFSI bijdragen en aan de EFSI-
governancestructuur deelnemen.

(19) Om een verdere verhoging van de 
EFSI-middelen mogelijk te maken, moet 
de deelname aan het EFSI openstaan voor 
derden, inclusief lidstaten, nationale 
stimulerings- en investeringsbanken of 
overheidsagentschappen die eigendom zijn 
of onder de zeggenschap staan van 
lidstaten, entiteiten uit de particuliere 
sector en entiteiten buiten de Unie, mits de 
bestaande contribuanten daarmee 
instemmen. Derden kunnen rechtstreeks 
aan het EFSI bijdragen en aan de EFSI-
governancestructuur deelnemen.

Or. fr
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Amendement 157
Jérôme Lavrilleux

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Om een verdere verhoging van de 
EFSI-middelen mogelijk te maken, moet 
de deelname aan het EFSI openstaan voor 
derden, inclusief lidstaten, nationale 
stimuleringsbanken of 
overheidsagentschappen die eigendom zijn 
of onder de zeggenschap staan van 
lidstaten, entiteiten uit de particuliere 
sector en entiteiten buiten de Unie, mits de 
bestaande contribuanten daarmee 
instemmen. Derden kunnen rechtstreeks 
aan het EFSI bijdragen en aan de EFSI-
governancestructuur deelnemen.

(19) Om een verdere verhoging van de 
EFSI-middelen mogelijk te maken, moet 
de deelname aan het EFSI openstaan voor 
derden, inclusief lidstaten, nationale 
stimuleringsbanken of 
overheidsagentschappen die eigendom zijn 
of onder de zeggenschap staan van 
lidstaten en regionale instellingen, 
entiteiten uit de particuliere sector en 
entiteiten buiten de Unie, mits de bestaande 
contribuanten daarmee instemmen. Derden 
kunnen rechtstreeks aan het EFSI bijdragen 
en aan de EFSI-governancestructuur 
deelnemen.

Or. fr

Amendement 158
Monika Vana, Terry Reintke
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Om een verdere verhoging van de 
EFSI-middelen mogelijk te maken, moet 
de deelname aan het EFSI openstaan voor 
derden, inclusief lidstaten, nationale 
stimuleringsbanken of 
overheidsagentschappen die eigendom zijn 
of onder de zeggenschap staan van 
lidstaten, entiteiten uit de particuliere 
sector en entiteiten buiten de Unie, mits 
de bestaande contribuanten daarmee 

(19) Om een verdere verhoging van de 
EFSI-middelen mogelijk te maken, moet 
de deelname aan het EFSI openstaan voor 
derden, inclusief lidstaten, nationale 
stimuleringsbanken of 
overheidsagentschappen die eigendom zijn 
of onder de zeggenschap staan van 
lidstaten. Derden kunnen rechtstreeks aan 
het EFSI bijdragen en aan de EFSI-
governancestructuur deelnemen.
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instemmen. Derden kunnen rechtstreeks 
aan het EFSI bijdragen en aan de EFSI-
governancestructuur deelnemen.

Or. en

Amendement 159
Enrique Calvet Chambon, Ulla Tørnæs

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Om een verdere verhoging van de 
EFSI-middelen mogelijk te maken, moet 
de deelname aan het EFSI openstaan voor 
derden, inclusief lidstaten, nationale 
stimuleringsbanken of 
overheidsagentschappen die eigendom zijn 
of onder de zeggenschap staan van 
lidstaten, entiteiten uit de particuliere 
sector en entiteiten buiten de Unie, mits de 
bestaande contribuanten daarmee 
instemmen. Derden kunnen rechtstreeks 
aan het EFSI bijdragen en aan de EFSI-
governancestructuur deelnemen.

(19) Om een verdere verhoging van de 
EFSI-middelen mogelijk te maken, moet 
de deelname aan het EFSI openstaan voor 
derden, inclusief lidstaten, nationale 
stimuleringsbanken of 
overheidsagentschappen die eigendom zijn 
of onder de zeggenschap staan van 
lidstaten, entiteiten uit de particuliere 
sector en entiteiten buiten de Unie, mits de 
bestaande contribuanten daarmee 
instemmen. Derden kunnen rechtstreeks 
aan het EFSI bijdragen en aan de EFSI-
governancestructuur deelnemen, maar bij 
de besluitvorming en het uitwerken van 
beleid en strategieën moet het algemeen 
Europees belang steeds worden 
gevrijwaard.

Or. es

Motivering

Bij de besluitvorming moet het Europees belang steeds worden beschermd.

Amendement 160
Paloma López Bermejo

Voorstel voor een verordening
Overweging 19
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Om een verdere verhoging van de 
EFSI-middelen mogelijk te maken, moet 
de deelname aan het EFSI openstaan voor 
derden, inclusief lidstaten, nationale 
stimuleringsbanken of 
overheidsagentschappen die eigendom zijn 
of onder de zeggenschap staan van 
lidstaten, entiteiten uit de particuliere 
sector en entiteiten buiten de Unie, mits 
de bestaande contribuanten daarmee 
instemmen. Derden kunnen rechtstreeks 
aan het EFSI bijdragen en aan de EFSI-
governancestructuur deelnemen.

(19) Om een verdere verhoging van de 
EFSI-middelen mogelijk te maken, moet 
de deelname aan het EFSI openstaan voor 
lidstaten, nationale stimuleringsbanken of 
overheidsagentschappen die eigendom zijn 
of onder de zeggenschap staan van 
lidstaten. Deze derden kunnen rechtstreeks 
aan het EFSI bijdragen en aan de EFSI-
governancestructuur deelnemen.

Or. en

Amendement 161
Monika Vana, Terry Reintke
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 bis) Financiële bijdragen van de 
lidstaten aan het EFSI, met inbegrip van 
eventuele deelnemingen in 
investeringsplatforms, mogen door de 
Commissie niet in aanmerking worden 
genomen bij het bepalen van de 
begrotingsaanpassing uit hoofde van het 
preventieve dan wel het correctieve deel 
van het pact. In het geval van 
overschrijding van de 
tekortreferentiewaarde mag de Commissie 
geen buitensporigtekortprocedure 
inleiden. Evenmin dient bij de 
beoordeling van een overschrijding van de 
tekortreferentiewaarde een procedure te 
worden ingeleid indien deze 
overschrijding uitsluitend aan bijdragen 
aan het EFSI toe te schrijven is.



PE551.778v01-00 94/123 AM\1052802NL.doc

NL

Or. en

Amendement 162
Laura Agea, Tiziana Beghin

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Op voorwaarde dat aan alle 
toepasselijke selectiecriteria is voldaan, 
kunnen de lidstaten van de Europese 
structuur- en investeringsfondsen 
gebruikmaken om bij te dragen aan de 
financiering van in aanmerking komende 
projecten die met de EU-garantie worden 
ondersteund. De flexibiliteit van een 
dergelijke aanpak moet ervoor zorgen dat 
de investeringsterreinen waarop het EFSI 
zich toespitst, zoveel mogelijk 
investeerders aantrekken.

Schrappen

Or. it

Amendement 163
Csaba Sógor

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Op voorwaarde dat aan alle 
toepasselijke selectiecriteria is voldaan, 
kunnen de lidstaten van de Europese 
structuur- en investeringsfondsen 
gebruikmaken om bij te dragen aan de 
financiering van in aanmerking komende 
projecten die met de EU-garantie worden 
ondersteund. De flexibiliteit van een 
dergelijke aanpak moet ervoor zorgen dat 
de investeringsterreinen waarop het EFSI 
zich toespitst, zoveel mogelijk 

(21) Op voorwaarde dat aan alle 
toepasselijke selectiecriteria, met inbegrip 
van de regels voor staatssteun en 
financieringsplafonds, is voldaan, kunnen 
de lidstaten van de Europese structuur- en 
investeringsfondsen gebruikmaken om bij 
te dragen aan de financiering van in 
aanmerking komende projecten die met de 
EU-garantie worden ondersteund. De 
flexibiliteit van een dergelijke aanpak moet 
ervoor zorgen dat de investeringsterreinen 
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investeerders aantrekken. waarop het EFSI zich toespitst, zoveel 
mogelijk investeerders aantrekken.

Or. en

Amendement 164
Paloma López Bermejo

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Op voorwaarde dat aan alle 
toepasselijke selectiecriteria is voldaan, 
kunnen de lidstaten van de Europese 
structuur- en investeringsfondsen 
gebruikmaken om bij te dragen aan de 
financiering van in aanmerking komende 
projecten die met de EU-garantie worden 
ondersteund. De flexibiliteit van een 
dergelijke aanpak moet ervoor zorgen dat 
de investeringsterreinen waarop het EFSI 
zich toespitst, zoveel mogelijk 
investeerders aantrekken.

(21) Op voorwaarde dat aan alle 
toepasselijke selectiecriteria is voldaan, 
kunnen de lidstaten van de Europese 
structuur- en investeringsfondsen 
gebruikmaken om bij te dragen aan de 
financiering van in aanmerking komende 
projecten die met de EU-garantie worden 
ondersteund, na voorafgaand overleg met 
sociale partners en overheidsorganen op 
het lokale en regionale niveau.

Or. en

Amendement 165
Ulrike Trebesius

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Op voorwaarde dat aan alle 
toepasselijke selectiecriteria is voldaan, 
kunnen de lidstaten van de Europese 
structuur- en investeringsfondsen 
gebruikmaken om bij te dragen aan de 
financiering van in aanmerking komende 
projecten die met de EU-garantie worden 
ondersteund. De flexibiliteit van een 

(21) Op voorwaarde dat aan alle 
toepasselijke selectiecriteria is voldaan, 
kunnen de lidstaten, indien toepasselijk,
van de Europese structuur- en 
investeringsfondsen gebruikmaken om bij 
te dragen aan de financiering van in 
aanmerking komende projecten die met de 
EU-garantie worden ondersteund. De 
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dergelijke aanpak moet ervoor zorgen dat 
de investeringsterreinen waarop het EFSI 
zich toespitst, zoveel mogelijk 
investeerders aantrekken.

flexibiliteit van een dergelijke aanpak moet 
ervoor zorgen dat de investeringsterreinen 
waarop het EFSI zich toespitst, zoveel 
mogelijk investeerders aantrekken. Het 
EFSI mag niet worden gebruikt voor de 
medefinanciering van projecten die uit 
hoofde van de Europese structuur- en 
investeringsfondsen voor steun in 
aanmerking komen.

Or. en

Amendement 166
Csaba Sógor

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Overeenkomstig het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie moeten de door het EFSI 
ondersteunde infrastructuurs- en 
projectinvesteringen in overeenstemming 
zijn met de staatssteunregels. Te dien einde 
heeft de Commissie aangekondigd dat zij 
met het oog op de toetsing aan de 
staatssteunregels een reeks kernbeginselen 
zal formuleren waaraan een project zal 
moeten voldoen om voor steun uit het EFSI 
in aanmerking te komen. Als een project 
aan deze criteria voldoet en steun uit het 
EFSI krijgt, heeft de Commissie 
aangekondigd dat elke aanvullende 
nationale steun zal worden onderworpen 
aan een vereenvoudigde en versnelde 
toetsing aan de staatssteunregels, waarbij 
het enige extra aspect dat de Commissie zal 
onderzoeken de vraag is of de 
overheidssteun evenredig is (d.w.z. of er 
geen sprake is van overcompensatie). De 
Commissie heeft ook aangekondigd dat zij 
verdere richtsnoeren zal verstrekken met 
betrekking tot de reeks kernbeginselen om 
ervoor te zorgen dat de overheidsgelden 

(22) Overeenkomstig het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie moeten de door het EFSI 
ondersteunde infrastructuurs- en 
projectinvesteringen in overeenstemming 
zijn met de staatssteunregels. Te dien einde 
heeft de Commissie aangekondigd dat zij 
met het oog op de toetsing aan de 
staatssteunregels een reeks kernbeginselen 
zal formuleren waaraan een project zal 
moeten voldoen om voor steun uit het EFSI 
in aanmerking te komen. Als een project 
aan deze criteria voldoet en steun uit het 
EFSI krijgt, heeft de Commissie 
aangekondigd dat elke aanvullende 
nationale steun zal worden onderworpen 
aan een vereenvoudigde en versnelde 
toetsing aan de staatssteunregels, waarbij 
het enige extra aspect dat de Commissie zal 
onderzoeken de vraag is of de 
overheidssteun evenredig is (d.w.z. of er 
geen sprake is van overcompensatie) en dit 
is tevens van toepassing op gevallen 
waarin door het EFSI gesteunde 
projecten ook financiering ontvangen uit 
de structuur- en cohesiefondsen. De 
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efficiënt worden besteed. Commissie heeft ook aangekondigd dat zij 
verdere richtsnoeren zal verstrekken met 
betrekking tot de reeks kernbeginselen om 
ervoor te zorgen dat de overheidsgelden 
efficiënt worden besteed.

Or. en

Amendement 167
Zdzisław Krasnodębski

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Overeenkomstig het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie moeten de door het EFSI 
ondersteunde infrastructuurs- en 
projectinvesteringen in overeenstemming 
zijn met de staatssteunregels. Te dien einde 
heeft de Commissie aangekondigd dat zij 
met het oog op de toetsing aan de 
staatssteunregels een reeks kernbeginselen 
zal formuleren waaraan een project zal 
moeten voldoen om voor steun uit het EFSI 
in aanmerking te komen. Als een project 
aan deze criteria voldoet en steun uit het 
EFSI krijgt, heeft de Commissie 
aangekondigd dat elke aanvullende 
nationale steun zal worden onderworpen 
aan een vereenvoudigde en versnelde 
toetsing aan de staatssteunregels, waarbij 
het enige extra aspect dat de Commissie zal 
onderzoeken de vraag is of de 
overheidssteun evenredig is (d.w.z. of er 
geen sprake is van overcompensatie). De 
Commissie heeft ook aangekondigd dat zij 
verdere richtsnoeren zal verstrekken met 
betrekking tot de reeks kernbeginselen om 
ervoor te zorgen dat de overheidsgelden 
efficiënt worden besteed.

(22) Overeenkomstig het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie moeten de door het EFSI 
ondersteunde infrastructuurs- en 
projectinvesteringen in overeenstemming 
zijn met de staatssteunregels. Te dien einde 
heeft de Commissie aangekondigd dat zij 
met het oog op de toetsing aan de 
staatssteunregels een reeks kernbeginselen 
zal formuleren waaraan een project zal 
moeten voldoen om voor steun uit het EFSI 
in aanmerking te komen. Als een project 
aan deze criteria voldoet en steun uit het 
EFSI krijgt, heeft de Commissie 
aangekondigd dat elke aanvullende 
nationale steun zal worden onderworpen 
aan een vereenvoudigde en versnelde 
toetsing aan de staatssteunregels, waarbij 
het enige extra aspect dat de Commissie zal 
onderzoeken de vraag is of de 
overheidssteun evenredig is (d.w.z. of er 
geen sprake is van overcompensatie). Bij 
deze aanpassingen moet rekening worden 
gehouden met de verschillen in 
budgettaire mogelijkheden van de 
lidstaten voor toepassing van 
overheidssteun. De Commissie heeft ook 
aangekondigd dat zij verdere richtsnoeren 
zal verstrekken met betrekking tot de reeks 
kernbeginselen om ervoor te zorgen dat de 
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overheidsgelden efficiënt worden besteed.

Or. pl

Amendement 168
Laura Agea, Tiziana Beghin

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Overeenkomstig het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie moeten de door het EFSI 
ondersteunde infrastructuurs- en 
projectinvesteringen in overeenstemming 
zijn met de staatssteunregels. Te dien einde 
heeft de Commissie aangekondigd dat zij 
met het oog op de toetsing aan de 
staatssteunregels een reeks kernbeginselen 
zal formuleren waaraan een project zal 
moeten voldoen om voor steun uit het EFSI 
in aanmerking te komen. Als een project 
aan deze criteria voldoet en steun uit het 
EFSI krijgt, heeft de Commissie 
aangekondigd dat elke aanvullende 
nationale steun zal worden onderworpen 
aan een vereenvoudigde en versnelde 
toetsing aan de staatssteunregels, waarbij 
het enige extra aspect dat de Commissie zal 
onderzoeken de vraag is of de 
overheidssteun evenredig is (d.w.z. of er 
geen sprake is van overcompensatie). De 
Commissie heeft ook aangekondigd dat zij 
verdere richtsnoeren zal verstrekken met 
betrekking tot de reeks kernbeginselen om 
ervoor te zorgen dat de overheidsgelden 
efficiënt worden besteed.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. it

Amendement 169
Laura Agea, Tiziana Beghin



AM\1052802NL.doc 99/123 PE551.778v01-00

NL

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Aangezien een optreden binnen de 
Unie dringend geboden is, kunnen de EIB 
en het EIF in de loop van 2015 nog voor de 
inwerkingtreding van deze verordening 
extra projecten hebben gefinancierd die 
buiten hun gewone profiel vallen. Opdat de 
maatregelen waarin deze verordening 
voorziet zoveel mogelijk voordeel 
opleveren, moet het mogelijk zijn dat 
dergelijke extra projecten onder de EU-
garantiedekking vallen indien zij aan de 
essentiële criteria van deze verordening 
voldoen.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. it

Amendement 170
Laura Agea, Tiziana Beghin

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) De door het EFSI ondersteunde 
financierings- en investeringsverrichtingen 
van de EIB dienen te worden beheerd in 
overeenstemming met de eigen regels en 
procedures van de EIB, welke onder meer 
in passende controlemaatregelen en 
maatregelen ter voorkoming van 
belastingontwijking voorzien, alsook 
conform de relevante regels en procedures 
in verband met het Europees Bureau voor 
fraudebestrijding (OLAF) en de 
Rekenkamer, met inbegrip van het 
tripartiete akkoord tussen de Europese 
Commissie, de Europese Rekenkamer en 
de Europese Investeringsbank.

(24) Het is absoluut noodzakelijk dat de 
door het EFSI ondersteunde financierings-
en investeringsverrichtingen van de EIB 
worden beheerd in overeenstemming met 
de eigen transparante en 
gemeenschappelijke regels en procedures 
van de EIB, welke onder meer in passende 
en zekere controlemaatregelen en 
maatregelen ter voorkoming van 
belastingontwijking voorzien, alsook 
conform de relevante regels en procedures 
in verband met het Europees Bureau voor 
fraudebestrijding (OLAF) en de 
Rekenkamer, met inbegrip van het 
tripartiete akkoord tussen de Europese 
Commissie, de Europese Rekenkamer en 
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de Europese Investeringsbank.

Or. it

Amendement 171
Csaba Sógor

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) De EIB moet de door het EFSI 
ondersteunde activiteiten op gezette tijden 
evalueren om de relevantie, het resultaat en 
het effect ervan te beoordelen en om na te 
gaan op welke punten de activiteiten in de 
toekomst kunnen worden verbeterd. Die 
evaluaties moeten een bijdrage leveren aan 
het afleggen van verantwoording en aan 
een duurzaamheidsanalyse.

(25) De EIB moet de door het EFSI 
ondersteunde activiteiten op gezette tijden 
evalueren om de relevantie, het resultaat en 
het economische en sociale effect ervan te 
beoordelen en om na te gaan op welke 
punten de activiteiten in de toekomst 
kunnen worden verbeterd. Die evaluaties 
moeten een bijdrage leveren aan het 
afleggen van verantwoording en aan een 
duurzaamheidsanalyse.

Or. en

Amendement 172
Jérôme Lavrilleux

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) De EIB moet de door het EFSI 
ondersteunde activiteiten op gezette tijden 
evalueren om de relevantie, het resultaat en 
het effect ervan te beoordelen en om na te 
gaan op welke punten de activiteiten in de 
toekomst kunnen worden verbeterd. Die 
evaluaties moeten een bijdrage leveren aan 
het afleggen van verantwoording en aan 
een duurzaamheidsanalyse.

(25) De EIB moet de door het EFSI 
ondersteunde activiteiten op gezette tijden 
evalueren om de relevantie, het resultaat en 
het effect ervan te beoordelen en om na te 
gaan op welke punten de activiteiten in de 
toekomst kunnen worden verbeterd. Die 
evaluaties moeten een bijdrage leveren aan 
het afleggen van verantwoording en aan 
een duurzaamheidsanalyse. Ze moeten op 
gezette tijden in de vorm van een verslag 
voor advies aan het Europees Parlement 
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worden overgemaakt.

Or. fr

Amendement 173
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ulla Tørnæs, Ivo Vajgl, Antanas Guoga

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) De EIB moet de door het EFSI 
ondersteunde activiteiten op gezette tijden 
evalueren om de relevantie, het resultaat en 
het effect ervan te beoordelen en om na te 
gaan op welke punten de activiteiten in de 
toekomst kunnen worden verbeterd. Die 
evaluaties moeten een bijdrage leveren aan 
het afleggen van verantwoording en aan 
een duurzaamheidsanalyse.

(25) De EIB moet de door het EFSI 
ondersteunde activiteiten op gezette tijden
evalueren om de relevantie, het resultaat en 
het effect ervan te beoordelen, met name 
met betrekking tot hun 
sociaaleconomische effect, waarbij 
bijzondere aandacht wordt besteed aan 
hun banenscheppend vermogen, en om na 
te gaan op welke punten de activiteiten in 
de toekomst kunnen worden verbeterd. Die 
evaluaties moeten een bijdrage leveren aan 
het afleggen van verantwoording en aan 
een duurzaamheidsanalyse.

Or. es

Motivering

Het is absoluut noodzakelijk dat de impact van de door het EFSI ondersteunde activiteiten 
wordt beoordeeld, in het bijzonder wat de werkgelegenheid betreft.

Amendement 174
Laura Agea, Tiziana Beghin

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) De EIB moet de door het EFSI 
ondersteunde activiteiten op gezette tijden 
evalueren om de relevantie, het resultaat en 

(25) De EIB moet de door het EFSI 
ondersteunde activiteiten op gezette tijden 
evalueren om de relevantie, het resultaat en 
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het effect ervan te beoordelen en om na te 
gaan op welke punten de activiteiten in de 
toekomst kunnen worden verbeterd. Die 
evaluaties moeten een bijdrage leveren aan 
het afleggen van verantwoording en aan 
een duurzaamheidsanalyse.

het effect ervan te beoordelen en om na te 
gaan op welke punten de activiteiten in de 
toekomst kunnen worden verbeterd. Die 
evaluaties moeten openbaar worden 
gemaakt en een bijdrage leveren aan het 
afleggen van verantwoording en aan een 
duurzaamheidsanalyse.

Or. it

Amendement 175
Zdzisław Krasnodębski

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Parallel met de 
financieringsverrichtingen die via het EFSI 
zullen worden uitgevoerd, moet een 
Europees investeringsadviescentrum 
("EIAC") worden opgericht. Het EIAC 
moet sterkere steun voor 
projectontwikkeling en -voorbereiding in 
de gehele Unie bieden door voort te 
bouwen op de deskundigheid van de 
Commissie, de EIB, nationale 
stimuleringsbanken en de 
beheersautoriteiten van de Europese 
structuur- en investeringsfondsen. Aldus 
zou worden gezorgd voor één enkel 
aanspreekpunt binnen de Unie voor vragen 
in verband met technische bijstand voor 
investeringen.

(26) Parallel met de 
financieringsverrichtingen die via het EFSI 
zullen worden uitgevoerd, moet een 
Europees investeringsadviescentrum 
("EIAC") worden opgericht. Het EIAC 
moet sterkere steun voor 
projectontwikkeling en -voorbereiding in 
de gehele Unie bieden door voort te 
bouwen op de deskundigheid van de 
Commissie, de EIB, nationale 
stimuleringsbanken en de 
beheersautoriteiten van de Europese 
structuur- en investeringsfondsen. Aldus 
zou worden gezorgd voor één enkel 
aanspreekpunt binnen de Unie voor vragen 
in verband met technische bijstand voor 
investeringen. Om de beschikbaarheid en 
efficiëntie van het advies te vergroten, 
moet het EIAC eigen afdelingen oprichten 
in de lidstaten. Het advies van het EIAC 
moet ook methoden omvatten voor de 
ontwikkeling van de lokale financiële 
markt.

Or. pl

Amendement 176
Monika Vana, Terry Reintke
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namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Parallel met de 
financieringsverrichtingen die via het EFSI 
zullen worden uitgevoerd, moet een 
Europees investeringsadviescentrum 
("EIAC") worden opgericht. Het EIAC 
moet sterkere steun voor 
projectontwikkeling en -voorbereiding in 
de gehele Unie bieden door voort te 
bouwen op de deskundigheid van de 
Commissie, de EIB, nationale 
stimuleringsbanken en de 
beheersautoriteiten van de Europese 
structuur- en investeringsfondsen. Aldus 
zou worden gezorgd voor één enkel 
aanspreekpunt binnen de Unie voor 
vragen in verband met technische bijstand 
voor investeringen.

(26) Parallel met de 
financieringsverrichtingen die via het EFSI 
zullen worden uitgevoerd, moet een 
Europees investeringsadviescentrum 
("EIAC") worden opgericht. Het EIAC 
moet sterkere steun voor 
projectontwikkeling en -voorbereiding in 
de gehele Unie bieden door voort te 
bouwen op de deskundigheid van de 
Commissie, de EIB, nationale 
stimuleringsbanken en de 
beheersautoriteiten van de Europese 
structuur- en investeringsfondsen.

Or. en

Amendement 177
Patrick Le Hyaric

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Parallel met de 
financieringsverrichtingen die via het EFSI 
zullen worden uitgevoerd, moet een 
Europees investeringsadviescentrum 
("EIAC") worden opgericht. Het EIAC 
moet sterkere steun voor 
projectontwikkeling en -voorbereiding in 
de gehele Unie bieden door voort te 
bouwen op de deskundigheid van de 
Commissie, de EIB, nationale 
stimuleringsbanken en de 

(26) Parallel met de 
financieringsverrichtingen die via het EFSI 
zullen worden uitgevoerd, moet een 
Europees investeringsadviescentrum 
("EIAC") worden opgericht. Het EIAC 
moet sterkere steun voor 
projectontwikkeling en -voorbereiding in 
de gehele Unie bieden door voort te 
bouwen op de deskundigheid van de 
Commissie, de EIB, nationale 
stimuleringsbanken, de beheersautoriteiten 
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beheersautoriteiten van de Europese 
structuur- en investeringsfondsen. Aldus 
zou worden gezorgd voor één enkel 
aanspreekpunt binnen de Unie voor vragen 
in verband met technische bijstand voor 
investeringen.

van de Europese structuur- en 
investeringsfondsen, deskundigen op het 
vlak van sociaal beleid en 
werkgelegenheid alsmede 
vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld. Aldus zou 
worden gezorgd voor één enkel 
aanspreekpunt binnen de Unie voor vragen 
in verband met technische bijstand voor 
investeringen.

Or. fr

Amendement 178
Maria João Rodrigues

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Parallel met de 
financieringsverrichtingen die via het EFSI 
zullen worden uitgevoerd, moet een 
Europees investeringsadviescentrum 
("EIAC") worden opgericht. Het EIAC 
moet sterkere steun voor 
projectontwikkeling en -voorbereiding in 
de gehele Unie bieden door voort te 
bouwen op de deskundigheid van de 
Commissie, de EIB, nationale 
stimuleringsbanken en de 
beheersautoriteiten van de Europese 
structuur- en investeringsfondsen. Aldus 
zou worden gezorgd voor één enkel 
aanspreekpunt binnen de Unie voor vragen 
in verband met technische bijstand voor 
investeringen.

(26) Parallel met de 
financieringsverrichtingen die via het EFSI 
zullen worden uitgevoerd, moet een 
Europees investeringsadviescentrum 
("EIAC") worden opgericht. Het EIAC 
moet sterkere steun voor 
projectontwikkeling en -voorbereiding in 
de gehele Unie bieden door voort te 
bouwen op de deskundigheid van de 
Commissie, de EIB, nationale 
stimuleringsbanken en de 
beheersautoriteiten van de Europese 
structuur- en investeringsfondsen. Aldus 
zou worden gezorgd voor één enkel 
aanspreekpunt binnen de Unie voor vragen 
in verband met technische bijstand voor 
investeringen. Het EIAC moet de 
ontwikkeling van geografische en 
thematische investeringsplatforms 
ondersteunen door het bijeenbrengen van 
mede-investeerders, overheidsorganen, 
deskundigen, onderwijs-, opleidings- en 
onderzoeksinstellingen en andere 
relevante actoren op EU-, nationaal en 
regionaal niveau teneinde innovatie, de 
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ontwikkeling van vaardigheden en het 
scheppen van kwalitatief hoogwaardige 
banen te bevorderen op kerngebieden 
waar meer investeringen nodig zijn.

Or. en

Amendement 179
Thomas Mann

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Parallel met de 
financieringsverrichtingen die via het EFSI 
zullen worden uitgevoerd, moet een 
Europees investeringsadviescentrum 
("EIAC") worden opgericht. Het EIAC 
moet sterkere steun voor 
projectontwikkeling en -voorbereiding in 
de gehele Unie bieden door voort te 
bouwen op de deskundigheid van de 
Commissie, de EIB, nationale 
stimuleringsbanken en de 
beheersautoriteiten van de Europese 
structuur- en investeringsfondsen. Aldus 
zou worden gezorgd voor één enkel 
aanspreekpunt binnen de Unie voor vragen 
in verband met technische bijstand voor 
investeringen.

(26) Parallel met de 
financieringsverrichtingen die via het EFSI 
zullen worden uitgevoerd, moet een 
Europees investeringsadviescentrum 
("EIAC") worden opgericht. Het EIAC 
moet sterkere steun voor 
projectontwikkeling en -voorbereiding in 
de gehele Unie bieden door voort te 
bouwen op de deskundigheid van de 
Commissie, de EIB, nationale 
stimuleringsbanken, de beheersautoriteiten 
van de Europese structuur- en 
investeringsfondsen en de middenstand. 
Aldus zou worden gezorgd voor één enkel 
aanspreekpunt binnen de Unie voor de 
middenstand en voor vragen in verband 
met technische bijstand voor investeringen.

Or. de

Amendement 180
Paloma López Bermejo

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Parallel met de (26) Parallel met de 
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financieringsverrichtingen die via het EFSI 
zullen worden uitgevoerd, moet een 
Europees investeringsadviescentrum 
("EIAC") worden opgericht. Het EIAC 
moet sterkere steun voor 
projectontwikkeling en -voorbereiding in 
de gehele Unie bieden door voort te 
bouwen op de deskundigheid van de 
Commissie, de EIB, nationale 
stimuleringsbanken en de 
beheersautoriteiten van de Europese 
structuur- en investeringsfondsen. Aldus 
zou worden gezorgd voor één enkel 
aanspreekpunt binnen de Unie voor vragen 
in verband met technische bijstand voor 
investeringen.

financieringsverrichtingen die via het EFSI 
zullen worden uitgevoerd, moet een 
Europees investeringsadviescentrum 
("EIAC") worden opgericht. Het EIAC 
moet sterkere steun voor 
projectontwikkeling en -voorbereiding in 
de gehele Unie bieden door voort te 
bouwen op de deskundigheid van de 
Commissie, de EIB, nationale 
stimuleringsbanken, sociale partners en de 
beheersautoriteiten van de Europese 
structuur- en investeringsfondsen. Aldus 
zou worden gezorgd voor één enkel 
aanspreekpunt binnen de Unie voor vragen 
in verband met technische bijstand voor 
investeringen.

Or. en

Amendement 181
Laura Agea, Tiziana Beghin

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Parallel met de 
financieringsverrichtingen die via het EFSI 
zullen worden uitgevoerd, moet een 
Europees investeringsadviescentrum 
("EIAC") worden opgericht. Het EIAC 
moet sterkere steun voor 
projectontwikkeling en -voorbereiding in 
de gehele Unie bieden door voort te 
bouwen op de deskundigheid van de 
Commissie, de EIB, nationale 
stimuleringsbanken en de 
beheersautoriteiten van de Europese 
structuur- en investeringsfondsen. Aldus 
zou worden gezorgd voor één enkel 
aanspreekpunt binnen de Unie voor vragen 
in verband met technische bijstand voor 
investeringen.

(26) Parallel met de 
financieringsverrichtingen die via het EFSI 
zullen worden uitgevoerd, is het absoluut 
noodzakelijk dat er een Europees 
investeringsadviescentrum ("EIAC") wordt
opgericht. Het EIAC moet sterkere steun 
voor projectontwikkeling en -
voorbereiding in de gehele Unie bieden 
door voort te bouwen op de deskundigheid 
van de Commissie, de EIB, nationale 
stimuleringsbanken en de 
beheersautoriteiten van de Europese 
structuur- en investeringsfondsen. Aldus 
zou worden gezorgd voor één enkel 
aanspreekpunt binnen de Unie voor vragen 
in verband met technische bijstand voor 
investeringen. Het centrum moet voldoen 
aan de beginselen van transparantie en 
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onafhankelijkheid.

Or. it

Amendement 182
Laura Agea, Tiziana Beghin

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Het garantiefonds is bedoeld als 
liquiditeitsbuffer voor de Uniebegroting 
tegen door het EFSI geleden verliezen bij 
het nastreven van zijn doelstellingen. De 
ervaring die reeds is opgedaan met het 
type investeringen dat door het EFSI zou 
worden ondersteund, heeft geleerd dat een 
ratio van 50 % tussen de overmakingen 
uit de Uniebegroting en de totale 
garantieverplichtingen van de Unie 
toereikend zou zijn.

(28) Het garantiefonds is bedoeld als 
liquiditeitsbuffer voor de Uniebegroting 
tegen door het EFSI geleden verliezen bij 
het nastreven van zijn doelstellingen.

Or. it

Amendement 183
Monika Vana, Terry Reintke
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) De bijdrage uit de Uniebegroting zou 
gedeeltelijk worden gefinancierd door de 
beschikbare middelen voor Horizon 2020 
– het kaderprogramma voor onderzoek en 
innovatie (2014-2020), waarin 
Verordening (EU) nr. 1291/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad2 voorziet, 
en de Connecting Europe Facility, waarin 
Verordening (EU) nr. 1316/2013 van het 

Schrappen



PE551.778v01-00 108/123 AM\1052802NL.doc

NL

Europees Parlement en de Raad3 voorziet, 
te verminderen. Deze programma's dienen 
doelen die niet door het EFSI worden 
nagestreefd. Verwacht wordt evenwel dat 
de reductie van beide programma's om 
het garantiefonds te financieren, meer 
investeringen op bepaalde terreinen van 
hun respectieve mandaten mogelijk zal 
maken dan via de bestaande programma's 
mogelijk is. Aangenomen wordt immers 
dat het EFSI een hefboomeffect op de 
EU-garantie zal hebben waardoor het 
financiële effect op de betrokken terreinen 
van onderzoek, ontwikkeling en innovatie, 
vervoer, telecommunicatie en energie-
infrastructuur een veelvoud zal zijn van 
het effect dat zou worden verkregen 
indien de middelen in de vorm van 
subsidies in het kader van de geplande 
programma's van Horizon 2020 en de 
Connecting Europe Facility zouden zijn 
besteed. Het is dan ook passend een deel 
van de momenteel voor deze programma's 
uitgetrokken financiering te 
herbestemmen voor het EFSI.

__________________
2 Verordening (EU) nr. 1291/2013 van het
Europees Parlement en de Raad van 
11 december 2013 tot vaststelling van 
Horizon 2020 - het kaderprogramma voor 
onderzoek en innovatie (2014-2020) en tot 
intrekking van Besluit nr. 1982/2006/EG 
(PB L 347 van 20.12.2013, blz. 104).
3 Verordening (EU) nr. 1316/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 11 
december 2013 tot vaststelling van de 
financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen, tot wijziging van 
Verordening (EU) nr. 913/2010 en tot 
intrekking van Verordeningen (EG) nr. 
680/2007 en (EG) nr. 67/2010 (PB L 348 
van 20.12.2013, blz. 129).

Or. en
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Amendement 184
Paloma López Bermejo

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) De bijdrage uit de Uniebegroting zou 
gedeeltelijk worden gefinancierd door de 
beschikbare middelen voor Horizon 2020 
– het kaderprogramma voor onderzoek en 
innovatie (2014-2020), waarin 
Verordening (EU) nr. 1291/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad2 voorziet, 
en de Connecting Europe Facility, waarin 
Verordening (EU) nr. 1316/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad3 voorziet, 
te verminderen. Deze programma's dienen 
doelen die niet door het EFSI worden 
nagestreefd. Verwacht wordt evenwel dat 
de reductie van beide programma's om 
het garantiefonds te financieren, meer 
investeringen op bepaalde terreinen van 
hun respectieve mandaten mogelijk zal 
maken dan via de bestaande programma's 
mogelijk is. Aangenomen wordt immers 
dat het EFSI een hefboomeffect op de 
EU-garantie zal hebben waardoor het 
financiële effect op de betrokken terreinen 
van onderzoek, ontwikkeling en innovatie, 
vervoer, telecommunicatie en energie-
infrastructuur een veelvoud zal zijn van 
het effect dat zou worden verkregen 
indien de middelen in de vorm van 
subsidies in het kader van de geplande 
programma's van Horizon 2020 en de 
Connecting Europe Facility zouden zijn 
besteed. Het is dan ook passend een deel 
van de momenteel voor deze programma's 
uitgetrokken financiering te 
herbestemmen voor het EFSI.

Schrappen

__________________
2 Verordening (EU) nr. 1291/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
11 december 2013 tot vaststelling van 
Horizon 2020 - het kaderprogramma voor 
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onderzoek en innovatie (2014-2020) en tot 
intrekking van Besluit nr. 1982/2006/EG 
(PB L 347 van 20.12.2013, blz. 104).
3 Verordening (EU) nr. 1316/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 11 
december 2013 tot vaststelling van de 
financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen, tot wijziging van 
Verordening (EU) nr. 913/2010 en tot 
intrekking van Verordeningen (EG) nr. 
680/2007 en (EG) nr. 67/2010 (PB L 348 
van 20.12.2013, blz. 129).

Or. en

Amendement 185
Laura Agea, Tiziana Beghin

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) De bijdrage uit de Uniebegroting zou 
gedeeltelijk worden gefinancierd door de 
beschikbare middelen voor Horizon 2020 
– het kaderprogramma voor onderzoek en 
innovatie (2014-2020), waarin 
Verordening (EU) nr. 1291/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad2 voorziet, 
en de Connecting Europe Facility, waarin 
Verordening (EU) nr. 1316/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad3 voorziet, 
te verminderen. Deze programma's dienen 
doelen die niet door het EFSI worden 
nagestreefd. Verwacht wordt evenwel dat 
de reductie van beide programma's om 
het garantiefonds te financieren, meer 
investeringen op bepaalde terreinen van 
hun respectieve mandaten mogelijk zal 
maken dan via de bestaande programma's 
mogelijk is. Aangenomen wordt immers 
dat het EFSI een hefboomeffect op de 
EU-garantie zal hebben waardoor het 
financiële effect op de betrokken terreinen 

Schrappen
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van onderzoek, ontwikkeling en innovatie, 
vervoer, telecommunicatie en energie-
infrastructuur een veelvoud zal zijn van 
het effect dat zou worden verkregen 
indien de middelen in de vorm van 
subsidies in het kader van de geplande 
programma's van Horizon 2020 en de 
Connecting Europe Facility zouden zijn 
besteed. Het is dan ook passend een deel 
van de momenteel voor deze programma's 
uitgetrokken financiering te 
herbestemmen voor het EFSI.

__________________
2 Verordening (EU) nr. 1291/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 11 
december 2013 tot vaststelling van 
Horizon 2020 - het kaderprogramma voor 
onderzoek en innovatie (2014-2020) en tot 
intrekking van Besluit nr. 1982/2006/EG 
(PB L 347 van 20.12.2013, blz. 104).
3 Verordening (EU) nr. 1316/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 11 
december 2013 tot vaststelling van de 
financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen, tot wijziging van 
Verordening (EU) nr. 913/2010 en tot 
intrekking van Verordeningen (EG) nr. 
680/2007 en (EG) nr. 67/2010 (PB L 348 
van 20.12.2013, blz. 129).

Or. it

Amendement 186
Jérôme Lavrilleux

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) De bijdrage uit de Uniebegroting zou 
gedeeltelijk worden gefinancierd door de 
beschikbare middelen voor Horizon 2020 –
het kaderprogramma voor onderzoek en 
innovatie (2014-2020), waarin 

(29) De bijdrage uit de Uniebegroting zou 
gedeeltelijk worden gefinancierd door de 
beschikbare middelen voor Horizon 2020 –
het kaderprogramma voor onderzoek en 
innovatie (2014-2020), waarin 
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Verordening (EU) nr. 1291/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad2 voorziet, 
en de Connecting Europe Facility, waarin 
Verordening (EU) nr. 1316/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad3 voorziet, 
te verminderen. Deze programma's dienen 
doelen die niet door het EFSI worden 
nagestreefd. Verwacht wordt evenwel dat 
de reductie van beide programma's om het 
garantiefonds te financieren, meer 
investeringen op bepaalde terreinen van 
hun respectieve mandaten mogelijk zal 
maken dan via de bestaande programma's 
mogelijk is. Aangenomen wordt immers 
dat het EFSI een hefboomeffect op de EU-
garantie zal hebben waardoor het financiële 
effect op de betrokken terreinen van 
onderzoek, ontwikkeling en innovatie, 
vervoer, telecommunicatie en energie-
infrastructuur een veelvoud zal zijn van het 
effect dat zou worden verkregen indien de 
middelen in de vorm van subsidies in het 
kader van de geplande programma's van 
Horizon 2020 en de Connecting Europe 
Facility zouden zijn besteed. Het is dan 
ook passend een deel van de momenteel 
voor deze programma's uitgetrokken 
financiering te herbestemmen voor het 
EFSI.

Verordening (EU) nr. 1291/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad2 voorziet, 
en de Connecting Europe Facility, waarin 
Verordening (EU) nr. 1316/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad3 voorziet, 
te verminderen. Deze programma's dienen 
doelen die niet door het EFSI worden 
nagestreefd. Verwacht wordt evenwel dat 
de reductie van beide programma's om het 
garantiefonds te financieren, meer 
investeringen op bepaalde terreinen van 
hun respectieve mandaten mogelijk zal 
maken dan via de bestaande programma's 
mogelijk is. Aangenomen wordt immers 
dat het EFSI een hefboomeffect op de EU-
garantie zal hebben waardoor het financiële 
effect op de betrokken terreinen van 
onderzoek, ontwikkeling en innovatie, 
vervoer, telecommunicatie en energie-
infrastructuur een veelvoud zal zijn van het 
effect dat zou worden verkregen indien de 
middelen in de vorm van subsidies in het 
kader van de geplande programma's van 
Horizon 2020 en de Connecting Europe 
Facility zouden zijn besteed. Het is dan 
ook passend een deel van de momenteel 
voor deze programma's uitgetrokken 
financiering te herbestemmen voor het 
EFSI zonder echter de aanvankelijke 
doelstellingen ervan op te geven.

__________________ __________________
2 Verordening (EU) nr. 1291/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
11 december 2013 tot vaststelling van 
Horizon 2020 - het kaderprogramma voor 
onderzoek en innovatie (2014-2020) en tot 
intrekking van Besluit nr. 1982/2006/EG 
(PB L 347 van 20.12.2013, blz. 104).

2 Verordening (EU) nr. 1291/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
11 december 2013 tot vaststelling van 
Horizon 2020 - het kaderprogramma voor 
onderzoek en innovatie (2014-2020) en tot 
intrekking van Besluit nr. 1982/2006/EG 
(PB L 347 van 20.12.2013, blz. 104).

3 Verordening (EU) nr. 1316/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 11 
december 2013 tot vaststelling van de 
financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen, tot wijziging van 
Verordening (EU) nr. 913/2010 en tot 
intrekking van Verordeningen (EG) nr. 
680/2007 en (EG) nr. 67/2010 (PB L 348 

3 Verordening (EU) nr. 1316/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 11 
december 2013 tot vaststelling van de 
financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen, tot wijziging van 
Verordening (EU) nr. 913/2010 en tot 
intrekking van Verordeningen (EG) nr. 
680/2007 en (EG) nr. 67/2010 (PB L 348 
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van 20.12.2013, blz. 129). van 20.12.2013, blz. 129).

Or. fr

Amendement 187
Csaba Sógor

Voorstel voor een verordening
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Binnen de Unie is er een aanzienlijk 
aantal potentieel levensvatbare projecten 
dat niet wordt gefinancierd omdat er met 
betrekking tot deze projecten sprake is van 
onzekerheid en een gebrek aan 
transparantie. Vaak komt dat doordat 
particuliere investeerders niet van de 
projecten op de hoogte zijn of over 
onvoldoende informatie beschikken om de 
daaraan verbonden investeringsrisico's in te 
schatten. De Commissie en de EIB, met de 
steun van de lidstaten, dienen de 
totstandbrenging te bevorderen van een 
transparante pijplijn van lopende en 
toekomstige investeringsprojecten in de 
Unie die geschikt zijn om in te investeren. 
Deze "projectenpijplijn" moet garanderen 
dat informatie over investeringsprojecten 
op regelmatige en gestructureerde basis 
openbaar wordt gemaakt, en er aldus voor 
zorgen dat investeerders beschikken over 
betrouwbare informatie waarop zij hun 
investeringsbeslissingen kunnen baseren.

(31) Binnen de Unie is er een aanzienlijk 
aantal potentieel levensvatbare projecten 
dat niet wordt gefinancierd omdat er met 
betrekking tot deze projecten sprake is van 
onzekerheid en een gebrek aan 
transparantie. Vaak komt dat doordat 
particuliere investeerders niet van de 
projecten op de hoogte zijn of over 
onvoldoende informatie beschikken om de 
daaraan verbonden investeringsrisico's in te 
schatten. De Commissie en de EIB dienen, 
op basis van voorstellen van de lidstaten, 
de totstandbrenging te bevorderen van een 
transparante pijplijn van lopende en 
toekomstige investeringsprojecten in de 
Unie die geschikt zijn om in te investeren. 
Deze "projectenpijplijn" moet garanderen 
dat informatie over investeringsprojecten 
op regelmatige en gestructureerde basis 
openbaar wordt gemaakt, en er aldus voor 
zorgen dat investeerders beschikken over 
betrouwbare informatie waarop zij hun 
investeringsbeslissingen kunnen baseren.

Or. en

Amendement 188
Jérôme Lavrilleux

Voorstel voor een verordening
Overweging 31



PE551.778v01-00 114/123 AM\1052802NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Binnen de Unie is er een aanzienlijk 
aantal potentieel levensvatbare projecten 
dat niet wordt gefinancierd omdat er met 
betrekking tot deze projecten sprake is van 
onzekerheid en een gebrek aan 
transparantie. Vaak komt dat doordat 
particuliere investeerders niet van de 
projecten op de hoogte zijn of over 
onvoldoende informatie beschikken om de 
daaraan verbonden investeringsrisico's in te 
schatten. De Commissie en de EIB, met de 
steun van de lidstaten, dienen de 
totstandbrenging te bevorderen van een 
transparante pijplijn van lopende en 
toekomstige investeringsprojecten in de 
Unie die geschikt zijn om in te investeren. 
Deze "projectenpijplijn" moet garanderen 
dat informatie over investeringsprojecten 
op regelmatige en gestructureerde basis 
openbaar wordt gemaakt, en er aldus voor 
zorgen dat investeerders beschikken over 
betrouwbare informatie waarop zij hun 
investeringsbeslissingen kunnen baseren.

(31) Binnen de Unie is er een aanzienlijk 
aantal potentieel levensvatbare projecten 
dat niet wordt gefinancierd omdat er met 
betrekking tot deze projecten sprake is van 
onzekerheid en een gebrek aan 
transparantie. Vaak komt dat doordat 
particuliere investeerders niet van de 
projecten op de hoogte zijn of over 
onvoldoende informatie beschikken om de 
daaraan verbonden investeringsrisico's in te 
schatten. De Commissie en de EIB, met de 
steun van de lidstaten, dienen de 
totstandbrenging te bevorderen van een 
transparante pijplijn van lopende en 
toekomstige investeringsprojecten in de 
Unie die geschikt zijn om in te investeren. 
Deze "projectenpijplijn" moet garanderen 
dat informatie over investeringsprojecten 
op regelmatige en gestructureerde basis 
openbaar wordt gemaakt, en er aldus voor 
zorgen dat investeerders beschikken over 
betrouwbare, transparante informatie 
waarop zij hun investeringsbeslissingen 
kunnen baseren.

Or. fr

Amendement 189
Thomas Mann

Voorstel voor een verordening
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Binnen de Unie is er een aanzienlijk 
aantal potentieel levensvatbare projecten 
dat niet wordt gefinancierd omdat er met 
betrekking tot deze projecten sprake is van 
onzekerheid en een gebrek aan 
transparantie. Vaak komt dat doordat 
particuliere investeerders niet van de 
projecten op de hoogte zijn of over 

(31) Binnen de Unie is er een aanzienlijk 
aantal potentieel levensvatbare projecten 
dat niet wordt gefinancierd omdat er met 
betrekking tot deze projecten sprake is van 
onzekerheid en een gebrek aan 
transparantie. Vaak komt dat doordat 
particuliere investeerders niet van de 
projecten op de hoogte zijn of over 
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onvoldoende informatie beschikken om de 
daaraan verbonden investeringsrisico's in te 
schatten. De Commissie en de EIB, met de 
steun van de lidstaten, dienen de 
totstandbrenging te bevorderen van een 
transparante pijplijn van lopende en 
toekomstige investeringsprojecten in de 
Unie die geschikt zijn om in te investeren. 
Deze "projectenpijplijn" moet garanderen 
dat informatie over investeringsprojecten 
op regelmatige en gestructureerde basis 
openbaar wordt gemaakt, en er aldus voor 
zorgen dat investeerders beschikken over 
betrouwbare informatie waarop zij hun 
investeringsbeslissingen kunnen baseren.

onvoldoende informatie beschikken om de 
daaraan verbonden investeringsrisico's in te 
schatten. De Commissie en de EIB, met de 
steun van de lidstaten, dienen de 
totstandbrenging te bevorderen van een 
transparante pijplijn van lopende en 
toekomstige investeringsprojecten in de 
Unie die geschikt zijn om in te investeren. 
Deze "projectenpijplijn" moet garanderen 
dat informatie over investeringsprojecten 
op regelmatige en gestructureerde basis 
openbaar wordt gemaakt, en er aldus voor 
zorgen dat investeerders beschikken over 
betrouwbare informatie waarop zij hun 
investeringsbeslissingen kunnen baseren. 
In het kader van de pijplijn wordt belang 
gehecht aan het bewaren van cruciale 
bedrijfsgeheimen.

Or. de

Amendement 190
Paloma López Bermejo

Voorstel voor een verordening
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Binnen de Unie is er een aanzienlijk 
aantal potentieel levensvatbare projecten 
dat niet wordt gefinancierd omdat er met 
betrekking tot deze projecten sprake is van 
onzekerheid en een gebrek aan 
transparantie. Vaak komt dat doordat 
particuliere investeerders niet van de 
projecten op de hoogte zijn of over 
onvoldoende informatie beschikken om de 
daaraan verbonden investeringsrisico's in 
te schatten. De Commissie en de EIB, met 
de steun van de lidstaten, dienen de 
totstandbrenging te bevorderen van een 
transparante pijplijn van lopende en 
toekomstige investeringsprojecten in de 
Unie die geschikt zijn om in te investeren. 
Deze "projectenpijplijn" moet garanderen 
dat informatie over investeringsprojecten 
op regelmatige en gestructureerde basis 

(31) De Commissie, het Europees 
Parlement en de EIB, met de steun van de 
lidstaten, dienen de totstandbrenging te 
bevorderen van een transparante pijplijn 
van lopende en toekomstige 
investeringsprojecten in de Unie die 
geschikt zijn om in te investeren.
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openbaar wordt gemaakt, en er aldus voor 
zorgen dat investeerders beschikken over 
betrouwbare informatie waarop zij hun 
investeringsbeslissingen kunnen baseren.

Or. en

Amendement 191
Laura Agea, Tiziana Beghin

Voorstel voor een verordening
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Binnen de Unie is er een aanzienlijk 
aantal potentieel levensvatbare projecten 
dat niet wordt gefinancierd omdat er met 
betrekking tot deze projecten sprake is van 
onzekerheid en een gebrek aan 
transparantie. Vaak komt dat doordat 
particuliere investeerders niet van de 
projecten op de hoogte zijn of over 
onvoldoende informatie beschikken om de 
daaraan verbonden investeringsrisico's in te 
schatten. De Commissie en de EIB, met de 
steun van de lidstaten, dienen de 
totstandbrenging te bevorderen van een 
transparante pijplijn van lopende en 
toekomstige investeringsprojecten in de 
Unie die geschikt zijn om in te investeren. 
Deze "projectenpijplijn" moet garanderen 
dat informatie over investeringsprojecten 
op regelmatige en gestructureerde basis 
openbaar wordt gemaakt, en er aldus voor 
zorgen dat investeerders beschikken over 
betrouwbare informatie waarop zij hun 
investeringsbeslissingen kunnen baseren.

(31) Binnen de Unie is er een aanzienlijk 
aantal potentieel levensvatbare projecten 
dat niet wordt gefinancierd omdat er met
betrekking tot deze projecten sprake is van 
onzekerheid en een gebrek aan 
transparantie. Vaak komt dat doordat 
particuliere investeerders niet van de 
projecten op de hoogte zijn of over 
onvoldoende informatie beschikken om de 
daaraan verbonden investeringsrisico's in te 
schatten. De Commissie en de EIB moeten, 
met de steun van de lidstaten, die adequate 
informatie verstrekken over de potentieel 
levensvatbare projecten, de 
totstandbrenging bevorderen van een 
transparante pijplijn van lopende en 
toekomstige investeringsprojecten in de 
Unie die geschikt zijn om in te investeren. 
Deze "projectenpijplijn" moet garanderen 
dat informatie over investeringsprojecten 
op regelmatige en gestructureerde basis 
openbaar wordt gemaakt, en er aldus voor 
zorgen dat investeerders beschikken over 
betrouwbare informatie waarop zij hun 
investeringsbeslissingen kunnen baseren.

Or. it
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Amendement 192
Maria João Rodrigues

Voorstel voor een verordening
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) Ook de lidstaten zijn op nationaal 
niveau begonnen met de totstandbrenging 
en promotie van projectenpijplijnen voor 
projecten van nationale betekenis. De door 
de Commissie en de EIB opgestelde 
informatie moet links bevatten naar de 
flankerende nationale projectenpijplijnen.

(32) Ook de lidstaten zijn op nationaal 
niveau begonnen met de totstandbrenging 
en promotie van projectenpijplijnen voor 
projecten van nationale betekenis, 
waaronder voor het scheppen van 
kwalitatief hoogwaardige banen. De door 
de Commissie en de EIB opgestelde 
informatie moet links bevatten naar de 
flankerende nationale projectenpijplijnen.

Or. en

Amendement 193
Monika Vana, Terry Reintke
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) Ook de lidstaten zijn op nationaal 
niveau begonnen met de totstandbrenging 
en promotie van projectenpijplijnen voor 
projecten van nationale betekenis. De door 
de Commissie en de EIB opgestelde 
informatie moet links bevatten naar de 
flankerende nationale projectenpijplijnen.

(32) De lidstaten en hun nationale, 
regionale en lokale overheden moeten 
werken aan de totstandbrenging en 
promotie van projectenpijplijnen voor 
projecten van Europese betekenis. De door 
de Commissie en de EIB opgestelde 
informatie moet links bevatten naar de 
flankerende projectenpijplijnen.

Or. en

Amendement 194
Laura Agea, Tiziana Beghin
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Voorstel voor een verordening
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) Ook de lidstaten zijn op nationaal 
niveau begonnen met de totstandbrenging 
en promotie van projectenpijplijnen voor 
projecten van nationale betekenis. De door 
de Commissie en de EIB opgestelde 
informatie moet links bevatten naar de 
flankerende nationale projectenpijplijnen.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. it

Amendement 195
Laura Agea, Tiziana Beghin

Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Bij de identificatie en selectie van 
door het EFSI ondersteunde projecten kan 
de EIB weliswaar gebruikmaken van de in 
het kader van de projectenpijplijn 
gesignaleerde projecten, maar de 
projectenpijplijn moet de bredere opzet 
hebben om projecten in de gehele Unie te 
signaleren. Hieronder kunnen projecten 
vallen die volledig kunnen worden 
gefinancierd door de particuliere sector of 
met de steun van andere instrumenten die 
op Europees of nationaal niveau worden 
verstrekt. Het EFSI moet financiering van 
en investeringen in door de 
projectenpijplijn gesignaleerde projecten 
kunnen ondersteunen, maar opneming in 
de lijst mag geen automatische toegang 
tot EFSI-steun inhouden en het EFSI 
moet tevens in staat worden gesteld niet in 
de lijst voorkomende projecten te 
selecteren en te ondersteunen.

(33) Bij de identificatie en selectie van 
door het EFSI ondersteunde projecten kan 
de EIB weliswaar gebruikmaken van de in 
het kader van de projectenpijplijn 
gesignaleerde projecten, maar de 
projectenpijplijn moet de bredere opzet 
hebben om projecten in de gehele Unie te 
signaleren. Het EFSI moet financiering van 
en investeringen in door de 
projectenpijplijn gesignaleerde projecten 
kunnen ondersteunen.

Or. it
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Amendement 196
Csaba Sógor

Voorstel voor een verordening
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) Opdat verantwoording aan de 
Europese burgers wordt afgelegd, moet de 
EIB op gezette tijden verslag aan het 
Europees Parlement en de Raad uitbrengen 
over de voortgang en het effect van het 
EFSI.

(34) Opdat verantwoording aan de 
Europese burgers wordt afgelegd, moet de 
EIB op gezette tijden verslag aan het 
Europees Parlement en de Raad uitbrengen 
over de voortgang en het economische en 
sociale effect van het EFSI.

Or. en

Amendement 197
Jérôme Lavrilleux

Voorstel voor een verordening
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) Opdat verantwoording aan de 
Europese burgers wordt afgelegd, moet de 
EIB op gezette tijden verslag aan het 
Europees Parlement en de Raad uitbrengen 
over de voortgang en het effect van het 
EFSI.

(34) Opdat verantwoording aan de 
Europese burgers wordt afgelegd, moet de 
EIB op gezette tijden verslag aan het 
Europees Parlement en de Raad uitbrengen 
over de voortgang en het effect van het 
EFSI. De EIB moet in dit opzicht een 
jaarverslag voor advies aan het Europees 
Parlement en de Raad overmaken.

Or. fr

Amendement 198
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ulla Tørnæs, Ivo Vajgl

Voorstel voor een verordening
Overweging 34
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) Opdat verantwoording aan de 
Europese burgers wordt afgelegd, moet de 
EIB op gezette tijden verslag aan het 
Europees Parlement en de Raad uitbrengen 
over de voortgang en het effect van het 
EFSI.

(34) Opdat verantwoording aan de 
Europese burgers wordt afgelegd, moet de 
EIB op gezette tijden verslag aan het 
Europees Parlement en de Raad uitbrengen 
over de voortgang en het werkelijke 
sociaaleconomische effect van het EFSI, 
waarbij bijzondere aandacht wordt 
besteed aan de werkgelegenheid.

Or. es

Motivering

Er moet worden verduidelijkt welke informatie de EIB op gezette tijden aan het Europees 
Parlement en de Raad moet bezorgen. Zoals reeds eerder aangehaald, is het van cruciaal 
belang dat wordt nagegaan of de investeringen een positief effect hebben op de 
werkgelegenheid.

Amendement 199
Laura Agea, Tiziana Beghin

Voorstel voor een verordening
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) Opdat verantwoording aan de 
Europese burgers wordt afgelegd, moet de 
EIB op gezette tijden verslag aan het 
Europees Parlement en de Raad uitbrengen 
over de voortgang en het effect van het 
EFSI.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. it

Amendement 200
Laura Agea, Tiziana Beghin

Voorstel voor een verordening
Overweging 34 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34 bis) Burgers van de Unie en nationale 
overheden van de lidstaten moeten zich 
bewust zijn van de door het EFSI 
toegewezen activiteiten en fondsen, 
waarbij het noodzakelijk is om de 
transparantie en bekendmaking van 
documenten aan het publiek te 
waarborgen.

Or. en

Amendement 201
Laura Agea, Tiziana Beghin

Voorstel voor een verordening
Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35) Teneinde een passende dekking van 
de EU-garantieverplichtingen te verzekeren 
en de voortdurende beschikbaarheid van de 
EU-garantie te waarborgen, moet aan de 
Commissie de bevoegdheid worden 
overgedragen om overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie 
handelingen vast te stellen ten aanzien 
van de aanpassing van de uit de algemene 
begroting van de Unie te storten 
bedragen. Het is van bijzonder belang dat 
de Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden tot passende raadpleging 
overgaat, onder meer op 
deskundigenniveau. De Commissie moet 
bij de voorbereiding en opstelling van de 
gedelegeerde handelingen ervoor zorgen 
dat de desbetreffende documenten tijdig 
en op gepaste wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en aan de Raad.

(35) Teneinde een passende dekking van 
de EU-garantieverplichtingen te verzekeren 
en de voortdurende beschikbaarheid van de 
EU-garantie te waarborgen, is het van 
bijzonder belang dat de Commissie bij haar 
voorbereidende werkzaamheden tot 
passende raadpleging overgaat, onder meer 
op deskundigenniveau.

Or. it
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Amendement 202
Monika Vana, Terry Reintke
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 35 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35 bis) Om eenvormige voorwaarden te 
waarborgen voor de uitvoering van deze 
verordening, moeten aan de Commissie 
uitvoeringsbevoegdheden worden 
toegekend met betrekking tot het model 
dat moet worden gebruikt om informatie 
over investeringsprojecten en hun 
bijdrage tot de verwezenlijking van de 
beleidsdoelstellingen van de Unie in te 
dienen. Deze bevoegdheden moeten 
worden uitgeoefend overeenkomstig 
Verordening (EU) nr. 182/2011 van het 
Europees Parlement en de Raad.

Or. en

Amendement 203
Laura Agea, Tiziana Beghin

Voorstel voor een verordening
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) Daar de doelstellingen van deze 
verordening, namelijk het ondersteunen 
van investeringen in de Unie en het bieden 
van een betere toegang tot financiering aan 
ondernemingen met maximaal 
3 000 werknemers, wegens hun 
uiteenlopende budgettaire 
manoeuvreerruimte niet voldoende door de 
lidstaten kunnen worden verwezenlijkt en 
derhalve wegens de omvang en de
gevolgen daarvan beter door de Unie 
kunnen worden verwezenlijkt, kan de Unie, 
overeenkomstig het in artikel 5 van het 

(36) Daar de doelstellingen van deze 
verordening, namelijk het ondersteunen 
van investeringen in de Unie en het bieden 
van een betere toegang tot financiering aan 
micro-, kleine en middelgrote 
ondernemingen, ondernemingen met 
maximaal 3 000 werknemers, innovatieve 
start-ups en projecten met een hoog 
risicoprofiel, wegens hun uiteenlopende 
budgettaire manoeuvreerruimte niet 
voldoende door de lidstaten kunnen 
worden verwezenlijkt en derhalve wegens 
de omvang en de gevolgen daarvan beter 
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Verdrag betreffende de Europese Unie 
neergelegde subsidiariteitsbeginsel, 
maatregelen nemen. Overeenkomstig het in 
datzelfde artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel gaat deze 
verordening niet verder dan wat nodig is 
om die doelstellingen te verwezenlijken,

door de Unie kunnen worden 
verwezenlijkt, kan de Unie, 
overeenkomstig het in artikel 5 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
neergelegde subsidiariteitsbeginsel, 
maatregelen nemen. Overeenkomstig het in 
datzelfde artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel gaat deze 
verordening niet verder dan wat nodig is 
om die doelstellingen te verwezenlijken,

Or. it


