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BEKNOPTE MOTIVERING

Als gevolg van de economische en financiële crisis is het investeringspeil in de EU met 15% 
gedaald ten opzichte van het piekjaar 2007. Dit belemmert de economische opleving, het 
scheppen van banen, de langetermijngroei en het concurrentievermogen. Dit 
investeringstekort vormt een extra risico wat betreft het halen van de in Europa 2020 gestelde 
doelen, met name het kernstreefcijfer van 75% werkgelegenheid in de bevolkingsgroep van 
24 tot 64 jaar in 2020. In het derde kwartaal van 2014 bedroeg de werkloosheid in de EU-28 
nog steeds 9,7%. Daarnaast komen te veel jonge Europeanen in de buurt van de 
armoedegrens. De lidstaten maken echter niet op doeltreffende wijze gebruik van de Europese 
fondsen, in het bijzonder het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief. 
Hoewel het cohesiebeleid een positief effect heeft, zijn de pogingen om de groei te 
bevorderen en de werkgelegenheid uit te breiden momenteel onvoldoende succesvol. Er is dus 
dringend behoefte aan een nieuw, aanvullend initiatief gericht op groei en het scheppen van 
banen. Verheugend is daarom het voorstel voor de oprichting van een Europees Fonds voor 
strategische investeringen (EFSI) dat in staat is om in combinatie met andere instrumenten de 
economie op korte termijn te stimuleren. 
Uit empirisch onderzoek blijkt een sterke correlatie tussen werkloosheid en het 
investeringspeil; daarom kan ervan uit worden gegaan dat dit fonds, mits goed gestructureerd 
en goed beheerd, de werkgelegenheid op middellange en lange termijn een dringend nodige 
impuls zal geven. Het fonds zal naar verwachting in een periode van drie jaar 315 miljard 
EUR mobiliseren, waardoor direct en direct 1,3 miljoen extra banen zullen ontstaan. Het 
mogelijke effect van het fonds op de werkgelegenheid zal van tal van factoren afhangen, met 
name de mogelijkheid om projecten te steunen die nieuwe banen opleveren, de mate waarin 
particulier kapitaal wordt aangetrokken en of het fonds kan worden gecombineerd met andere 
bestaande instrumenten, alsmede de tijdige beschikbaarstelling van middelen en aanvullende 
arbeidsmarktmaatregelen.

Banenscheppend vermogen

Projecten die uit het EFSI worden gefinancierd, moeten in de eerste plaats gericht zijn op 
groei en het scheppen van geschikte, hoogwaardige werkgelegenheid. Dit moet als leidend 
beginsel bepalend zijn voor de verordening in kwestie. Om de resultaten te kunnen 
beoordelen, moet er een zorgvuldige evaluatie worden uitgevoerd van het aantal en de 
kwaliteit van de banen die dankzij het fonds zijn ontstaan, met bijzondere aandacht voor de 
eerbiediging van de arbeidsvoorwaarden bij die betrekkingen. Een dergelijke evaluatie kan 
ook als nuttig hulpmiddel dienen bij een toekomstige herziening van het EFSI.
Om te voorkomen dat mogelijkheden tot het creëren van banen onbenut blijven, moeten de 
lidstaten een actief arbeidsmarktbeleid voeren dat moet garanderen dat de vaardigheden van 
de actieve bevolking worden aangepast aan de behoeften in sectoren met een groot 
investeringspotentieel. De hervorming van PES en EURES zijn in dit verband van groot 
belang.

Steun voor kmo's en midcap-ondernemingen

In de EU gevestigde kleine en middelgrote ondernemingen vertegenwoordigen 99% van de 
bedrijven in de EU, bieden werk aan meer dan 90 miljoen mensen en zijn verantwoordelijk 
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voor 85% van de recente netto banengroei. Zij bezitten dus een groot banenscheppend 
vermogen, dat nog verder moet worden versterkt. Bepalend voor het succes van het EFSI zal 
zijn in welke mate de particuliere sector bereid is tot investeren, en daarom moeten de 
prikkels voor de particuliere sector zo groot mogelijk worden gemaakt. Het fonds moet 
zodanig worden gestructureerd dat situaties worden vermeden waarin een project hoe dan ook 
zou worden gefinancierd. Daarom moet er prioriteit worden toegekend aan projecten die een 
relatief hoog risicoprofiel hebben en dankzij de EFSI-steun kunnen gaan renderen.

Aantrekken van aanvullende middelen

Na de hoognodige periode van begrotingsconsolidering is het nu tijd dat de Europese landen 
weer gaan investeren. Met het oog op een zo groot mogelijk investeringspotentieel van het 
fonds en, in het verlengde daarvan, een maximale banenwinst, moeten er prikkels komen om 
de lidstaten aan te zetten tot een financiële deelneming in het EFSI. Daarom mag de financiële 
bijdrage van een lidstaat aan het EFSI, met inbegrip van een eventuele deelneming in 
investeringsplatforms, door de Commissie niet in aanmerking worden genomen bij het 
bepalen van de begrotingsaanpassing in het kader van de preventieve dan wel de corrigerende 
maatregelen waarin het pact voorziet. 

Combineren met andere bestaande instrumenten

Het succes van het EFSI zal ook afhangen van de vraag of het kan bestaan naast en iets kan 
toevoegen aan de reeds bestaande financiële instrumenten in Europa, zoals de Europese 
structuur- en investeringsfondsen. Om het banenscheppend vermogen van deze financiële 
instrumenten maximaal te benutten, moet enerzijds vanuit de Europese structuurfondsen 
kunnen worden bijgedragen in de financiering van EFSI-projecten en moet anderzijds het 
EFSI kunnen worden gebruikt voor de medefinanciering van projecten die in aanmerking 
komen voor steun in het kader van het Europese structuurbeleid. 

Aanvullende maatregelen

Om het succes van het EFSI te verzekeren, zal de Commissie ook aanvullende maatregelen 
initiëren en ondersteunen om de voorspelbaarheid van de regelgeving te vergroten en 
investeringsbelemmeringen weg te nemen, waardoor Europa voor investeerders 
aantrekkelijker wordt.
Bovendien moet bij de selectie van investeringsprojecten rekening worden gehouden met de 
verschillen in ontwikkelingsniveau en stabiliteit tussen de nationale financiële markten, die 
rechtstreekse gevolgen zullen hebben voor de vraag in hoeverre in de lidstaten gebruik kan 
worden gemaakt van het fonds. Zo zou een spreiding van de financiële middelen in de gehele 
EU worden bewerkstelligd, ook in de landen die het zwaarst door de crisis zijn getroffen.

AMENDEMENTEN

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie economische en monetaire zaken onderstaande amendementen in aanmerking te 
nemen:
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Amendement 1

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 de werkgelegenheid 
en de vraag op middellange tot lange 
termijn ondersteunen en genereren en tot 
een duurzame toename van het 
groeipotentieel leiden.

Or. en

Motivering

Als gevolg van de economische en financiële crisis is het investeringspeil in de EU sinds 2007 
met 15% gedaald, waardoor het economisch herstel niet van de grond komt en een hoge 
werkloosheid is ontstaan. Daarom moet een van de hoofddoelen van het Europees Fonds voor 
strategische investeringen zijn de verstrekking van steun voor projecten met een groot 
banenscheppend vermogen. Dit moet een van de leidende beginselen in het hele 
verordeningsvoorstel zijn.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) De doelstelling van strategische 
investeringen ter bevordering van 
duurzame groei moet parallel worden 
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nagestreefd met de doelstelling van het 
scheppen van kwalitatief hoogwaardige 
banen voor de middellange tot lange 
termijn die voldoen aan de wettelijke 
arbeidsvoorwaarden in de lidstaten.

Or. en

Amendement 3

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, maar helaas is 
het effect hiervan op werkgelegenheid en 
armoede onvoldoende geweest. 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 
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 hun groei- en 
banenscheppend vermogen.

Or. en
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Amendement 4

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 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, teneinde groei te genereren 
en banen te creëren. Het is de bedoeling 
dat vooral in de Unie gevestigde kleine en 
middelgrote ondernemingen, die 99% van 
de bedrijven in de Unie uitmaken en aan 
meer dan 90 miljoen mensen in de Unie 
werk bieden, van de betere toegang tot 
financiering profiteren.  Het is ook 
raadzaam om in de Unie gevestigde 
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

Motivering

Een van de hoofddoelen van het Europees Fonds voor strategische investeringen moet zijn de 
verstrekking van steun voor projecten met een groot banenscheppend vermogen. Dit moet een 
van de leidende beginselen in het hele verordeningsvoorstel zijn. Er dient speciale steun te 
worden verleend aan de in de EU gevestigde kmo's, die momenteel werk bieden aan 90 
miljoen mensen in de EU, 99% van de bedrijven uitmaken en verantwoordelijk zijn voor 85% 
van de netto banengroei in de afgelopen jaren.

Amendement 5

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 
meerwaarde en een groot banenscheppend 
vermogen te ondersteunen die tot de 
verwezenlijking van de 
beleidsdoelstellingen van de Unie 
bijdragen, in het bijzonder het 
werkgelegenheidsstreefdoel in de Europa 
2020-strategie.

Or. en

Amendement 6

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.

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Het EFSI moet zich toespitsen op 
investeringen waarvan wordt verwacht dat 

(16) Het EFSI moet zich toespitsen op 
investeringen waarvan wordt verwacht dat 



PA\1050420NL.doc 9/16 PE549.263v01-00

NL

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.

zij economisch en technisch haalbaar zijn 
en waaraan een passend risico verbonden is 
dat voor particuliere investeerders zonder 
EFSI-steun buitensporig groot zou zijn, 
maar die wel nog aan de specifieke 
vereisten voor EFSI-financiering voldoen.

Or. en

Motivering

Het EFSI is bedoeld om de Europese economie te voorzien van extra investeerdersgeld. 
Daarom moet het fonds zodanig worden opgezet dat situaties worden vermeden waarin het 
fonds investeringsprojecten zou financieren die ook zonder EFSI-steun zouden hebben 
plaatsgevonden. De geselecteerde projecten moeten dankzij de EFSI-deelneming economisch 
rendabel kunnen worden.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) Met het oog op een maximaal 
banenscheppend vermogen van het EFSI 
moeten de lidstaten hun structurele 
hervormingen voortzetten en bijkomende 
initiatieven ontplooien die zich richten op 
hun nationale arbeidsmarkt , zoals 
gepersonaliseerde opleidingsprogramma's 
om de vaardigheden van werknemers aan 
te passen aan de behoeften van sectoren 
die EFSI-steun ontvangen, versterking 
van diensten voor de arbeidsvoorziening 
ter bevordering van actieve 
arbeidsmarktmaatregelen en zakelijke 
dienstverlening die toegesneden is op 
ondernemingen als voorbereiding op 
uitbreiding en de indienstneming van 
meer personeel, alsmede steun voor 
starters en zelfstandigen.

Or. en
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Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 ter) Ter versterking van het 
werkgelegenheidseffect van het EFSI 
moet bij de selectie van 
investeringsprojecten rekening worden 
gehouden met de verschillen in 
ontwikkelingsniveau en de stabiliteit van 
de nationale financiële markten, die 
rechtstreekse gevolgen zullen hebben voor 
de vraag in hoeverre in de lidstaten 
gebruik kan worden gemaakt van het 
fonds. Zo wordt een spreiding van de 
financiële middelen in de gehele EU 
bewerkstelligd, ook in de lidstaten die het 
zwaarst door de financiële crisis zijn 
getroffen.

Or. en

Amendement 10

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 geval van overschrijding 
van de tekortreferentiewaarde dient de 
Commissie geen 
buitensporigtekortprocedure in te leiden 
als die overschrijding uitsluitend aan de 
bijdrage toe te schrijven is, gering is en 
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naar verwachting van tijdelijke aard is. 
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.

Or. en

Motivering

Zoveel mogelijk lidstaten moeten worden aangemoedigd om aan het EFSI deel te nemen om 
de positieve effecten op de Europese economie te maximaliseren. In dit verband mogen 
financiële bijdragen van de lidstaten, inclusief bijdragen aan investeringsplatforms, geen 
aanleiding zijn om de buitensporigtekortprocedure in te leiden.

Amendement 11

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

Or. en

Motivering

Het EFSI moet worden behandeld als een investeringsinstrument dat een aanvulling vormt op 
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de reeds bestaande Europese structuurfondsen. Om met beide instrumenten een maximaal 
effect te bereiken, moet de medefinanciering van projecten uit het EFSI en de ESIF's in beide 
richtingen mogelijk zijn. Met name als gebruik wordt gemaakt van financiële instrumenten die 
binnen het EFSI beschikbaar zijn, zoals leningen, kan dat helpen om in het kader van het 
structuurbeleid vooruitgang te boeken met een aantal belangrijke projecten die wegens 
gebrek aan overheidsgeld stilliggen.

Amendement 12

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; de toegankelijkheid van dit 
aanspreekpunt moet via een meertalige en 
sterker gedecentraliseerde benadering 
worden vergroot ter ondersteuning van 
een doeltreffende informatieverspreiding.

Or. en

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het EFSI heeft ten doel investeringen in de 
Unie te ondersteunen en ondernemingen 
met maximaal 3 000 werknemers, met 
bijzondere focus op kleine en middelgrote 
ondernemingen, een betere toegang tot 
financiering te bieden door de verstrekking 
van risicodragende capaciteit aan de EIB 
("EFSI-overeenkomst").

Het EFSI heeft ten doel investeringen in de 
Unie te ondersteunen en in de Unie 
gevestigde ondernemingen met maximaal 
3 000 werknemers, met bijzondere focus 
op kleine en middelgrote ondernemingen, 
een betere toegang tot financiering te 
bieden door de verstrekking van 
risicodragende capaciteit aan de EIB 
("EFSI-overeenkomst"). De globale 
doelstelling van het EFSI is het 
bevorderen en garanderen van duurzame 
langetermijngroei en het scheppen van 
banen in de Unie.

Or. en

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Lidstaten die partij worden bij de EFSI-
overeenkomst kunnen hun bijdrage met 
name in de vorm van contanten of een voor 
de EIB aanvaardbare garantie verstrekken. 
Andere derden kunnen hun bijdrage alleen 
in contanten verstrekken.

3. Lidstaten die partij worden bij de EFSI-
overeenkomst kunnen hun bijdrage met 
name in de vorm van contanten of een voor 
de EIB aanvaardbare garantie verstrekken. 
Andere derden kunnen hun bijdrage alleen 
in contanten verstrekken. Financiële 
bijdragen van de lidstaten, met inbegrip 
van eventuele deelnemingen in 
investeringsplatforms, worden door de 
Commissie niet in aanmerking genomen 
bij het bepalen van de 
begrotingsaanpassing overeenkomstig het 
preventieve en het correctieve deel van het 
stabiliteits- en groeipact. In geval van 
overschrijding van de 
tekortreferentiewaarde leidt de Commissie 
geen buitensporigtekortprocedure in als 
die overschrijding uitsluitend aan de 
bijdrage toe te schrijven is, gering is en 
naar verwachting van tijdelijke aard is. 
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Evenmin wordt bij de beoordeling van een 
overschrijding van de 
tekortreferentiewaarde een procedure 
ingeleid indien deze overschrijding 
uitsluitend aan bijdragen aan het EFSI 
toe te schrijven is.

Or. en

Motivering

Zoveel mogelijk lidstaten moeten worden aangemoedigd om aan het EFSI deel te nemen om 
de positieve effecten op de Europese economie te maximaliseren. In dit verband mogen 
financiële bijdragen van de lidstaten, inclusief bijdragen aan investeringsplatforms, geen 
aanleiding zijn om de buitensporigtekortprocedure in te leiden.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het investerings comité is samengesteld uit 
zes onafhankelijke deskundigen en de 
directeur. De onafhankelijke deskundigen 
beschikken over veel relevante 
marktervaring met projectfinanciering en 
worden door het bestuur voor een 
hernieuwbare vaste termijn van drie jaar 
benoemd.

Het investeringscomité is samengesteld uit 
zes onafhankelijke deskundigen en de 
directeur. De onafhankelijke deskundigen 
beschikken over veel relevante 
marktervaring met projectfinanciering en 
een gedegen kennis van de 
arbeidsmarkten, de economische sectoren 
en hun specifieke kenmerken en worden 
door het bestuur voor een hernieuwbare 
vaste termijn van drie jaar benoemd.

Or. en

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) investeringen in sectoren met een 
groot banenscheppend vermogen, waarbij 
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de nadruk ligt op duurzame en 
langetermijneffecten.

Or. en

Motivering

Als gevolg van de economische en financiële crisis is het investeringspeil in de EU sinds 2007 
met 15 % gedaald, waardoor het economisch herstel wordt belemmerd en een hoge 
werkloosheid is ontstaan. Daarom moet een van de hoofddoelen van het Europees Fonds voor 
strategische investeringen zijn de verstrekking van steun voor projecten met een groot 
banenscheppend vermogen. Dit moet een van de leidende beginselen in het hele 
verordeningsvoorstel zijn.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. 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 waarin de 
EIB met ondersteuning van de EU-garantie 
investeert.

4. 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 waarin de 
EIB met ondersteuning van de EU-garantie 
investeert. Het EFSI kan ook worden 
gebruikt voor de medefinanciering van 
projecten die voor steun uit de Europese 
structuur- en investeringsfondsen in 
aanmerking komen.

Or. en

Motivering

Het EFSI moet worden behandeld als een investeringsinstrument dat een aanvulling vormt op 
de reeds bestaande Europese structuurfondsen. Om met beide instrumenten een maximaal 
effect te bereiken, moet de medefinanciering van projecten uit het EFSI en de ESIF's in beide 
richtingen mogelijk zijn. Met name als gebruik wordt gemaakt van financiële instrumenten die 
binnen het EFSI beschikbaar zijn, zoals leningen, kan dat helpen om in het kader van het 
structuurbeleid vooruitgang te boeken met een aantal belangrijke projecten die wegens 
gebrek aan overheidsgeld stilliggen.
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Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) een beoordeling van het aantal, de 
kwaliteit en de duurzaamheid van de 
gecreëerde banen;

Or. en


