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Amendement 45
Csaba Molnár

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, vooral met 
betrekking tot energie-infrastructuur.
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, dat met name in bepaalde 
lidstaten nijpend is, 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 46
Christian Ehler

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 en 
kennis en valorisatie binnen de Unie 
geleid. deze investeringen zijn met 
ongeveer 15 % afgenomen ten opzichte 
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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.

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, wat mogelijk de 
verwezenlijking van de Europa 2020-
doelstellingen voor slimme, duurzame en 
inclusieve groei verhindert.

Or. en

Amendement 47
Gunnar Hökmark

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 investeringen 
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 investeringen 
zijn met ongeveer 15 % afgenomen ten 
opzichte van het piekjaar 2007. De Unie 
heeft meer in het bijzonder te lijden van 
een gebrek aan particuliere investeringen
die kunnen bijdragen aan het 
concurrentievermogen en aan nieuwe 
banen. De daling van investeringen is het
gevolg van onstabiele overheidsfinanciën, 
een toegenomen schuldenlast en een hoge 
rentevoet die leiden tot lage groei en 
onzekerheid op de markten ten aanzien van 
de economische toekomst. Gestabiliseerde 
overheidsfinanciën hebben, waar dit is 
verwezenlijkt, geleid tot een lage rentevoet
en een langzame, maar nog niet 
voldoende, toename van investeringen. De
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aantrekkelijkheid van investeringen in 
Europese bedrijven dient te worden 
vergroot, in nieuwe bedrijven en in 
gevestigde en groeiende sectoren, en in de 
infrastructuur van een moderne 
kenniseconomie. Investeringen in 
onderzoek, wetenschap en ontwikkeling 
zijn cruciaal voor het verbeteren van het 
Europese concurrentievermogen.

Or. en

Amendement 48
David Borrelli, Dario Tamburrano

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
budgettaire beperkingen en het 
bezuinigingsbeleid waarmee de lidstaten 
worden geconfronteerd, waardoor de 
algehele vraag is afgenomen en de op de 
markten heersende onzekerheid ten aanzien 
van de toekomst is toegenomen. Dit 
gebrek, dat bijzonder nijpend is in de 
lidstaten die het zwaarst door de crisis zijn 
getroffen, zet een rem op het economisch 
herstel en heeft negatieve gevolgen voor de 
werkgelegenheidsschepping, de 
groeivooruitzichten op lange termijn en het 
concurrentievermogen.

Or. it
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Amendement 49
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

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 investeringen 
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 investeringen 
zijn met ongeveer 15 % afgenomen ten 
opzichte van het piekjaar 2007. De Unie,
meer in het bijzonder de regio's die meer 
onder de crisis lijden, heeft 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. Investeringen 
vormen een cruciaal onderdeel dat niet 
alleen een snel economisch en sociaal 
herstel van de crisis bevordert, maar ook 
de schepping van meer en betere 
werkgelegenheid in de hele Unie 
bevordert.

Or. en

Amendement 50
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De economische en financiële crisis (1) De economische en financiële crisis 
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heeft tot een daling van de investeringen 
binnen de Unie geleid: deze investeringen 
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.

heeft tot een daling van de investeringen 
binnen de Unie geleid: deze investeringen 
zijn met ongeveer 15 % afgenomen ten 
opzichte van het piekjaar 2007. De Unie 
heeft meer in het bijzonder te leiden van 
een gebrek aan investeringen als gevolg 
van bezuinigingsbeleid, waaronder lagere 
lonen en lagere overheidsuitgaven, die de
geaggregeerde vraag heeft gedrukt en de 
onzekerheid op de markten ten aanzien van 
de economische toekomst heeft vergroot;
en de budgettaire beperkingen die aan de 
lidstaten worden opgelegd door de SGP-
regels en door de onwil van de ECB om 
op doorslaggevende wijze in de 
staatsobligatiemarkt in te grijpen. Dit 
gebrek aan investeringen zet een rem op 
het economisch herstel en heeft negatieve 
gevolgen voor de 
werkgelegenheidsschepping en de 
groeivooruitzichten op lange termijn en het 
concurrentievermogen.

Or. en

Amendement 51
Csaba Molnár

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 

(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, waarbij de 
sociale aspecten van dergelijk beleid in 
het achterhoofd gehouden dient te 
worden. Samen met een nieuwe impuls aan 
de investeringsfinanciering kunnen deze 
voorwaarden bijdragen tot het ontstaan van 
een positieve spiraal, waarbij 



PE551.907v01-00 8/185 AM\1053517NL.doc

NL

duurzame toename van het groeipotentieel 
leiden.

investeringsprojecten de werkgelegenheid 
en de vraag helpen ondersteunen en tot een 
duurzame toename van het groeipotentieel 
leiden.

Or. en

Amendement 52
Aldo Patriciello

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 die 
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 de 
voornaamste voorwaarden om de 
investeringen te bevorderen. Samen met 
een nieuwe impuls aan de 
investeringsfinanciering kunnen die 
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. it

Amendement 53
Gunnar Hökmark

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 

(2) Er is dan ook een krachtdadig optreden 
vereist om de vicieuze cirkel te doorbreken 
die door het gebrek aan investeringen is 
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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.

ontstaan. Om het Europese 
concurrentievermogen te verbeteren en de 
benodigde marktzekerheid te bevorderen, 
zijn stabiele overheidsfinanciën en
structurele hervormingen noodzakelijke 
voorwaarden om investeringen in Europa 
te laten terugkeren op het niveau dat ze 
zouden moeten zijn. De behoefte bestaat 
om af te komen van regelgeving die
investeringen belemmeren of vertragen 
om de interne markt voor investeringen te
openen en om te waarborgen dat 
financiële markten en Europese banken 
voor liquiditeit, marketmaking en 
leningen kunnen zorgen om de benodigde 
investeringen te financieren. 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 54
David Borrelli, Dario Tamburrano

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 die 
voorwaarden bijdragen tot het ontstaan van 
een positieve spiraal, waarbij 

(2) Er is dan ook een krachtdadig optreden 
vereist om de vicieuze cirkel te doorbreken 
die door het gebrek aan investeringen is 
ontstaan. Voor de bevordering van
investeringen moeten maatregelen worden 
getroffen die kunnen 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 
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investeringsprojecten de werkgelegenheid 
en de vraag helpen ondersteunen en tot een 
duurzame toename van het groeipotentieel 
leiden.

leiden.

Or. it

Amendement 55
Edouard Martin

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. Het herstel van de
overheidsfinanciën is niet mogelijk zonder 
ondersteuning van de activiteiten en de
investeringen die de werkgelegenheid en 
de vraag helpen ondersteunen en tot een 
duurzame toename van het groeipotentieel 
leiden.

Or. fr

Amendement 56
Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav 
Ransdorf, João Ferreira

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 

(2) Er is dan ook een krachtdadig optreden 
vereist om de vicieuze cirkel te doorbreken 
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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.

die door het gebrek aan investeringen is 
ontstaan. Nieuwe investeringsprojecten
helpen de werkgelegenheid en de vraag 
ondersteunen en leiden tot een duurzame 
toename van het groeipotentieel, terwijl 
sociale en regionale cohesie wordt 
gegarandeerd.

Or. en

Amendement 57
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Met het Global Infrastructure Initiative 
heeft de G20 erkend dat investeringen 
belangrijk zijn om de vraag te stimuleren 
en de productiviteit en de groei naar een 
hoger peil te tillen, en zich er tevens toe 
verbonden een klimaat te scheppen dat het 
doen van meer investeringen in de hand 
werkt.

(3) Met het Global Infrastructure Initiative 
heeft de G20 erkend dat investeringen 
belangrijk zijn om de vraag te stimuleren 
en de productiviteit en de groei naar een 
hoger peil te tillen, en zich er tevens toe 
verbonden een klimaat te scheppen dat het 
doen van meer investeringen in de hand 
werkt. Het EFSI dient als aanvulling op 
een algemene strategie voor de 
verbetering van investeringen in Europa, 
is niet ter vervanging van andere 
investeringen en financiële structuren en 
tast de investeringen van de Unie in 
wetenschap, onderzoek en ontwikkeling 
niet aan.

Or. en

Amendement 58
Christian Ehler
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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 
gericht is op 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, en door middel 
van het Europees semester voor 
coördinatie van het economisch beleid. 
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 
gericht is op de financiering van 
levensvatbare investeringsprojecten.

Or. en

Amendement 59
David Borrelli, Dario Tamburrano

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 

(4) Tijdens de economische en financiële 
crisis was de Unie verantwoordelijk voor 
structurele hervormingen en budgettaire 
beperkingen die tot gevolg hadden dat de 
economie verwijderd raakte van de
doelstellingen van de Europa 2020-
strategie. Er moet actie worden 
ondernomen om ervoor te zorgen dat aan 
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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.

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 in economisch, 
ecologisch en sociaal opzicht
levensvatbare investeringsprojecten.

Or. it

Amendement 60
Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav 
Ransdorf

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 
gericht is op de financiering van 
levensvatbare investeringsprojecten.

(4) Tijdens de economische en financiële 
crisis is de Unie verantwoordelijk geweest 
voor structurele hervormingen en 
bezuinigingen die de economie van de 
Europa 2020-doelstellingen heeft
afgehouden. Er is dient dan ook te worden
opgetreden om ervoor te zorgen dat aan de 
investeringsbehoeften van de Unie wordt 
voldaan en dat de liquiditeit die op de 
markt beschikbaar is, efficiënt wordt
gebruikt en is gericht op de financiering 
van levensvatbare investeringsprojecten, 
die de sociale en regionale cohesie 
versterken door het scheppen van banen 
van hoge kwaliteit en de verbreding en 
verbetering van de productiebasis van de 
lidstaten, vooral de lidstaten die het 
zwaarst door de crisis zijn getroffen.

Or. en
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Amendement 61
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

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 
gericht is op 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
beleidsmaatregelen en instrumenten te 
coördineren en 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 gericht is op de financiering 
van levensvatbare investeringsprojecten.

Or. en

Amendement 62
Anne Sander

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 en door 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.

invoering van het Europees semester voor 
coördinatie van het economisch beleid. 
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 63
Kaja Kallas

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 Europese Commissie 
in het Europees Parlement gepresenteerd. 
In deze politieke beleidslijnen werd 
opgeroepen tot een energie-unie, een 
verbonden digitale interne markt en 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. en

Amendement 64
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf
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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.

Schrappen

Or. en

Amendement 65
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Op 13 januari 2015 heeft de 
Europese Commissie een mededeling1 a

gepresenteerd over de wijze waarop zij de 
huidige regels van het stabiliteits- en 
groeipact zal toepassen.

__________________
1 a 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 de titel „Optimaal 
benutten van de flexibiliteit binnen de 
bestaande regels van het stabiliteits- en 
groeipact". COM(2015)0012.

Or. en
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Motivering

In deze genoemde mededeling wordt uitgelegd hoe de Commissie het aangekondigde positieve 
standpunt ten aanzien van de investeringen van lidstaten in het kader van EFSI-verrichtingen 
zal toepassen met betrekking tot het SGP en is daarom een cruciale verwijzing in deze 
verordening.

Amendement 66
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) De financiering van het EFSI mag 
het onderzoek, de wetenschap en 
ontwikkeling van de Unie niet aantasten, 
op EU-niveau of op het nationale niveau. 
Het doel dient te zijn om geld in het EU-
budget te gebruiken dat op dit moment 
weinig tot niet bijdraagt aan het 
aantrekken van particuliere investeringen 
en een klein effect heeft op toegenomen 
concurrentievermogen en nieuwe 
innovaties die nodig zijn om voor 
Europees leiderschap te zorgen.

Or. en

Amendement 67
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

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 

Schrappen
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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.

Or. en

Amendement 68
Kaja Kallas

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, in het 
bijzonder in de energie- digitale en
kapitaalmarkten, de voorspelbaarheid van 
de regelgeving te vergroten en een mentale 
omslag te bevorderen naar een cultuur 
waarin risico's worden genomen. Deze 
flankerende maatregelen zouden de 
werkzaamheden van het EFSI en de 
investeringen in Europa in het algemeen 
ten goede moeten komen.

Or. en

Amendement 69
Evžen Tošenovský, Morten Messerschmidt, Hans-Olaf Henkel, Marek Józef 
Gróbarczyk, Anneleen Van Bossuyt

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 

(9) Het investeringsklimaat in de Unie 
moet worden verbeterd door 
investeringsbelemmeringen weg te nemen,
bureaucratie te verminderen en 
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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.

administratieve lasten te beperken, 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. en

Amendement 70
Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek, Christian Ehler

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
door het opstellen van een daadwerkelijk 
functionele kapitaalmarktenunie om 
financiering onafhankelijk van de 
geografische locatie binnen de Unie 
beschikbaar en toegankelijk te maken, 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 71
Anne Sander

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

investeringsbelemmeringen weg te nemen, 
de interne markt te versterken, de 
administratieve lasten te verminderen, in 
het bijzonder voor kmo's, 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 72
Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel, Morten Messerschmidt, Marek Józef 
Gróbarczyk, Anneleen Van Bossuyt

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Het EFSI dient te worden 
beschouwd als een tijdelijk en eenmalig 
instrument binnen het meerjarige 
financiële kader voor de jaren 2014-2020.

Or. en

Amendement 73
Carlos Zorrinho

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(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 

(10) Het EFSI heeft een tweeledig doel: a) 
helpen bij het overwinnen van de 
moeilijkheden bij de financiering en bij het 
uitvoeren van productieve investeringen in 
de Unie en b) waarborgen van een betere 
toegang tot financiering voor kleine en 
middelgrote ondernemingen en kleine
midcap-bedrijven, alsook innovatieve 
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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.

kmo's en innovatieve midcap-bedrijven. 
Het overwinnen van de 
investeringsproblemen waarmee Europa 
momenteel te kampen heeft, moet 
bijdragen tot de versterking van het 
concurrentievermogen, het 
innovatiepotentieel, de economische, 
sociale en territoriale cohesie, en de 
energie- en hulpbronnenefficiëntie van de 
Unie middels de transitie naar een 
duurzame en circulaire economie. Slimme 
investeringen van bedrijvennetwerken, 
consortiums en partnerschappen kunnen 
ook in aanmerking komen om de 
collectieve efficiëntie op een regionaal, 
nationaal en Europees niveau te 
versterken.

Or. en

Amendement 74
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(10) Het EFSI heeft ten doel de 
moeilijkheden bij de financiering en 
uitvoering van transformatieve
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, waaronder 
financiering voor de oprichting van start-
ups en spin-offs van universiteiten. Het is 
ook raadzaam om kleine midcap-bedrijven 
met maximaal 500 werknemers van de 
voordelen van een dergelijke betere 
toegang tot financiering te laten 
meeprofiteren. Het overwinnen van de 
investeringsproblemen waarmee Europa 
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van de Unie. momenteel te kampen heeft, moet 
bijdragen tot de versterking van de 
economische, sociale en territoriale cohesie 
van de Unie en een overgang op het 
gebied van energie- en 
hulpbronnenefficiëntie ondersteunen 
naar een duurzame, circulaire economie 
op basis van hernieuwbare hulpbronnen.

Or. en

Amendement 75
Martina Werner, Bernd Lange

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: a) de 
moeilijkheden bij de financiering en 
uitvoering van productieve investeringen in 
de Unie te helpen overwinnen en b) een 
betere toegang tot financiering te 
waarborgen. Het is de bedoeling dat vooral 
kleine en middelgrote ondernemingen en 
kleine midcap-bedrijven alsook 
innovatieve kmo's en innovatieve midcap-
bedrijven 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, het 
innovatiepotentieel ende economische, 
sociale en territoriale cohesie van de Unie
en, door de overgang naar een duurzame 
economie, tot een efficiënter gebruik van 
energie en hulpbronnen. Bovendien moet 
de nadruk op kleine en innovatieve 
ondernemingen bijdragen tot een 
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duurzame herindustrialisering − met 
name ook door het versterken van het 
mondiale concurrentievermogen van 
Europese kmo's door te investeren in de 
digitalisering van de industriële 
waardeketen.

Or. de

Amendement 76
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jeppe Kofod, José 
Blanco López, Carlos Zorrinho

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 een tweeledig doel: a) 
helpen bij het overwinnen van de 
moeilijkheden bij de financiering en bij het 
uitvoeren van innovatiegerichte en van
productieve investeringen in de Unie en b) 
waarborgen van een betere toegang tot 
financiering voor kleine en middelgrote 
ondernemingen en kleine midcap-
bedrijven, alsook innovatieve kmo's en 
innovatieve midcap-bedrijven. Het 
overwinnen van de investeringsproblemen 
waarmee Europa momenteel te kampen 
heeft, moet bijdragen tot de versterking van
het concurrentievermogen, het 
innovatiepotentieel, de economische, 
sociale en territoriale cohesie, en de 
energie- en hulpbronnenefficiëntie van de 
Unie middels de transitie naar een 
duurzame en circulaire economie.

Or. en

Amendement 77
Christian Ehler
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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 die voor een onmiddellijke 
stimulering van de Europese economie 
zorgen, te helpen overwinnen en een betere 
toegang tot financiering te waarborgen. Het 
is de bedoeling dat vooral kleine en 
middelgrote ondernemingen, kleine 
midcap-bedrijven en midcap-bedrijven 
met maximaal 3 000 werknemers van de 
betere toegang tot financiering profiteren, 
maar dit voordeel dient niet tot deze typen 
bedrijven te blijven beperkt. Het 
overwinnen van de investeringsproblemen 
waarmee Europa momenteel te kampen 
heeft, moet bijdragen tot het dichten van
de kloof op het gebied van innovatie in 
Europa, de versterking van het 
innovatiepotentieel, het 
concurrentievermogen, de economische
groei en de werkgelegenheid, alsook de 
economische, sociale en territoriale 
cohesie van de Unie.

Or. en

Motivering

Voor bepaalde typen projecten – in het bijzonder investeringen en onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten op lange termijn – betekent het gebrek aan toegang tot risicofinanciering 
een probleem voor alle typen bedrijven, onafhankelijk van hun grootte. De portefeuille van 
financiële instrumenten in het kader van het EFSI dient te zijn afgestemd op de verschillende 
financieringsbehoeften van verschillende bedrijven om het aantrekken van particuliere 
investeringen in het kader van het EFSI te maximaliseren.

Amendement 78
Patrizia Toia
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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, om de 
huidige investeringskloof tussen lidstaten 
in de Unie weg te werken en een betere 
toegang tot financiering te waarborgen. Het 
is de bedoeling dat vooral kleine en 
middelgrote ondernemingen, met name 
innovatieve ondernemingen en start-ups
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 
innovatiepotentieel en de economische, 
sociale en territoriale cohesie van de Unie.

Or. en

Amendement 79
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt, Anneleen Van 
Bossuyt

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 

(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
innovatieve micro-, kleine en middelgrote 
ondernemingen van de betere toegang tot 
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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.

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 80
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf

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
micro-, kleine en middelgrote 
ondernemingen en coöperatieven van de 
betere toegang tot financiering profiteren. 
Het kan raadzaam zijn om midcap-
bedrijven met maximaal 3 000 werknemers 
van de voordelen van een dergelijke betere 
toegang tot financiering te laten 
meeprofiteren wanneer projecten 
bijdragen aan het scheppen van 
kwaliteitsbanen, bedrijfsontwikkeling en 
maatschappelijke en ecologische 
duurzaamheid. 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.
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Or. en

Amendement 81
Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav 
Ransdorf

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, die de sociale en regionale 
cohesie versterkt door het scheppen van 
banen van hoge kwaliteit en de verbreding 
en verbetering van de productiebasis van 
de lidstaten, vooral de lidstaten die het 
zwaarst door de crisis zijn getroffen. 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 82
Edouard Martin

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 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, indien 
daarvoor voldoende middelen beschikbaar 
zijn, midcap-bedrijven 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 83
Michał Boni, Lambert van Nistelrooij, Carlos Zorrinho, Pilar del Castillo Vera, Jerzy 
Buzek, Markus Pieper, Christian Ehler, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly

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 
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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 en territoriale cohesie
en digitale ontwikkeling van de Unie.

Or. en

Amendement 84
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

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 overwinnen van 
de investeringsproblemen waarmee Europa 
momenteel te kampen heeft, moet 
bijdragen tot de versterking van de 
economische, sociale en territoriale 
cohesie, en de energie- en 
hulpbronnenefficiëntie van de Unie
middels de transitie naar een duurzame, 
digitale en circulaire economie

Or. en

Amendement 85
Pavel Telička, Philippe De Backer
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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 toegang tot financiering te 
waarborgen. Het is de bedoeling dat vooral 
kleine en middelgrote ondernemingen, snel 
groeiende ondernemingen of 
ondernemingen met groeipotentieel, 
waaronder start-ups 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 86
David Borrelli, Dario Tamburrano

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, teneinde groei te genereren en 
banen te creëren. Het is ook raadzaam om
midcap-bedrijven met maximaal 3 000 
werknemers van de voordelen van 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 
betere toegang tot financiering te 
waarborgen, teneinde groei te genereren en 
banen te creëren. Het is ook raadzaam om
startende innoverende bedrijven van een 
dergelijke betere toegang te laten
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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.

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 en tot de verwezenlijking van 
de Europese energie- en 
milieudoelstellingen voor 2020, 2030 en 
2050 teneinde een snellere overgang naar 
een koolstofarme, circulaire en gedeelde 
economie mogelijk te maken.

Or. it

Amendement 87
Csaba Molnár

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, zoals het terugbrengen van de 
jeugdwerkloosheid.

Or. en

Amendement 88
Claude Turmes
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 

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

ondersteunen die tot de verwezenlijking 
van de beleidsdoelstellingen van de Unie 
bijdragen, in het bijzonder artikel 14 van 
het Verdrag. Deze investeringen dienen 
plaats te vinden in onder meer, doch zijn 
niet beperkt tot, projecten met een 
gemeenschappelijk belang die gericht zijn 
op voltooiing van de interne markt in de 
sectoren vervoer, telecommunicatie- en 
energie-infrastructuur, waaronder 
onderlinge verbindingen tussen vervoer 
en energie, en digitale infrastructuur, 
uitbreiding van hernieuwbare energie en 
energie- en hulpbronnenefficiëntie, 
vergroten van het concurrentievermogen 
en bijdragen aan duurzame ontwikkeling, 
en het benutten van potentiële synergieën 
tussen deze sectoren; op de gebieden van 
stedelijke en plattelandsontwikkeling en 
sociale zaken; op de gebieden van 
ecologische en natuurlijke hulpbronnen; 
en die de Europese wetenschappelijke en 
technologische basis versterken en 
voordelen voor de maatschappij 
ondersteunen alsmede een betere 
benutting van het economische en 
industriële potentieel van innovatie, 
onderzoek en technologische 
ontwikkeling, waaronder 
onderzoeksinfrastructuur, proef- en 
deomstratievoorzieningen. Het EFSI dient 
de toegang tot financiering en het 
concurrentievermogen van 
ondernemingen en andere entiteiten, met 
bijzondere nadruk op kmo's, te 
verbeteren. Het EFSI dient bij te dragen 
tot de omvorming tot een groene, 
duurzame en hulpbronnenefficiënte 
economie en tot het scheppen van 
duurzame banen.

Or. en

Amendement 89
Marek Józef Gróbarczyk, Evžen Tošenovský
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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, waaronder investeringen 
die de mate van energiezekerheid van de 
EU verhogen, met een grote economische 
meerwaarde te ondersteunen die tot de 
verwezenlijking van de 
beleidsdoelstellingen van de Unie 
bijdragen.

Or. en

Amendement 90
Christian Ehler

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
bijdragen1a, waaronder, doch niet beperkt 
tot, projecten met een gemeenschappelijk 
belang die gericht zijn op voltooiing van 
de interne markt in de sectoren vervoer, 
energie en telecommunicatie, ter 
ontwikkeling en modernisering van de 
energiesector, vergroten van zijn 
concurrentievermogen en de 
energievoorzieningszekerheid verbeteren, 
en die de Europese wetenschappelijke en 
technologische basis versterken, 
wetenschappelijke samenwerking tussen 
de academische wereld en het 
bedrijfsleven ondersteunen, de benutting 
en vermarkting van onderzoeksresultaten 
verbeteren, patenteren en technologie-
overdracht vergemakkelijken, en 
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voordelen voor de maatschappij 
ondersteunen en een betere benutting 
ondersteunen van het economische en 
industriële potentieel van beleid op het 
gebied van innovatie, onderzoek en 
technologische ontwikkeling, waaronder 
onderzoeksinfrastructuur, proef- en 
demonstratievoorzieningen. Het EFSI 
dient de toegang tot financiering en het 
concurrentievermogen van 
ondernemingen en andere entiteiten, met 
bijzondere nadruk op kmo's en midcap-
bedrijven, te verbeteren.

__________________
1a Zoals bepaald in onder meer 
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), 
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), en Verordening 
(EU) nr. 1287/2013 van het Europees 
Parlement en de Raad van 11 december 
2013 tot vaststelling van een programma 
voor het concurrentievermogen van 
ondernemingen en kleine en middelgrote 
ondernemingen (COSME) (2014-2020) en 
tot intrekking van Besluit nr. 
1639/2006/EG (PB L 347 van 20.12.2013, 
blz. 33)

Or. en

Motivering

Met betrekking tot alle doelstellingen van het EFSI bestaat gevestigd en uitvoerig beleid, met 
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name op het gebied van onderzoek en vervoer. Met betrekking tot de gedetailleerde 
doelstellingen van het EFSI is het niet nodig om het wiel opnieuw uit te vinden: het fonds 
dient bij te dragen aan het behalen van de beleidsdoelstellingen die in de betreffende 
beleidsvelden van de EU zijn bepaald, met middelen die financiële instrumenten omvatten.

Amendement 91
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

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, zoals een hoge mate van 
energiezekerheid en een goed 
functionerende digitale interne markt.
Alle verrichtingen in het kader van het 
EFSI dienen aan te sluiten bij het beleid 
van de Unie, waaronder cohesiebeleid, en 
een aanvulling vormen op andere 
relevante financiële instrumenten van de 
EU (Financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen, Horizon 2020, Europese 
structuur- en investeringsfondsen), 
alsmede andere instrumenten voor 
overheids- en particuliere financiering

Or. en

Amendement 92
David Borrelli, Dario Tamburrano

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Het EFSI dient strategische 
investeringen met een grote economische 

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

weerbaarheid van de Europese Unie 
helpen vergroten en aldus een snellere 
overgang naar een koolstofarme, 
circulaire en gedeelde economie mogelijk 
maken, en die tot de verwezenlijking van 
de beleidsdoelstellingen van de Unie 
bijdragen.

Or. it

Amendement 93
Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav 
Ransdorf

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 overheids-
en andere investeringen met een grote 
economische en maatschappelijke
meerwaarde te ondersteunen die tot de 
verwezenlijking van de 
beleidsdoelstellingen van de Unie 
bijdragen.

Or. en

Amendement 94
Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek, Christian Ehler

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, in het bijzonder tot de 
voltooiing van de interne markt in 
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telecommunicatie, energie en goederen en 
diensten.

Or. en

Amendement 95
Anne Sander

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 aan de 
economische, sociale en territoriale 
cohesie van de Unie en tot de 
verwezenlijking van de 
beleidsdoelstellingen van de Unie 
bijdragen.

Or. fr

Amendement 96
Kaja Kallas

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. Aanzienlijke investeringen in
breedband- en diensteninfrastructuur zijn 
nodig om aan de EU-beleidsdoelstellingen 
in de digitale sector te voldoen. Daarom 
dient het EFSI zich speciaal te richten op 
investeringen in 
telecommunicatienetwerken.



PE551.907v01-00 38/185 AM\1053517NL.doc

NL

Or. en

Amendement 97
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

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 te ondersteunen of 
activiteiten te steunen tussen een lidstaat 
en een land die binnen het kader van het 
Europees nabuurschapsbeleid vallen, 
waaronder het strategische partnerschap, 
het uitbreidingsbeleid en de Europese 
Economische Ruimte of de Europese 
Vrijhandelsassociatie, of tussen een 
lidstaat en een land of gebied overzee, 
zoals bepaald in Bijlage II van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie. De investeringen dienen 
de garantie op een hoge economische en 
maatschappelijke toegevoegde waarde te 
bieden, waarbij kwaliteitsbanen, 
duurzame innovatie, vaardigheden en 
werkgelegenheid van hoge kwaliteit 
worden bevorderd, de interne markt wordt 
voltooid en het concurrentievermogen van 
de EU wordt versterkt. Deze strategische 
projecten dienen te profiteren van 
positieve externe factoren als gevolg van 
overheidsinvesteringen en Europese 
structuur- en investeringsfondsen om de
beleidsdoelstellingen van de Unie te 
behalen.

Or. en

Amendement 98
Martina Werner, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Jude Kirton-Darling, Clare Moody
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Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) De investeringen waaraan onder 
het EFSI steun wordt verleend, dienen bij 
te dragen aan de verwezenlijking van het 
doel van artikel 194, lid 1, van het 
Verdrag, in het bijzonder aan de 
bevordering van energie-efficiëntie en 
energiebesparingen, de ontwikkeling van 
nieuwe en hernieuwbare vormen van 
energie, de bevordering van de onderlinge 
verbinding van energienetwerken, en de 
verwezenlijking van de strategie van de 
Unie voor slimme, duurzame en 
inclusieve groei, zoals bedoeld in de 
conclusies van de Europese Raad van 17 
juni 2010. Teneinde de coördinatie van 
het investeringsbeleid van de Unie te 
verbeteren, beschikken we over 
Verordening (EU) nr. 1303/2013 
houdende een gemeenschappelijk 
strategisch kader ter bevordering van de 
harmonieuze, evenwichtige en duurzame 
ontwikkeling van de Unie. Deze 
geïntegreerde benadering moet ook 
gevolgd worden bij acties en projecten 
waaraan onder het EFSI steun wordt 
toegekend.

Or. en

Amendement 99
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, 
Carlos Zorrinho

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) De Europa 2020-strategie voor 
banen en groei onderstreept dat een sterke 
en blijvende steun voor onderzoek en 
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innovatie de juiste springplank voor 
toekomstig herstel en groei oplevert. Om 
de voordelen van het EFSI bij de 
ondersteuning van investeringen in de 
Unie te maximaliseren dient 10 % van het 
budget van elk project of elke activiteit 
aan onderzoek of innovatie te worden 
besteed.

Or. en

Motivering

Er bestaat een grote hoeveelheid bewijsmateriaal voor het verband tussen onderzoek, 
innovatie en economische ontwikkeling; daarom dient de verordening ervoor te zorgen dat te 
financieren projecten op effectieve wijze activiteiten op het gebied van onderzoek en innovatie 
ondersteunen, zodat aan de strategische doelstelling van het EFSI wordt voldaan

Amendement 100
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Gezien het feit dat kleine midcap-
bedrijven met maximaal 499 werknemers 
en midcap-bedrijven met maximaal 3 000 
werknemers het meest innovatieve 
segment van bedrijven in de private sector 
vertegenwoordigen en gemiddeld een 
hoger aantal patenten, procesinnovaties 
en productinnovaties voor hun rekening 
nemen, alsook een hoger rendement op 
het geïnvesteerde vermogen realiseren, 
terwijl ze toch vergelijkbare problemen 
ervaren als kmo's met betrekking tot 
toegang tot financiering, dient het EFSI 
enkele van zijn financiële producten toe te 
snijden op kleine midkapbedrijven en op 
midcap-bedrijven in het bijzonder. 

Or. en
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Motivering

Voor bepaalde typen projecten – in het bijzonder onderzoeks- en innovatieactiviteiten –
betekent het gebrek aan toegang tot risicofinanciering een probleem voor alle typen 
bedrijven, onafhankelijk van hun grootte. De economische gevolgen zijn echter het grootst 
wanneer zogenaamde midcaps geen toegang tot financiering hebben, aangezien ze regelmatig 
in monitoringsverslagen voor onderzoek en ontwikkeling van de EU uit de bus komen als het 
meest innovatieve bedrijfssegment. De EFSI-portefeuille dient specifiek met hun 
financieringsbehoeften rekening te houden.

Amendement 101
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) In de mededeling van de 
Commissie betreffende de digitale agenda 
voor Europa (COM(2010) 245) en in de 
mededeling van de Commissie „Naar een 
bloeiende data-economie" (COM(2015) 
442) wordt het belang benadrukt van de 
digitale sector als instrument voor 
duurzame economische groei van hoge 
kwaliteit. Bovendien wordt nadruk gelegd 
op de noodzaak van het opstellen van 
randvoorwaarden voor de ontwikkeling 
hiervan. Om die kans aan te grijpen, dient 
de nadruk in het bijzonder gelegd te 
worden op digitale investeringen en 
digitale randvoorwaarden door middel 
van het reserveren van een deel van de 
middelen voor investeringen in netwerken 
en vaardigheden; door het bieden van 
technische bijstand voor de oprichting van 
speciale investeringsplatforms voor 
geaggregeerde projecten voor digitale 
ontwikkeling; en door het verruimen van 
de „investeringsclausule" voor 
investeringen in digitale sectoren.

Or. en
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Amendement 102
Roberts Zīle, Evžen Tošenovský

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) In de mededeling van de 
Commissie betreffende de Europese 
strategie voor energiezekerheid 
(COM(2014) 330) wordt de nadruk gelegd 
op het feit dat lidstaten om de 
energiezekerheid te verbeteren de 
omzetting van wetgeving ten aanzien van 
de interne energiemarkt dienen te 
voltooien, en met name regels te 
ontvlechten, waaronder een bepaling dat 
transmissiesysteembeheerders die onder 
zeggenschap van niet-EU-entiteiten staan, 
aan dezelfde verplichtingen moeten 
voldoen als de beheerders die onder 
zeggenschap van EU-entiteiten staan; de 
meest recente ervaring van bepaalde niet-
EU-beheerders die naleving van EU-
wetgeving op EU-grondgebied proberen te 
ontlopen, vereist echter een strengere 
toepassing en een versterking van de 
geldende regels op EU-niveau en op het 
niveau van de lidstaten: dit kan worden 
vergemakkelijkt door de bepaling dat 
slechts de projecten met betrekking tot 
aardgas die in 
aardgasinfrastructuursectoren in lidstaten 
worden uitgevoerd waar effectieve 
ontvlechting van eigendom wordt 
uitgevoerd, voor de EU-garantie in 
aanmerking komen.

Or. en

Motivering

Om de energiezekerheid te verbeteren is het belangrijk dat het derde liberaliseringspakket 
inzake energie wordt uitgevoerd, met name als het gaat om de markt voor aardgas. Het is 
tevens van belang productie- en leveringsactiviteiten op het gebied van gas te scheiden en de 
bestaande monopolistische netwerken te ontvlechten. de meest recente ervaring van bepaalde 
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niet-EU-beheerders die naleving van EU-wetgeving op EU-grondgebied proberen te 
ontlopen, vereist een strengere toepassing en een mogelijke versterking van de geldende 
regels op EU-niveau en op het niveau van de lidstaten: dit kan worden vergemakkelijkt door 
de bepaling dat slechts de infrastructuurprojecten met betrekking tot aardgas die in 
aardgasinfrastructuursectoren in lidstaten worden uitgevoerd waar effectieve ontvlechting 
van eigendom wordt uitgevoerd, voor de EU-garantie in aanmerking komen.

Amendement 103
Martina Werner, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Jude Kirton-Darling

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 ter) In de mededeling van de 
Commissie betreffende de energie-unie 
(COM(2015) 80) wordt het belang van 
energie-efficiëntie als een op zichzelf 
staande energiebron beklemtoond en 
onomwonden gesteld dat het EFSI "het 
mogelijk kan maken om zeer grote 
investeringen voor de renovatie van 
gebouwen los te weken". Om die kans aan 
te grijpen, dient de nadruk in het 
bijzonder gelegd te worden op energie-
efficiëntie door middel van het reserveren 
van een deel van de middelen voor 
energie-efficiëntie, het bieden van 
technische bijstand voor de oprichting van 
speciale investeringsplatforms voor 
geaggregeerde energie-
efficiëntieplatforms; en het verruimen van 
de "investeringsclausule" voor 
investeringen in energie-efficiëntie.

Or. en

Amendement 104
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 ter) Gezien de noodzaak voor een 
onmiddellijke stimulering van de 
Europese economie, erkennende dat de 
verantwoordelijkheid van de lidstaten om 
overheidsinvesteringen en particuliere 
investeringen in gebieden van strategisch 
politiek en economisch belang op de lange 
termijn te ondersteunen, dient het EFSI al 
zijn activiteiten binnen drie jaar na 
inwerkingtreding te starten, waarbij het 
zich richt op activiteiten die zowel een 
direct effect en duurzame groei opleveren, 
terwijl er voor Europese toegevoegde 
waarde wordt gezorgd.

Or. en

Motivering

Er dient te worden benadrukt dat het EFSI is bedoeld om een onmiddellijk (!) effect op de 
Europese economie te hebben, waardoor het investeringsklimaat wordt verbeterd, private 
investeringen worden aangetrokken en er op de korte en middellange termijn banen en 
economische groei ontstaan. Hoewel investeringen een strategisch oogmerk hebben en in 
overeenstemming zijn met EU-beleid en EU-doelen voor concurrentievermogen, mogen ze in 
geen opzicht fungeren als substituut voor overheidsinvesteringen die normaliter uitsluitend 
binnen de financiële verantwoordelijkheid van lidstaten of regio's vallen.

Amendement 105
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 quater) Teneinde te waarborgen dat 
het EFSI zijn doel kan bereiken, moet een 
bedrag van minstens EUR 5 500 000 000 
van het EFSI aan het EFI ter beschikking 
worden gesteld voor EIB-financiering die 
specifiek is bedoeld voor kleine en 
middelgrote ondernemingen en kleine 



AM\1053517NL.doc 45/185 PE551.907v01-00

NL

midcap-bedrijven, alsook innovatieve 
kmo's en innovatieve midcap-bedrijven.

Or. en

Motivering

Het EFSI hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden. In de afgelopen paar jaar zijn er een 
aantal innovatieve financiële instrumenten in het kader van H2020 en COSME ingesteld ten 
gunste van kmo's en kleine midcap-bedrijven, en deze worden op het moment door het EFI 
uitgevoerd. De instrumenten leveren een multiplicatoreffect van tussen 1:18 en 1:23 op en 
hebben te maken met het dubbele van de vraag die voor financiering in aanmerking komt van 
wat ze kunnen verlenen. Een deel van de garantie dient daarom worden gebruikt om 
succesvolle bestaande instrumenten aan te vullen.

Amendement 106
Christian Ehler

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 en 
marktfalen 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. en
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Amendement 107
Michał Boni, Lambert van Nistelrooij, Carlos Zorrinho, Pilar del Castillo Vera, Markus 
Pieper, Christian Ehler

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 die ook op digitale 
ontwikkeling zijn gericht, 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. en

Amendement 108
David Borrelli, Dario Tamburrano

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 

(12) Tal van zowel kleine en middelgrote 
ondernemingen als startende innoverende 
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 
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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.

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 109
Krišjānis Kariņš, Christian Ehler

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 en 
marktfalen 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. en

Amendement 110
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato



PE551.907v01-00 48/185 AM\1053517NL.doc

NL

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 kleine en innovatieve
midcap-bedrijven in de gehele Unie, vooral 
in lidstaten waar kmo's grotere moeite
hebben om krediet te verkrijgen, hebben
behoefte aan bijstand om marktfinanciering 
te kunnen aantrekken, vooral als het 
investeringen betreft waaraan een groter 
risico verbonden is. Het EFSI dient deze 
ondernemingen te helpen een gebrek aan 
kapitaal te boven te komen door de EIB (en 
het Europees Investeringsfonds ("EIF")
waar dit van toepassing is) 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. en

Amendement 111
Pavel Telička, Philippe De Backer

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 innovatieve en snelgroeiende
ondernemingen, waaronder start-ups 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 
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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.

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. en

Amendement 112
Christian Ehler, Neena Gill, Pervenche Berès, Martina Dlabajová, Helga Trüpel

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Gezien het feit dat creatieve 
bedrijfstakken in Europa een aanzienlijke 
bijdrage aan de economie van de EU 
leveren, meer dan EUR 550 miljard in 
toegevoegde waarde voor het bbp 
scheppen en voor 8,3 miljoen 
voltijdsbanen zorgen, dient financiering 
in het kader van het EFSI ook investering 
en groei in de creatieve en culturele sector 
te ondersteunen en de culturele en 
creatieve bedrijfstakken in Europa te 
versterken, vooral start-ups, innovatieve 
kmo's en creatieve ondernemingen.

Or. en

Amendement 113
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Is van mening dat de 
belangrijkste voorwaarde voor het 
ontstaan van de toekomstige Europese 
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energie-unie de voltooiing van een 
geïntegreerde interne energiemarkt van 
de EU is, waarvoor de ontwikkeling van 
slimme energie-infrastructuur en 
onderlinge verbinding van 
energienetwerken nodig is. Steunt ten 
slotte de oproep van de Europese Raad op 
24 oktober 2014 om dringende 
maatregelen te nemen om voor het 
behalen van een minimumdoelstelling van 
10 % van de bestaande onderling 
verbonden energienetwerken te zorgen, 
waarbij spoed is vereist, en niet later dan 
uiterlijk 2020 voor lidstaten die nog geen 
minimaal integratieniveau in de interne 
energiemarkt hebben behaald; Het EFSI 
dient te helpen om deze beleidsdoelstelling 
van de Unie te halen door bij te dragen 
aan de ontwikkeling van 
grensoverschrijdende onderling 
verbonden energienetwerken om de 
voltooiing van een transparante, goed 
functionerende en volledig geïntegreerde 
aardgas- en elektriciteitsmarkt te behalen.

Or. en

Amendement 114
David Borrelli, Dario Tamburrano

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 

(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
startende innoverende bedrijven dienen 
via het Europees Investeringsfonds ("EIF") 
te verlopen om van de ervaring van het EIF 
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met dergelijke activiteiten te kunnen 
profiteren.

met dergelijke activiteiten te kunnen 
profiteren.

Or. it

Amendement 115
Christian Ehler

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 
kleine en middelgrote ondernemingen en 
midcap-bedrijven dienen via het Europees 
Investeringsfonds ("EIF") te verlopen om 
van de ervaring van het EIF met dergelijke 
activiteiten te kunnen profiteren.

Or. en

Motivering

Het EFSI hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden. In de afgelopen paar jaar zijn er een 
aantal innovatieve financiële instrumenten in het kader van H2020 en COSME ingesteld ten 
gunste van kmo's en midcap-bedrijven, en deze worden op het moment door het EFI 
uitgevoerd. De instrumenten leveren een multiplicatoreffect van tussen 1:18 en 1:23 op en 
hebben te maken met het dubbele van de vraag die voor financiering in aanmerking komt van 
wat ze kunnen verlenen. Een deel van de garantie dient daarom worden gebruikt om 
succesvolle bestaande instrumenten aan te vullen.

Amendement 116
Simona Bonafè, Renato Soru, Patrizia Toia, Flavio Zanonato
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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 bepaling inzake EFSI-
financiering voor kleine en middelgrote 
ondernemingen en kleine midcap-bedrijven
dient via het Europees Investeringsfonds
("EIF") en de EIB te verlopen om van de 
ervaring van het EIF met dergelijke 
activiteiten te kunnen profiteren.

Or. en

Amendement 117
Csaba Molnár

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 

(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, duurzame
groei, het concurrentievermogen en 
energie-onafhankelijkheid 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 
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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.

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 118
Claude Turmes
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 
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 

(14) Het EFSI moet zich toespitsen op 
projecten met een hoge maatschappelijke, 
ecologische en economische toegevoegde
waarde. Het EFSI dient zich meer in het 
bijzonder toe te leggen op projecten die
deverwezenlijking van de klimaat- en
energiedoelstellingen van de EU 
ondersteunen, het scheppen van 
fatsoenlijke en lokale banen bevordert, 
ecologische duurzaamheid, economische 
veerkrachtigheid en het
concurrentievermogen op de lange termijn 
versterkt. 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. 
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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.

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 119
Martina Werner, Bernd Lange

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 

(14) Het EFSI moet zich toespitsen op 
projecten met een hoge maatschappelijke, 
duurzame en economische toegevoegde
waarde. Het EFSI dient zich meer in het 
bijzonder toe te leggen op projecten die de
duurzame werkgelegenheidsschepping ter 
plaatse, de duurzame groei op lange 
termijn en het concurrentievermogen 
bevorderen en die bijdragen tot de 
verwezenlijking van de klimaat- en 
energiedoelstellingen van de EU. De 
ervaringen met de uitvoering van 
beproefde projecten en initiatieven, zoals 
de ervaringen met de projecten op het
gebied van energie-efficiëntie ELENA 
(Europese plaatselijke bijstand op 
energiegebied) en EEEF (Europees 
Fonds voor energie-efficiëntie) of met het 
publiek-private partnerschap "Factories 
of the Future" op het gebied van de 
digitalisering van de verwerkende 
industrie, kunnen in aanmerking worden 
genomen bij de selectie van projecten. Het
EFSI dient een breed gamma van 
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gebruikt. Het vereiste dat de 
staatssteunbeginselen in acht moeten 
worden genomen, moet tot een dergelijk 
efficiënt en strategisch gebruik bijdragen.

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. de

Amendement 120
Michał Boni, Lambert van Nistelrooij, Carlos Zorrinho, Pilar del Castillo Vera, Markus 
Pieper

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, 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 en 
ook doelstellingen met betrekking tot de 
digitale ontwikkeling in Europa te kunnen 
inspelen. Het brede productengamma moet 
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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.

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 121
Gunnar Hökmark

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 

(14) Het EFSI moet zich toespitsen op 
projecten met een hoge maatschappelijke 
en economische waarde met een grote 
kans op de rentabiliteit van investeringen, 
om voor duurzaamheid te zorgen en dat 
EU-financiering wordt gebruikt voor 
garanties en niet om de verliezen te 
dekken. 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 
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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.

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 122
Patrizia Toia

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 

(14) Het EFSI moet zich toespitsen op 
projecten met een hoge maatschappelijke 
en economische toegevoegde 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. Hetzelfde geldt voor 
innovatie, vooral op het gebied van de 
digitale interne markt en de digitale 
overheid. 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 
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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.

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 123
Christian Ehler

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 

(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 duurzame banen creëren en
de groei op korte, middellange en lange 
termijn alsmede het concurrentievermogen 
bevorderen, mede door innovatie en de 
ontwikkeling en verspreiding van 
technologie. Het EFSI dient een breed 
gamma van financiële producten (eigen 
vermogen, hybride kapitaalinstrumenten,
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, of 
verdringing van, particuliere 
marktfinanciering fungeren, of van 
producten die worden geleverd door 
regionale en nationale 
stimuleringsbanken, maar moet in plaats 
daarvan als katalysator voor particuliere 
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efficiënt en strategisch gebruik bijdragen. 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

Motivering

Toegevoegde waarde en additionaliteit zijn hoofdcriteria voor het functioneren van het EFSI. 
Tenzij deze criteria worden gegarandeerd, zorgt het fonds voor verdringing van 
betekenisvolle financiële steunmaatregelen die voor een regionaal of nationaal niveau 
worden geboden, eenvoudigweg omdat hiermee in Brussel goede sier wordt gemaakt. Dit 
moet beslist worden vermeden.

Amendement 124
Edouard Martin

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 

(14) Het EFSI moet zich toespitsen op 
projecten met een hoge maatschappelijke 
en economische waarde. Voor zover de 
katalysator van het EFSI op overheidsgeld 
steunt, is het coherent en noodzakelijk dat 
de aldus ondersteunde projecten niet 
alleen hun directe initiatiefnemers maar 
ook het algemene publiek ten goede 
komen (ongeacht of dit in termen van 
banen, het milieu of zelfs ruimtelijke 
ordening is). 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 
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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.

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

Amendement 125
David Borrelli, Dario Tamburrano

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 

(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 en het 
concurrentievermogen bevorderen, de 
weerbaarheid van de Europese Unie 
helpen vergroten en aldus een snellere 
overgang naar een koolstofarme, 
circulaire en gedeelde economie mogelijk 
maken. 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 
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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.

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 Europese 
richtsnoeren inzake staatssteun op het 
gebied van energie en milieu in acht 
moeten worden genomen, moet tot een 
dergelijk efficiënt en strategisch gebruik 
bijdragen.

Or. it

Amendement 126
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

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, 
duurzame en economische toegevoegde
waarde. Het EFSI dient zich meer in het 
bijzonder toe te leggen op projecten die
duurzame en kwalitatief hoogwaardige 
werkgelegenheid, duurzame groei op 
lange termijn en het concurrentievermogen 
bevorderen, hetgeen zal bijdragen aan de 
verwezenlijking van de klimaat-, energie-
en digitale doelstellingen van de EU. 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 
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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.

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 zich op 
projecten met een hoger risicoprofiel te 
richten dan die normaliter door de EIB 
worden gefinancierd 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 127
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

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 

(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 mag niet als 
substituut voor particuliere 
marktfinanciering fungeren.
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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 128
Anne Sander

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 

(14) Het EFSI moet zich toespitsen op 
projecten met een hoge maatschappelijke, 
territoriale 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 
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gebruikt. Het vereiste dat de 
staatssteunbeginselen in acht moeten 
worden genomen, moet tot een dergelijk 
efficiënt en strategisch gebruik bijdragen.

gebruikt. Het vereiste dat de 
staatssteunbeginselen in acht moeten 
worden genomen, moet tot een dergelijk 
efficiënt en strategisch gebruik bijdragen.

Or. fr

Amendement 129
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, 
Theresa Griffin

Voorstel voor een verordening
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Bij het kiezen van projecten die 
voor ondersteuning door het EFSI in 
aanmerking komen, dient in het bijzonder 
aandacht te worden geschonken aan 
energie-efficiëntie; Bij besluiten 
betreffende projecten op het gebied van de 
opwekking of het transport van energie 
dient bekeken te worden of de 
doelstellingen op het gebied van de 
bevoorradingszekerheid in plaats hiervan 
op een meer duurzame en 
kostenefficiëntere wijze kunnen worden 
bereikt door de vraag naar energie te 
reduceren of door de energie-efficiëntie te 
vergroten of door vraagrespons; en dit 
teneinde ervoor te zorgen dat energie-
efficiëntieprojecten op voet van gelijkheid, 
waaronder een gelijke kosten-
batenanalyse, concurreren met projecten 
die gericht zijn op het vergroten van het 
energie-aanbod of het ontwikkelen van 
nieuwe infrastructuur;

Or. en

Motivering

In de mededeling van 25.2.2015 betreffende de energie-unie, COM(2015) 80 „Een 
kaderstrategie voor een schokbestendige energie-unie met een toekomstgericht beleid inzake 
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klimaatverandering" wordt benadrukt dat het noodzakelijk is „het concept energie-efficiëntie 
fundamenteel te herzien en dit als een op zichzelf staande energiebron te beschouwen, 
waarvan de waarde de bespaarde energie is. In het kader van de herziening van de 
marktordening zal de Commissie erover waken dat energie-efficiëntie en vraagrespons onder 
gelijke voorwaarden kunnen concurreren met productiecapaciteit."

Amendement 130
Martina Werner, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Voorstel voor een verordening
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Bij het kiezen van projecten die 
voor ondersteuning door het EFSI in 
aanmerking komen, dient in het bijzonder 
aandacht te worden geschonken aan 
energie-efficiëntie; Bij besluiten 
betreffende projecten op het gebied van de 
opwekking of het transport van energie 
dient bekeken te worden of de 
doelstellingen op het gebied van de 
bevoorradingszekerheid niet op een meer 
duurzame en kostenefficiëntere wijze 
kunnen worden bereikt door de vraag 
naar energie te reduceren of de energie-
efficiëntie te vergroten; en dit teneinde 
ervoor te zorgen dat energie-
efficiëntieprojecten op voet van gelijkheid 
concurreren met projecten die gericht zijn 
op het vergroten van het energie-aanbod 
of het ontwikkelen van nieuwe 
infrastructuur;

Or. en

Amendement 131
Sorin Moisă

Voorstel voor een verordening
Overweging 14 bis (nieuw)



PE551.907v01-00 66/185 AM\1053517NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Het EFSI dient de evenwichtige 
verdeling van projecten in Europa te 
steunen en een buitensporige concentratie 
in één sector of geografisch gebied te 
vermijden.

Or. ro

Amendement 132
Bendt Bendtsen, Seán Kelly

Voorstel voor een verordening
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Bij het kiezen van projecten die 
voor ondersteuning door het EFSI in 
aanmerking komen, dienen energie-
efficiëntie en vraagresponsprojecten aan 
gelijke concurrentievoorwaarden te 
voldoen als energieleveringsprojecten wat 
betreft kosten-batenanalyse.

Or. en

Motivering

In de mededeling van de Europese Commissie inzake „Een kaderstrategie voor een 
schokbestendige energie-unie met een toekomstgericht beleid inzake klimaatverandering"
wordt benadrukt dat energie-efficiëntie als een energiebron op zich moet worden beschouwd. 
In het kader van de herziening van de marktordening zal de Commissie erover waken dat 
energie-efficiëntie en vraagrespons onder gelijke voorwaarden kunnen concurreren met 
productiecapaciteit.

Amendement 133
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

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

(14 bis) Bij het kiezen van projecten die 
voor ondersteuning door het EFSI in 
aanmerking komen, dient in het bijzonder 
aandacht te worden geschonken aan 
energie-efficiëntie en digitale 
oplossingen; Bij besluiten betreffende 
projecten dient bekeken te worden of de 
doelstellingen op het gebied van de 
bevoorradingszekerheid niet op een meer 
duurzame en kostenefficiëntere wijze 
kunnen worden bereikt door het gebruik 
van nieuwe digitale technologieën en 
ICT; en dit teneinde ervoor te zorgen dat 
projecten op voet van gelijkheid 
concurreren met projecten die gericht zijn 
op het vergroten van het energie-aanbod 
of het ontwikkelen van nieuwe 
infrastructuur.

Or. en

Amendement 134
Aldo Patriciello

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 in heel de Unie, 
ook in de landen die het zwaarst door de 
financiële crisis zijn getroffen, te richten 
op projecten die de additionaliteit ten 
opzichte van bestaande verrichtingen 
waarborgen Het EFSI mag alleen worden 
gebruikt wanneer uit andere bronnen geen 
financiering tegen redelijke voorwaarden 
voorhanden is.
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Or. it

Amendement 135
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, 
Carlos Zorrinho

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. Voor 
onderzoeks- ontwikkelings- en 
innovatieprojecten dient een nog hoger 
risicoprofiel dient te worden geaccepteerd.
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

Motivering

Activiteiten op het gebied van onderzoek, technische ontwikkeling en innovatie zijn moeilijk te 
financieren in een markt met vrije concurrentie, aangezien ze een aantal kenmerken hebben 
die investeringen in deze gebieden anders maken dan gebruikelijke investeringen (d.w.z. de 
mate van onzekerheid die met de uitkomsten gaan gepaard, een hoge mate van uitgaven aan 
onderzoek en ontwikkeling op het vlak van menselijk kapitaal). Om de investeringskloof die de 
doelstelling voor onderzoek en innovatie van de Europa 2020-strategie dus te overbruggen, 
dient er een hoger risicoprofiel voor onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatieprojecten te 
worden geaccepteerd.

Amendement 136
Béla Kovács
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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. Het EFSI mag worden gebruikt
indien uit andere bronnen geen 
financiering tegen redelijke voorwaarden 
voorhanden is.

Or. en

Amendement 137
Patrizia Toia

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 en complementariteit ten 
opzichte van bestaande verrichtingen te 
waarborgen. Het EFSI dient projecten 
overal in de Unie te financieren, met 
bijzondere aandacht voor die betreffende
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
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Amendement 138
Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek

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, waarbij geografische 
concentratie wordt vermeden en 
investeringen worden bevorderd in regio's 
waar de kapitaalmarkten minder goed 
ontwikkeld zijn, 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 139
Christian Ehler

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 

(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 
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zwaarst door de financiële crisis zijn 
getroffen. Het EFSI mag alleen worden 
gebruikt wanneer uit andere bronnen geen 
financiering tegen redelijke voorwaarden 
voorhanden is.

zwaarst door de financiële crisis zijn 
getroffen. Het EFSI mag alleen worden 
gebruikt wanneer uit andere bronnen, 
waaronder particuliere of openbare 
banken, regionale of nationale 
stimuleringsbanken en de EIB, geen 
financiering tegen redelijke voorwaarden 
voorhanden is.

Or. en

Motivering

Toegevoegde waarde en additionaliteit zijn essentiële criteria voor de werking van het EFSI –
tenzij hierop wordt toegezien, zal het fonds uiteindelijk zinvolle financiële steunmaatregelen 
op regionaal of nationaal niveau verdringen, louter voor de politieke show in Brussel. Dat 
moet beslist worden vermeden.

Amendement 140
Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav 
Ransdorf

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. Het EFSI mag alleen worden 
gebruikt wanneer uit andere bronnen geen 
financiering voorhanden is en kan worden 
aangetoond dat investeringen een 
positieve bijdrage aan sociale en regionale 
cohesie leveren, door het verbeteren van 
de overheidsinvesteringen en openbare 
diensten, het scheppen van 
kwaliteitsbanen en het verbeteren en 
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verbreden van de productieve basis van de 
lidstaten, met name van de lidstaten die 
het zwaarst door de crisis zijn getroffen.

Or. en

Amendement 141
Simona Bonafè, Renato Soru, Patrizia Toia, Flavio Zanonato

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 en de 
risicovollere tranche daarvan te 
financieren om de additionaliteit en 
complementariteit ten opzichte van 
bestaande verrichtingen te waarborgen. Het 
EFSI moet erop gericht zijn projecten 
overal in de Unie te financieren, vooral 
waar de investeringen als percentage van 
het bbp aanzienlijk zijn afgenomen, door
bij zijn investeringsbeleid rekening te 
houden met de criteria inzake 
additionaliteit en hoog risicoprofiel. Het 
EFSI mag alleen worden gebruikt wanneer 
uit andere bronnen geen financiering 
voorhanden is.

Or. en

Amendement 142
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) Marktstimulansen en de door het 
EFSI geboden additionaliteit dienen 
ervoor te zorgen dat het EFSI zich richt 
op maatschappelijk en economisch 
haalbare projecten zoals hernieuwbare 
energie en energie-efficiëntie zonder 
regionale onderverdeling om met name 
hoge investeringsbehoeften aan te 
pakken. Aan lidstaten met minder 
ontwikkelde financiële markten dient er 
passende technische bijstand te worden 
verleend om ervoor te zorgen dat de 
algemene doelstellingen van deze 
verordening kunnen worden 
verwezenlijkt. Tegelijkertijd dient het 
EFSI in staat te zijn om ecologisch 
verantwoorde projecten te ondersteunen 
en industrieën en technologieën met een 
groot groeipotentieel ten goede te komen.

Or. en

Amendement 143
Béla Kovács

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) Het EFSI dient met name te 
definiëren wat "redelijke voorwaarden"
zijn voor het verstrekken van financiële 
bijstand.

Or. en

Amendement 144
Christian Ehler
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Voorstel voor een verordening
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) Marktstimulansen en de door het 
EFSI geboden additionaliteit dienen 
ervoor te zorgen dat het EFSI zich richt 
op maatschappelijk en economisch 
haalbare projecten zonder sectorale of 
regionale onderverdeling om met name 
hoge investeringsbehoeften of marktfalen 
aan te pakken. Aan lidstaten met minder 
ontwikkelde financiële markten dient er 
passende technische bijstand te worden 
verleend om ervoor te zorgen dat de 
algemene doelstellingen van deze 
verordening kunnen worden 
verwezenlijkt.

Or. en

Motivering

Terwijl er geen subsidiabiliteitscriteria of politieke doelstellingen moeten worden vastgesteld 
om een geografisch evenwicht van door het EFSI gesteunde projecten in Europa tot stand te 
brengen, dient er technische bijstand te worden verleend aan regio's en lidstaten waar de 
situatie op de financiële markten zeer nijpend is, teneinde ervoor te zorgen dat subsidiabele 
bestaande projectvoorstellen toegang krijgen tot de portefeuille van het EFSI.

Amendement 145
Claude Turmes
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 economisch en technisch haalbaar zijn, 
maar die worden geconfronteerd met 
belemmeringen voor de aanvaarding door 
de markt. Daarnaast moet het zich 



AM\1053517NL.doc 75/185 PE551.907v01-00

NL

toespitsen op bijna marktrijpe innovaties 
waar verdere steun nodig is om de "vallei 
des doods" te overbruggen, waaraan een 
passend risico verbonden is, maar die wel 
nog aan de specifieke vereisten voor EFSI-
financiering voldoen.

Or. en

Amendement 146
Christian Ehler

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 en 
financieel aanvaardbaar zijn onder de 
door de productportefeuille van het EFSI 
geboden voorwaarden. Het gemiddelde 
aan het project verbonden risico onder het 
EFSI dient groter te zijn dan onder een 
andere beschikbare 
investeringsportefeuille in de EU.

Or. en

Motivering

Toegevoegde waarde en additionaliteit zijn essentiële criteria voor de werking van het EFSI –
tenzij hierop wordt toegezien, zal het fonds uiteindelijk zinvolle financiële steunmaatregelen 
op regionaal of nationaal niveau verdringen, louter voor de politieke show in Brussel. Dat 
moet beslist worden vermeden. De toegevoegde waarde van het EFSI bestaat met name uit het 
grotere gemiddelde risico van de portefeuille. 

Amendement 147
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie



PE551.907v01-00 76/185 AM\1053517NL.doc

NL

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) Het EFSI dient te worden 
uitgerust met een passende 
governancestructuur, die evenredig moet 
zijn met het doel, namelijk passend 
gebruik van de EU-garantie. Die 
governancestructuur dient te bestaan uit 
een bestuur, een directeur en een 
investeringscomité. Het mag niet raken 
aan of interfereren met de besluitvorming 
van de EIB, of een substituut zijn van de 
bestuursorganen van laatstgenoemde. De 
directeur dient verantwoordelijk te zijn 
voor het dagelijks bestuur van het EFSI 
en de voorbereidende werkzaamheden 
voor de vergaderingen van het 
investeringscomité te verrichten.

Or. en

Amendement 148
Béla Kovács

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) Het EFSI dient met name te 
definiëren wat "redelijke voorwaarden"
zijn voor het verstrekken van financiële 
bijstand en welke factoren van invloed 
zijn op het passende risico om een eerlijke 
toewijzing van zijn financiële middelen te 
garanderen.

Or. en

Amendement 149
Christian Ehler
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Voorstel voor een verordening
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) Het EFSI dient te worden 
uitgerust met een passende 
governancestructuur, die evenredig moet 
zijn met het doel, namelijk passend 
gebruik van de EU-garantie. Die 
governancestructuur dient te bestaan uit 
een bestuur, een directeur en een 
investeringscomité. Het mag niet raken 
aan of interfereren met de besluitvorming 
van de EIB, of een substituut zijn van de 
bestuursorganen van laatstgenoemde. Het 
bestuur dient de investeringsrichtsnoeren 
te bepalen op grond waarvan het 
investeringscomité over het gebruik van 
de EU-garantie dient te besluiten in 
overeenstemming met de in deze 
verordening bepaalde doestellingen. De 
directeur dient verantwoordelijk te zijn 
voor het dagelijks bestuur van het EFSI 
en de voorbereidende werkzaamheden 
voor de vergaderingen van het 
investeringscomité te verrichten.

Or. en

Motivering

Er moet een overweging worden toegevoegd met betrekking tot de geplande 
governancestructuur.

Amendement 150
Edouard Martin

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) Om buitenkanseffecten te 
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voorkomen, moet een 
waarschuwingsmechanisme worden 
ingevoerd dat vanuit het veld werkt om 
eventueel misbruik op dit gebied te 
melden. Het EESC en het Comité van de 
Regio's zouden in dit opzicht uitstekende 
schakels kunnen vormen om op de hoogte 
te blijven van door respectievelijk 
werknemers en lokale overheid afgegeven 
meldingen.

Or. fr

Amendement 151
Claude Turmes
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 
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 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 en worden 
gecontroleerd door een platform van 
maatschappelijke organisaties voor betere 
investeringen, die beide toezicht moeten
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 152
Michał Boni, Lambert van Nistelrooij, Danuta Maria Hübner, Jerzy Buzek, Markus 
Pieper, Seán Kelly

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 in de in 
de verordening bedoelde sectoren en 
geografische markten in de Unie
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 153
Kaja Kallas

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) De besluiten betreffende de steun van 
het EFSI voor infrastructuur- en grote 
midcap-projecten moeten door een 
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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 worden genomen. Het 
investeringscomité moet zijn samengesteld 
uit onafhankelijke deskundigen die over 
een uitgebreide kennis en ervaring op het 
gebied van projectstructurering, 
projectfinanciering en
investeringsprojecten, en in verschillende 
sectoren, zoals onderzoek en 
ontwikkeling, energie, vervoer en ICT,
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 154
Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav 
Ransdorf

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 

(17) De besluiten betreffende de steun van 
het EFSI voor infrastructuur- en grote 
midcap-projecten moeten door een 
investeringscomité worden genomen, met 
passende betrokkenheid van sociale 
partners. Het investeringscomité moet zijn 
samengesteld uit deskundigen die over een 
uitgebreide kennis en ervaring op het 
gebied van investeringsprojecten, 
werkgelegenheidsbeleid, industriebeleid, 
energie en onderzoek en innovatie
beschikken. Het investeringscomité moet 
verantwoording verschuldigd zijn aan het 
bestuur van het EFSI, dat toezicht moet 
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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.

uitoefenen op de verwezenlijking van de 
doelstellingen van het EFSI met passende 
betrokkenheid van sociale partners. 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 155
David Borrelli, Dario Tamburrano

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
beschikken over een uitgebreide kennis en 
ervaring op het gebied van 
investeringsprojecten en op de in de 
verordening aangegeven specifieke 
gebieden en wier benoeming na 
hoorzittingen moet worden goedgekeurd 
door het Europees Parlement. 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 startende 
innoverende bedrijven kan uitvoeren.
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Or. it

Amendement 156
Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek, Christian Ehler

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. 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. De 
besluiten van het investeringscomité 
moeten vrij zijn van onnodige inmenging 
teneinde de volledige onafhankelijkheid 
ervan te waarborgen, hetgeen bepalend is 
om het vertrouwen van investeerders te 
behouden.

Or. en

Amendement 157
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Overweging 17
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Text proposed by the Commission Amendment

(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
beschikken over een uitgebreide kennis en 
ervaring op het gebied van 
investeringsprojecten, met inbegrip van 
projecten op het terrein van 
werkgelegenheid,sociale zaken en milieu, 
en ook plaats bieden aan wetenschappers. 
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. pt

Amendement 158
Sorin Moisă

Voorstel voor een verordening
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) Het bestuur dient transparante 
criteria vast te stellen voor het opstellen 
van de projectenportefeuille en de 
daaropvolgende selectie van projecten 
voor financiering, om ervoor te zorgen dat 
de investeringen evenwichtig binnen de 
Unie worden verdeeld. 

Or. ro
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Amendement 159
Kaja Kallas

Voorstel voor een verordening
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) Met het oog op de transparantie, 
verantwoordingsplicht en 
onafhankelijkheid van het bestuur en het 
investeringscomité dient er een systeem 
ter voorkoming van belangenconflicten te 
worden goedgekeurd en ten uitvoer te 
worden gelegd.

Or. en

Amendement 160
Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek, Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) Om ervoor te zorgen dat de 
doelstellingen van deze richtlijn worden 
gerealiseerd en dat er een breed 
geografisch bereik van de projecten 
binnen de Unie tot stand wordt gebracht, 
dient er technische bijstand te worden 
verleend aan de lidstaten waar de 
kapitaalmarkten minder goed ontwikkeld 
zijn vergeleken met andere lidstaten.

Or. en

Amendement 161
Christian Ehler
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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 
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.

(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 
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, binnen een
periode van drie jaar te rekenen vanaf de 
inwerkingtreding van deze verordening,
naar verwachting in totaal ten minste
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
binnen de beschikbaarheidsperiode van 
de garantie.

Or. en

Motivering

Met het oog op de behoefte aan een onmiddellijke impuls voor het investeringsklimaat in 
Europa, mag het afsluiten van contracten in het kader van het EFSI niet worden uitgesteld. 
Uiteraard dienen alleen werkelijk in aanmerking komende projecten voor subsidiëring te 
worden geselecteerd.
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Amendement 162
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf

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 
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.

(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 
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 163
Seán Kelly, Jeppe Kofod, Morten Helveg Petersen, Claude Turmes

Voorstel voor een verordening
Overweging 18 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) Van investeringen in energie-
efficiëntie is bekend dat deze tegen 2020 
tot wel 2 miljoen nieuwe banen opleveren 
en mogelijk nog eens 2 miljoen banen 
tegen 2030. Efficiëntie vertegenwoordigt 
bovendien een van de weinige 
economische sectoren waar in het 
verleden een hefboomeffect groter dan 15 
is bereikt. Teneinde te waarborgen dat het 
EFSI zijn doel om particuliere 
investeringen te bevorderen, banen te 
scheppen, veerkrachtige economische 
ontwikkelingen te bevorderen en macro-
economische onevenwichtigheden te 
verminderen kan bereiken, moet een 
bedrag gelijk aan 5 000 000 000 EUR van 
het EFSI ter beschikking worden gesteld 
voor een specifiek fonds voor energie-
efficiëntie.

Or. en

Amendement 164
Simona Bonafè, Renato Soru, Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Voorstel voor een verordening
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) Op 13 januari 2015 heeft de 
Europese Commissie een mededeling 
gepresenteerd over de wijze waarop zij de 
huidige regels van het stabiliteits- en 
groeipact zal toepassen. Nationale 
medefinanciering van door het EFSI 
ondersteunde verrichtingen komt, ook in 
de overgangsperiode, in aanmerking voor 
de flexibiliteit binnen de huidige regels 
van het stabiliteits- en groeipact zoals 
bepaald in de mededeling van de 
Commissie van 13 januari 2015 en 
overeenkomstig de daarin opgenomen 
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voorwaarden en grenzen.

Or. en

Amendement 165
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) Om te zorgen dat verantwoording 
wordt afgelegd jegens de Europese burger 
dient de Commissie na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
aan het Europees Parlement en aan de 
Raad een jaarverslag voor te leggen met 
een onafhankelijke evaluatie van het 
gebruik van de EU-garantie en van de 
verwezenlijking van de algemene 
doelstellingen van deze verordening, met 
inbegrip van de mobilisatie van particulier 
kapitaal. Daarnaast dient zij een 
beoordeling voor te leggen van de door 
het EFSI geboden additionaliteit, van het 
risicoprofiel van de door het EFSI 
ondersteunde verrichtingen, van het 
macro-economisch effect van het EFSI, 
met inbegrip van het effect ervan op de 
groei en de werkgelegenheid, van de door 
de EIAH verleende diensten en van de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
het EFSI en van de EIAH. Indien nodig 
dient het verslag vergezeld te gaan van 
een voorstel aan het Europees Parlement 
en de Raad tot wijziging van deze 
verordening. De EIB dient, in 
samenwerking met het EIF, halfjaarlijks 
aan het Europees Parlement en de Raad 
verslag uit te brengen over de 
financierings- en 
investeringsverrichtingen van de EIB en 
het EIF en verliezen op EFSI-
verrichtingen.
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Or. en

Motivering

Gelet op de noodzaak om transparantie en een passende mate van toezicht door de wetgever 
te waarborgen, is verslaglegging essentieel om een soepele tenuitvoerlegging van het EFSI te 
garanderen.

Amendement 166
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 18 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 ter) Teneinde te waarborgen dat het 
EFSI zijn doelstelling kan bereiken, moet 
een bedrag gelijk aan 5 000 000 000 EUR 
van het EFSI aan het EIF ter beschikking 
worden gesteld voor EIB-financiering die 
specifiek is bedoeld voor kleine en 
middelgrote ondernemingen, kleine 
midcap-bedrijven en innovatieve kmo's.

Or. en

Amendement 167
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 18 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 quater) Investeringen moeten gericht 
zijn op het behoud en de verdere 
ontwikkeling van het industrieel 
leiderschap van de EU op het gebied van 
innovatieve technologische sectoren van 
de economie die het scheppen van lokale 
banen mogelijk maken, met behoud van 
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de productiecapaciteit van de EU, en 
bijdragen tot de verwezenlijking van de 
klimaat- en energiedoelstellingen van de 
EU, zoals leiderschap op het gebied van 
technologieën voor het opwekken van 
energie uit hernieuwbare energiebronnen 
zoals offshorewind. Europa is nog steeds 
wereldleider in de wind- en fotovoltaïsche 
sector en de sector slimme netwerken. Het 
EFSI dient een bijdrage te leveren aan de 
uitdaging om deze leidende positie in de 
volgende fase van de technologische 
ontwikkelingen in de sector hernieuwbare 
energie te handhaven.

Or. en

Amendement 168
Aldo Patriciello

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, 
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. it

Amendement 169
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie
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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 het streefcijfer van 315 miljard 
EUR zo snel mogelijk te bereiken, dienen 
de nationale stimuleringsbanken of -
instellingen en investeringsplatforms of -
fondsen via de EFSI-garantie een 
belangrijke rol te spelen bij het in kaart 
brengen van haalbare projecten, het 
ontwikkelen en waar passend bundelen 
van projecten, en het aantrekken van 
mogelijke investeerders. In dat verband 
dient het mogelijk te zijn om 
macroregionale platforms op te zetten om 
grensoverschrijdende projecten of een 
groep projecten in de lidstaten vanuit een 
regionaal perspectief te stimuleren.

Or. en

Amendement 170
Nadine Morano

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, hun territoriale overheden,
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.



PE551.907v01-00 92/185 AM\1053517NL.doc

NL

Or. fr

Amendement 171
Gunnar Hökmark

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. Nationale 
bijdragen aan het EFSI dienen volgens 
dezelfde regels als andere 
overheidsuitgaven en -investeringen te 
verlopen, moeten een prioriteit van het 
begrotingsbeleid zijn en mogen de regels 
van het stabiliteitspact niet ondermijnen.

Or. en

Amendement 172
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

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 

(19) Om een verdere verhoging van de 
EFSI-middelen mogelijk te maken, moet 
de deelname aan het EFSI openstaan voor 
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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.

derden, inclusief lidstaten, nationale 
stimuleringsbanken of 
overheidsagentschappen die eigendom zijn 
of onder de zeggenschap staan van 
lidstaten. Derden moeten rechtstreeks aan 
het EFSI bijdragen en aan de EFSI-
governancestructuur deelnemen.

Or. en

Amendement 173
Carlos Zorrinho, Michał Boni

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Op projectniveau mogen derden 
samen met het EFSI medefinancieren op 
projectbasis of in het kader van 
investeringsplatforms die met specifieke 
geografische of thematische sectoren 
verband houden.

(20) Op projectniveau mogen derden 
samen met het EFSI medefinancieren op 
projectbasis of in het kader van 
investeringsplatforms die met specifieke 
geografische of thematische sectoren 
verband houden. Speciale aandacht dient 
uit te gaan naar investeringsplatforms die 
zich richten op transformatieve sectoren 
met een grote economische en 
maatschappelijke toegevoegde waarde, 
alsmede investeringsplatforms die 
kleinschalige duurzame en innovatieve 
projecten aggregeren, met name van 
regio's, steden en kmo's, bijvoorbeeld 
energie-efficiëntieprojecten, zoals voor de 
renovatie van het gebouwenbestand, en 
projecten op het gebied van slimme 
netwerken, zoals modernisering van de 
digitale infrastructuur en nieuwe diensten 
voor de burger op basis van innovatieve 
digitale instrumenten.

Or. en
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Amendement 174
Jeppe Kofod, Martina Werner

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Op projectniveau mogen derden 
samen met het EFSI medefinancieren op 
projectbasis of in het kader van 
investeringsplatforms die met specifieke 
geografische of thematische sectoren 
verband houden.

(20) Op projectniveau mogen derden 
samen met het EFSI medefinancieren op 
projectbasis of in het kader van 
investeringsplatforms die met specifieke 
geografische of thematische sectoren 
verband houden. Speciale aandacht dient 
uit te gaan naar investeringsplatforms die 
zich richten op transformatieve sectoren 
met een grote economische en 
maatschappelijke toegevoegde waarde, 
alsmede investeringsplatforms die 
kleinschalige duurzame en innovatieve 
projecten aggregeren, met name van 
regio's, steden en kmo's, bijvoorbeeld 
energie-efficiëntieprojecten, zoals voor de 
renovatie van het gebouwenbestand.

Or. en

Amendement 175
Michał Boni, Lambert van Nistelrooij, Carlos Zorrinho, Pilar del Castillo Vera, Jerzy 
Buzek, Markus Pieper

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Op projectniveau mogen derden 
samen met het EFSI medefinancieren op 
projectbasis of in het kader van 
investeringsplatforms die met specifieke 
geografische of thematische sectoren 
verband houden.

(20) Op projectniveau mogen derden 
samen met het EFSI medefinancieren op 
projectbasis of in het kader van 
investeringsplatforms die met specifieke 
geografische of thematische sectoren 
verband houden. Speciale aandacht dient 
uit te gaan naar investeringsplatforms die 
de nadruk leggen op de toegevoegde 
waarde in verband met de mogelijkheden
van de in alle sectoren van de economie 
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aanwezige digitale stimulansen om te 
helpen bij het bereiken van de 
doelstellingen van de digitale interne 
markt en de ontwikkeling van digitale 
infrastructuur.

Or. en

Amendement 176
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Op projectniveau mogen derden 
samen met het EFSI medefinancieren op 
projectbasis of in het kader van
investeringsplatforms die met specifieke 
geografische of thematische sectoren 
verband houden.

(20) Op projectniveau mogen derden 
samen met het EFSI medefinancieren op 
projectbasis of via investeringsplatforms.

Or. en

Motivering

Er moet meer duidelijkheid komen over wat er nu precies naar verwachting op 
platformniveau zal gebeuren en met welke bedoeling.

Amendement 177
Bendt Bendtsen, Seán Kelly

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Op projectniveau mogen derden 
samen met het EFSI medefinancieren op 
projectbasis of in het kader van 
investeringsplatforms die met specifieke 
geografische of thematische sectoren 

(20) Op projectniveau mogen derden 
samen met het EFSI medefinancieren op 
projectbasis of in het kader van 
investeringsplatforms die met specifieke 
geografische of thematische sectoren 
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verband houden. verband houden. Speciale aandacht dient 
uit te gaan naar investeringsplatforms die 
zich richten op transformatieve sectoren 
met een grote economische en 
maatschappelijke toegevoegde waarde, 
alsmede investeringsplatforms die 
kleinschalige duurzame en innovatieve 
projecten aggregeren, met name van 
kmo's, bijvoorbeeld energie-
efficiëntieprojecten, zoals voor de 
renovatie van het gebouwenbestand.

Or. en

Amendement 178
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Op projectniveau mogen derden 
samen met het EFSI medefinancieren op 
projectbasis of in het kader van 
investeringsplatforms die met specifieke 
geografische of thematische sectoren 
verband houden.

(20) Op projectniveau mogen derden 
samen met het EFSI medefinancieren op 
projectbasis of in het kader van 
investeringsplatforms die met specifieke 
geografische of thematische sectoren 
verband houden. Speciale aandacht dient 
uit te gaan naar specifieke 
investeringsplatforms die zich richten op 
transformatieve sectoren met een grote 
economische en maatschappelijke 
toegevoegde waarde, alsmede 
investeringsplatforms die kleinschalige 
duurzame en innovatieve projecten 
aggregeren, met name van regio's, steden 
en kmo's, ook in de digitale sector, 
bijvoorbeeld projecten voor 
hogesnelheidsinternetverbindingen 
gericht op verkleining van de digitale 
kloof.

Or. en
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Amendement 179
Christian Ehler

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) Het EFSI moet een aanvulling 
vormen op lopende regionale, nationale 
en EU-programma's, alsook op 
traditionele EIB-activiteiten. 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.

Or. en

Motivering

Toegevoegde waarde en additionaliteit zijn essentiële criteria voor de werking van het EFSI –
tenzij hierop wordt toegezien, zal het fonds uiteindelijk zinvolle financiële steunmaatregelen 
op regionaal of nationaal niveau verdringen, louter voor de politieke show in Brussel. Dat 
moet beslist worden vermeden.

Amendement 180
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

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 

(21) Op voorwaarde dat aan alle 
toepasselijke selectiecriteria is voldaan,
mogen derden op projectniveau samen 
met het EFSI medefinancieren op 
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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.

projectbasis of in het kader van 
investeringsplatforms die met specifieke 
geografische of thematische sectoren 
verband houden. De lidstaten kunnen 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.

Or. en

Amendement 181
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

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. Deze projecten moeten per 
project in overweging worden genomen, 
met passende betrokkenheid van sociale 
partners en overheden.

Or. en

Amendement 182
Aldo Patriciello
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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). Om 
ervoor te zorgen dat de overheidsgelden 
efficiënt worden besteed zal de Commissie
verdere richtsnoeren verstrekken om 
volledige inachtneming van de 
sectorspecifieke staatssteunregels te 
garanderen wanneer projecten 
gedeeltelijk met overheidssubsidies 
moeten worden gefinancierd.

Or. en

Amendement 183
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 22
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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.

Or. en

Amendement 184
Christian Ehler

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 

(22) Overeenkomstig het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie moeten de door het EFSI 
ondersteunde infrastructuurs- en 
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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.

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. Het vereiste dat 
de staatssteunbeginselen in acht moeten 
worden genomen, moet tot een 
doeltreffend gebruik van de EFSI-
middelen bijdragen. 

Or. en

Motivering

De toepasselijkheid van de beginselen inzake overheidssteun is essentieel om ervoor te zorgen 
dat de steun via het EFSI op de juiste wijze wordt gebruikt. 

Amendement 185
Kaja Kallas

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Overeenkomstig het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 

(22) Overeenkomstig het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
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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.

Unie moeten de door het EFSI 
ondersteunde infrastructuurs- en 
projectinvesteringen voldoen aan 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.

Or. en

Amendement 186
David Borrelli, Dario Tamburrano

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 

(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 
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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.

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. De reeds door de 
Commissie goedgekeurde richtsnoeren op 
het gebied van energie en milieu moeten 
daarbij als voorbeeld dienen.

Or. it

Amendement 187
Flavio Zanonato, Patrizia Toia, Renato Soru, Simona Bonafè

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 

(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 
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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.

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. In het geval van 
projecten waarin gedeeltelijk gebruik 
wordt gemaakt van niet terug te betalen 
overheidsfinancieringen, moeten deze 
richtsnoeren stroken met de huidige 
sectorale wetgeving inzake staatssteun.

Or. it

Amendement 188
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

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.

Schrappen

Or. en
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Amendement 189
Renato Soru

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.

Schrappen

Or. en

Amendement 190
Christian Ehler

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 en de Commissie moeten de
door het EFSI ondersteunde activiteiten op 
gezette tijden evalueren om de relevantie, 
het resultaat en het effect ervan, evenals de 
coördinatie en consistentie ervan met 
andere beleidsmaatregelen en 
instrumenten van de Unie, 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.
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Or. en

Motivering

Gelet op de noodzaak om transparantie en een passende mate van toezicht door de wetgever 
te waarborgen, zijn evaluatie en de daaropvolgende verslaglegging essentieel om een soepele 
tenuitvoerlegging van het EFSI te garanderen.

Amendement 191
Claude Turmes
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. Aldus 
zou worden gezorgd voor één enkel 
aanspreekpunt binnen de Unie voor vragen 
in verband met technische bijstand voor 
investeringen en dient in voorkomend 
geval te worden doorverwezen naar 
gedecentraliseerde entiteiten die de 
technische bijstand ondersteunen.

Or. en

Amendement 192
András Gyürk
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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 en waar mogelijk de 
verlening van technische bijstand op 
gedecentraliseerde basis.

De oprichting van het EIAC als centraal
aanspreekpunt en de nieuwe diensten die 
door het EIAC worden verleend mogen op 
geen enkele wijze de doelstelling van 
bestaande programma's voor technische 
bijstand doen wijzigen of van invloed zijn 
op de kwaliteit of capaciteit daarvan bij de 
uitvoering van hun specifieke taken.

Or. en

Amendement 193
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

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 

(26) Parallel met de 
financieringsverrichtingen die via het EFSI 
zullen worden uitgevoerd, moet een 
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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.

Europees investeringsadviescentrum
("EIAC") worden opgericht. De EIAH
moet sterkere steun voor 
projectontwikkeling, -voorbereiding en -
aggregatie 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 beste praktijken 
van projecten zoals ELENA (Europese 
plaatselijke bijstand op energiegebied), 
InnovFin (EU-financiering voor 
innovatoren) en het EEIF (Europees 
fonds voor energie-efficiëntie). Aldus zou 
worden gezorgd voor één enkel 
aanspreekpunt binnen de Unie voor vragen 
in verband met technische bijstand voor 
investeringen.

Or. en

Amendement 194
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

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 

(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, sociale partners en de 
beheersautoriteiten van de Europese 
structuur- en investeringsfondsen. Aldus 
zou worden gezorgd voor één enkel 
aanspreekpunt binnen de Unie voor vragen 
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in verband met technische bijstand voor 
investeringen.

in verband met technische bijstand voor 
investeringen.

Or. en

Amendement 195
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Er moet een garantiefonds worden 
ingesteld voor de dekking van de risico's 
die aan de EU-garantie voor de EIB 
verbonden zijn. Het garantiefonds moet 
worden gevormd door een geleidelijke 
overmaking van middelen uit de begroting 
van de Unie. Later moeten ook de 
inkomsten en terugbetalingen uit hoofde 
van projecten die door het EFSI worden 
ondersteund, alsook nabetalingen van in 
gebreke gebleven debiteuren waarvoor het 
garantiefonds reeds een aan de EIB 
verleende garantie heeft gehonoreerd, aan 
het garantiefonds worden toegewezen.

(27) Er moet een garantiefonds worden 
ingesteld voor de dekking van de risico's 
die aan de EU-garantie voor de EIB 
verbonden zijn. Het garantiefonds moet 
worden gevormd door een geleidelijke 
overmaking van middelen uit de begroting 
van de Unie. Later moeten ook de 
inkomsten en terugbetalingen uit hoofde 
van projecten die door het EFSI worden 
ondersteund, alsook nabetalingen van in 
gebreke gebleven debiteuren waarvoor het 
garantiefonds reeds een aan de EIB 
verleende garantie heeft gehonoreerd, aan 
het garantiefonds worden toegewezen. Uit 
EFSI-verrichtingen voortvloeiende 
vergoedingen die hoger zijn dan het 
streefbedrag/de doelstelling van het 
garantiefonds, worden overgeheveld naar 
de respectieve Europese begrotingslijnen 
die zijn gekort om het EFSI-garantiefonds 
te kunnen vormen.

Or. en

Motivering

Extra terugbetalingen en inkomsten die hoger zijn dan het streefbedrag van de EU-garantie 
moeten opnieuw in de algemene begroting van de Unie worden opgenomen en worden 
toegewezen aan de begrotingslijnen die in eerste instantie aan het garantiefonds hebben 
bijgedragen. 
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Amendement 196
Christian Ehler

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.

Schrappen

Or. en

Motivering

Schrapping overeenkomstig de amendementen op artikel 8.

Amendement 197
Edouard Martin

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. De 
ervaring die reeds is opgedaan met het type 
investeringen dat door het EFSI zou 
worden ondersteund, heeft geleerd dat een 
ratio van 30 % tussen de overmakingen uit 
de Uniebegroting en de totale 
garantieverplichtingen van de Unie 
toereikend zou zijn.
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Or. fr

Amendement 198
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Overweging 28 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28 bis) De bijdrage aan het garantiefonds 
met middelen van de begroting van de 
Unie wordt geleidelijk goedgekeurd door 
het Europees Parlement en de Raad in het 
kader van de jaarlijkse 
begrotingsprocedure. Hiertoe dient de 
begrotingsautoriteit, in voorkomend geval, 
gebruik te maken van alle beschikbare 
overschotten of flexibiliteitsmechanismen 
en de relevante bepalingen van de MFK-
verordening 2014-2020.

Or. en

Motivering

Horizon 2020 en de Connecting Europe Facility mogen niet worden gekort voor de 
financiering van het garantiefonds. In plaats daarvan dient de financiering van het 
garantiefonds geleidelijk te gebeuren door middel van de jaarlijkse begrotingsprocedure.

Amendement 199
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Overweging 28 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28 ter) Gezien de groeiende behoefte aan 
beleidsmaatregelen en 
uitgavenprogramma's op Unieniveau om 
de economische groei en het scheppen 
van werkgelegenheid in Europa te 
stimuleren dient het meerjarig financieel 
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kader na de tussentijdse evaluatie te 
worden herzien, waarbij de beschikbare 
marges en vastleggingskredieten onder 
rubriek 1a van het MFK moeten worden 
verhoogd voor een betere aansluiting bij 
de veranderende beleidsbehoeften en om 
aan de verwachtingen van de Europese 
burger te voldoen. 

Or. en

Motivering

Het initiatief van de heer Juncker is door het Parlement en de lidstaten zeer positief onthaald. 
Iedereen erkent de dringende behoefte aan groeigericht beleid op Unieniveau. Tegelijkertijd 
brengen de volkomen inadequate voorstellen van de Commissie voor de financiering van het 
nieuwe initiatief een gigantische tekortkoming van het huidige MFK aan het licht. Als het 
beleid in de richting van het scheppen van banen en groei moet verschuiven, dient het MFK 
dat te weerspiegelen. Een herziening is noodzakelijk.

Amendement 200
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Overweging 28 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28 ter) Om het mogelijk te maken de 
beschikbare marges, overschotten en 
andere financieringsbronnen als bedoeld 
in artikel 8 van deze verordening te 
benutten onder een andere MFK-rubriek 
dan rubriek 1a, dienen de 
begrotingslijnen waaruit het 
garantiefonds wordt gevormd te worden 
gesplitst, waarbij een verdeling plaatsvindt 
van 3 miljard EUR van het garantiefonds 
onder rubriek 1a, 5 miljard EUR onder 
rubriek 1b en 0,11 miljard EUR onder 
rubriek 2, teneinde ruimte te laten voor de 
flexibiliteit die nodig is voor de adequate 
financiering van het fonds.

Or. en
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Amendement 201
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Overweging 28 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28 quater) De financiering van het 
garantiefonds, zowel wat de vastleggings-
als de betalingskredieten betreft, dient te 
worden herzien in het kader van de 
tussentijdse evaluatie van het meerjarig 
financieel kader, die uiterlijk eind 2016 
zal plaatsvinden, zoals bedoeld in artikel 2 
van Verordening (EU, Euratom) nr. 
1311/2013 van 2 december 2013 tot 
bepaling van het meerjarig financieel 
kader voor de jaren 2014-2020.

Or. en

Motivering

De garantie is onherroepelijk. De voorstellen van de Commissie voor de financiering van het 
EFSI zijn echter inadequaat. Bij de tussentijdse evaluatie van het MFK moet een betere en 
langdurige oplossing voor de financiering van het fonds worden gevonden door middel van 
een herziening van het MFK die geen gevolgen heeft voor de begroting. 

Amendement 202
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Overweging 28 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28 quinquies) De Commissie dient in de 
context van de tussentijdse evaluatie van 
het MFK na te gaan welke mogelijkheden 
er uit hoofde van de Uniebegroting zijn 
om te zorgen voor een stabiele 
financiering van de EU-garantie, met 
inbegrip van de mogelijkheid om de 



PE551.907v01-00 114/185 AM\1053517NL.doc

NL

prestatiereserve aan te passen, als bedoeld 
in en berekend overeenkomstig de 
artikelen 20 en 22 van Verordening (EU) 
nr. 1303/2013 (verordening 
gemeenschappelijke bepalingen) om 
ongebruikte middelen vrij te maken; door 
een kleine verlaging van deze reserve zou 
kunnen worden voorzien in een stabiele 
financiering van de EU-garantie, hetgeen 
investeerders zal aantrekken en een 
toegevoegde waarde voor de Europese 
industrie (economie) zal genereren.

Or. en

Amendement 203
Christian Ehler

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, 

Schrappen
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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

Motivering

Horizon 2020 en de Connecting Europe Facility mogen niet worden gekort voor de 
financiering van het garantiefonds.

Amendement 204
David Borrelli, Dario Tamburrano

Voorstel voor een verordening
Overweging 29
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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 Raad[2] 
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 2014 - het kaderprogramma voor 
onderzoek en innovatie (2020-2020) en tot 
intrekking van Besluit nr. 1982/2006/EG 
(PB L 347 van 20.12.2013, blz. 104).
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3 Verordening (EU) nr. 1316/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 11 
december 2013 tot oprichting van een 
Connecting Europe-faciliteit en tot 
wijziging van Verordening (EU) nr. 
913/2010 en tot intrekking van de 
Verordening (EG) nr. 680/2007 en 
Verordening (EG) nr. 67/2010/EG 
(PB L 348 van 20.12.2013, blz. 129).

Or. it

Amendement 205
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

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 

Schrappen
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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

Amendement 206
Edouard Martin

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 

Schrappen
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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.

__________________
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. fr
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Amendement 207
Claude Turmes
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 
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.

(29) De bijdrage uit de Uniebegroting aan 
het EU-garantiefonds wordt geleidelijk 
goedgekeurd door het Europees Parlement 
en de Raad in het kader van de jaarlijkse 
begrotingsprocedure tot 2020. Hiertoe 
dient de begrotingsautoriteit, in 
voorkomend geval, gebruik te maken van 
alle beschikbare 
flexibiliteitsmechanismen en de relevante 
bepalingen van de MFK-verordening 
2014-2020 om gebruik te maken van 
reserves, marges en vrijgemaakte 
middelen.

__________________
2 Verordening (EU) nr. 1291/2013 van het 
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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

Amendement 208
Martina Werner

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 

(29) De bijdrage uit de Uniebegroting aan 
het EU-garantiefonds wordt geleidelijk 
goedgekeurd door het Europees Parlement 
en de Raad in het kader van de jaarlijkse 
begrotingsprocedure tot 2020. Hiertoe 
dient de begrotingsautoriteit, in 
voorkomend geval, gebruik te maken van 
alle beschikbare 
flexibiliteitsmechanismen en de relevante 
bepalingen van de MFK-verordening 
2014-2020.
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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

Amendement 209
Jerzy Buzek

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) De bijdrage uit de Uniebegroting zou 
gedeeltelijk worden gefinancierd door de 

(29) De bijdrage uit de Uniebegroting zou 
gedeeltelijk worden gefinancierd door de 
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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.

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. In het geval van Horizon 
2020 omvat dit de verspreiding van 
hoogstaande kwaliteit in wetenschap, de 
ontwikkeling van een homogene Europese 
onderzoeksruimte, de optimalisatie van de 
afzonderlijke sterke kanten van elke 
lidstaat op het gebied van onderzoek en 
innovatie en de verkleining van de 
verschillen tussen de lidstaten. 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 
afbreuk te doen aan die doelen van de 
programma's die niet door het EFSI 
worden nagestreefd.

__________________ __________________
2 Verordening (EU) nr. 1291/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
11 december 2013 tot vaststelling van 

2 Verordening (EU) nr. 1291/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
11 december 2013 tot vaststelling van 
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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).

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).

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 210
Philippe De Backer

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 

(29) De bijdrage van de Uniebegroting aan 
het EU-garantiefonds zal geleidelijk 
plaatsvinden met behulp van de 
verschillende mogelijkheden binnen de 
EU-begroting. In volgorde van prioriteit 
zal de bijdrage worden gefinancierd uit het 
jaarlijkse overschot, de ongebruikte
middelen, het flexibiliteitsinstrument en de
marges van de EU-begroting.
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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

Motivering

Schrapping van de verwijzing naar het gebruik van de middelen voor Horizon 2020 en de 
CEF.

Amendement 211
Francesc Gambús

Voorstel voor een verordening
Overweging 29
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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.

(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, waarbij voorwaarden worden 
gesteld betreffende het deel van het 
overeenkomstige EFSI voor projecten ten 
behoeve van startende bedrijven, alsook 
andere projecten in verband met 
onderzoek en ontwikkeling en innovatie, 
teneinde een toegevoegde waarde te 
creëren in alle gevallen van overdracht 
van kennis naar de reële economie, met
name die met een technologische en 
industriële basis.
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__________________ __________________
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 
van 20.12.2013, blz. 129).

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 212
Hans-Olaf Henkel

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 

(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 vermindering is niet 
van toepassing op fondsen voor 
fundamentele onderzoeksprojecten, door 
de overheid gesubsidieerde 
onderzoeksinstanties en universiteiten. 
Deze programma's dienen doelen die niet 
door het EFSI worden nagestreefd. 
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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.

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).

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).

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 213
Milan Zver
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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.

(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, indien de oorspronkelijke doelen 
van Horizon 2020 en de Connecting 
Europe Facility op de lange termijn mede 
profiteren van de resultaten van het EFSI.

__________________ __________________
2 Verordening (EU) nr. 1291/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
11 december 2013 tot vaststelling van 

2 Verordening (EU) nr. 1291/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
11 december 2013 tot vaststelling van 
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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).

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).

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 214
Anne Sander

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 

(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 
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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.

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. Overschotten ten aanzien van de 
passende hoeveelheid middelen in het 
garantiefonds worden terugbetaald aan de 
begrotingsonderdelen van de Europese 
programma's die aan het EFSI hebben 
bijgedragen. 

__________________ __________________
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 
van 20.12.2013, blz. 129).

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. fr

Amendement 215
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 29 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29 bis) Ten behoeve van de 
ondersteuning van het EU-
investeringsbeleid en de EFSI-activiteiten 
is het essentieel dat overige, op investering 
gerichte programma's, waaronder 
Horizon 2020 en Connecting Europe 
Facility, volledig worden 
geïmplementeerd in overeenstemming met 
de begroting die voorzien is in de MFK-
verordening en Verordeningen (EU) nr. 
1291/2013 en nr. 1316/2013. Het is met 
name van belang om te blijven investeren 
in de wetenschappelijke, technologische 
en onderzoeksbasis waarop innovatie zich 
in de toekomst verder kan ontwikkelen. 
Dit houdt in dat de geplande programma's 
die fundamenteel en toegepast onderzoek 
financieren, waaronder het Marie Curie-
programma, de Europese 
Onderzoeksraad, het programma 
"Toekomstige en opkomende 
technologieën", het 
programma"Onderzoeksinfrastructuur", 
alsmede het collaboratief onderzoek van 
de EU waar universiteiten en 
onderzoeksinstanties in delen in het kader 
van de doelstellingen van "Industrieel 
leiderschap en Maatschappelijke 
uitdagingen" van Horizon 2020, tegen 
2020 volledig geïmplementeerd dienen te 
zijn.

Or. en

Amendement 216
Ashley Fox, Ian Duncan, Anneleen Van Bossuyt

Voorstel voor een verordening
Overweging 29 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29 bis) Aangezien het EFSI tot doel heeft 
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om bedrijven te helpen door 
kapitaaltekorten weg te nemen, is het 
onwaarschijnlijk dat basis- of beginnend 
wetenschappelijk onderzoek profiteert van 
deze verordening. De Commissie dient er 
dan ook op toe te zien dat fondsen uit de 
EU-begroting die herbestemd worden, niet 
weggehaald worden bij programma's die 
dergelijke activiteiten financieren.

Or. en

Amendement 217
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk

Voorstel voor een verordening
Overweging 29 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29 bis) Het EFSI dient als oplossing voor 
de huidige investeringsproblematiek in 
Europa en draagt op die manier aan de 
verbetering van de economische, sociale 
en territoriale samenhang. De bijdrage 
aan het EU-garantiefonds uit de Unie-
begroting dient dan ook te worden 
vrijgemaakt uit fondsen die nog niet aan 
het cohesiebeleid zijn toegewezen.

Or. en

Amendement 218
Jerzy Buzek, Krišjānis Kariņš, Lambert van Nistelrooij, Reinhard Bütikofer

Voorstel voor een verordening
Overweging 29 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29 bis) Gezien de meerjarige 
verbintenissen van een aantal huidige 
EU-programma's dient het gebruik, in 
voorkomend geval, van alle beschikbare 
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flexibiliteitsmechanismen en betreffende 
bepalingen onder de 2014-2020 MFK-
verordening om de bijdrage aan het EU-
garantiefonds vanuit de Unie-begroting te 
financieren, te zorgen voor een maximale 
lineariteit van de financiering van deze 
EU-programma's om de werking en 
levensvatbaarheid te garanderen.

Or. en

Amendement 219
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

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) De Commissie en de EIB, met de 
steun van de lidstaten en het Europees 
Parlement, dienen de totstandbrenging te 
bevorderen van een transparante pijplijn 
van lopende en toekomstige 
investeringsprojecten in de Unie die 
geschikt zijn om in te investeren.

Or. en
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Amendement 220
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 32 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32 bis) De lidstaten dienen in staat te zijn 
om deel te nemen aan de totstandbrenging 
van het Europese investeringbestand, ook 
door aan de Commissie en aan de EIB 
informatie te verstrekken over 
investeringsprojecten op hun 
grondgebied. Alvorens het bestand te 
lanceren, dienen de Commissie en de EIB 
passend overleg te plegen met de lidstaten, 
deskundigen en belanghebbenden met 
betrekking tot de beginselen en richtlijnen 
voor projecten die in het bestand worden 
opgenomen en met betrekking tot de 
template voor het publiceren van 
informatie over afzonderlijke projecten.

Or. en

Amendement 221
Christian Ehler

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.

Schrappen

Or. en
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Motivering

Een uitgebreide overweging aangaande rapportageverplichtingen is hierboven toegevoegd,

Amendement 222
Kaja Kallas

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 en haar complementariteit met 
overige instrumenten en programma's.

Or. en

Amendement 223
David Borrelli, Dario Tamburrano

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 garanderen dat voor raadpleging en 
deelname van het publiek dezelfde 
procedure wordt gevolgd als bij de 
uitbetaling van structuur- en 
investeringsfondsen, en moet zij afgezien 
daarvan op gezette tijden verslag aan het 
Europees Parlement en de Raad uitbrengen 
over de voortgang en het effect van het 
EFSI.

Or. it
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Amendement 224
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

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. In dat kader dient een halfjaarlijks 
rapport te worden opgemaakt met 
vermelding van ten minste:

Welke project zijn er gefinancierd, de 
financiële instrumenten en de stand van 
uitvoering van de gefinancierde projecten. 
In geval van mislukte projecten dient het 
rapport een uitgebreide analyse te 
bevatten van de situatie, waarbij de 
nadruk wordt gelegd op de eventuele 
gevolgen voor het garantiefonds.

Or. en

Amendement 225
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) Aangezien 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 

(36) Aangezien de doelstelling van deze 
verordening, namelijk het ondersteunen 
van investeringen in de Unie, 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 
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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 
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,

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. en

Amendement 226
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) Aangezien 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 
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,

(36) Aangezien 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, kan - in een beperkt aantal 
gevallen van marktfalen - niet voldoende 
door de lidstaten alleen 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 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. en
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Motivering

Er kan in feite veel worden bereikt op het niveau van de lidstaten en op regionaal niveau, en 
het EFSI dient functionerende ondersteuningsmechanisme op nationaal of regionaal niveau 
dan ook niet te verdringen.

Amendement 227
David Borrelli, Dario Tamburrano

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 
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,

(36) Daar de doelstellingen van deze 
verordening 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 
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

Amendement 228
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Overweging 36 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36 bis) De Commissie en de EIB dienen 
een overeenkomst te sluiten waarin de 
voorwaarden voor hun beheer van het 
EFSI, zoals opgenomen in deze 
verordening, worden omschreven. Die 
overeenkomst dient de bevoegdheden van 
de Uniewetgever, (...) van de 
begrotingsautoriteit en van de EIB, zoals 
neergelegd in de Verdragen, onverlet te 
laten, en dient derhalve beperkt te zijn tot 
elementen die voornamelijk van 
technische en administratieve aard zijn en 
die niet essentieel, maar wel nodig zijn 
voor het goed functioneren van het EFSI, 
Deze overeenkomst, samen met de 
investeringsrichtlijnen dien door de 
Commissie als gedelegeerde handeling te 
worden vastgesteld.

Or. en

Motivering

De EFSI-overeenkomsten dienen uitsluitend van administratieve aard te zijn, waarbij cruciale 
elementen van het initiatief worden overgelaten aan de wetgever. Deze overeenkomst dient 
deze beslissingen te implementeren. De EFSI-overeenkomst dient te worden vastgesteld 
middels een gedelegeerde handeling, zodat een adequate controle door de wetgever mogelijk 
is.

Amendement 229
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie sluit een overeenkomst met 
de Europese Investeringsbank (EIB) 
betreffende het opzetten van een Europees 
Fonds voor strategische investeringen 
("EFSI").

Schrappen
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Or. en

Motivering

zie hierna..

Amendement 230
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Hans-Olaf Henkel, Morten 
Messerschmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie sluit een overeenkomst met 
de Europese Investeringsbank (EIB) 
betreffende het opzetten van een Europees 
Fonds voor strategische investeringen
("EFSI").

De Commissie sluit een overeenkomst met 
de Europese Investeringsbank (EIB) 
betreffende het opzetten van een Europees 
Fonds voor strategische investeringen
("EFSI") voor de periode 2015-2020.

Or. en

Amendement 231
Philippe De Backer, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, 
Pavel Telička

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie sluit een overeenkomst met 
de Europese Investeringsbank (EIB) 
betreffende het opzetten van een Europees 
Fonds voor strategische investeringen
("EFSI").

De Commissie onderhandelt over een 
ontwerpovereenkomst met de Europese 
Investeringsbank (EIB) betreffende het 
opzetten van een Europees Fonds voor 
strategische investeringen ("EFSI")
overeenkomstig de vereisten van deze 
verordening.

Or. en
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Amendement 232
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening strekt tot het opzetten 
van een Europees Fonds voor strategische 
investeringen (EFSI), een EU-garantie en 
een EU-garantiefonds.

Or. en

Amendement 233
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening voorziet daarom in 
regels voor de Commissie om een 
overeenkomst te sluiten met de EIB voor 
het beheer van de EFSI.

Or. en

Amendement 234
Ivan Jakovčić

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – alinea 2

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 

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, meer en beter 
toegankelijke financiering te bieden door 
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van risicodragende capaciteit aan de EIB
("EFSI-overeenkomst").

de verstrekking van risicodragende 
capaciteit aan de EIB ("EFSI-
overeenkomst").

Or. hr

Amendement 235
Carlos Zorrinho

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – alinea 2

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 door de verstrekking 
van risicodragende capaciteit aan de EIB
door:

- ondersteuning te bieden voor 
langetermijn-, productieve en strategische 
investeringen in de Unie, 

- te zorgen voor een betere toegang tot 
financiering voor kleine en middelgrote 
ondernemingen en kleine midcap-
bedrijven, in het bijzonder innovatie 
kmo's en midcap-bedrijven, en door

- te zorgen voor een betere toegang tot 
financiering voor bedrijfsnetwerken, 
consortia en partnerschappen, waarbij de 
collectieve efficiency wordt bevorderd op 
regionaal, nationaal en Europees niveau.

Or. en

Amendement 236
Aldo Patriciello

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, inclusief projecten 
tussen en lidstaat en een derde land, 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").

Or. en

Amendement 237
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – alinea 2

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 doel van de EFSI is:

- het ondersteunen van strategische, 
transformatieve investeringen in de Unie 
die duurzame economische activiteit 
bevorderen met een hoog sociaal en
milieurendement en die de EU 2020-
doelen en de doelstellingen van artikel 
194(1) TFEU behalen. 

- zorgen voor een betere toegang tot 
financiering voor kleine en middelgrote 
ondernemingen en kleine mid-caps, 
waaronder innovatieve bedrijven.
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Or. en

Amendement 238
Sorin Moisă

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – alinea 2

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
gehele Unie te ondersteunen door de 
verstrekking van risicodragende capaciteit 
aan de EIB door:

- ondersteuning te bieden voor 
langetermijn-, productieve en strategische 
investeringen in de Unie, en door

- te zorgen voor een betere toegang tot 
financiering voor kleine en middelgrote 
ondernemingen en kleine midcap-
bedrijven, in het bijzonder innovatieve 
kmo's en midcap-bedrijven.

Or. ro

Amendement 239
Kaja Kallas

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – alinea 2

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

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 en innovatieve 
ondernemingen, een betere toegang tot 
financiering te bieden door de verstrekking 
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("EFSI-overeenkomst"). van risicodragende capaciteit aan de EIB
("EFSI-overeenkomst").

Or. en

Amendement 240
Christian Ehler, Neena Gill, Pervenche Berès, Martina Dlabajová, Helga Trüpel

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – alinea 2

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 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"), in achtneming 
van de aanzienlijke financieringsbehoefte 
van start-ups, innovatieve, op technologie 
gebaseerde bedrijven en creatieve 
bedrijven.

Or. en

Amendement 241
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – alinea 2

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 ondernemingen 
met maximaal 3 000 werknemers, met 
bijzondere focus op innovatieve mirco-,
kleine en middelgrote ondernemingen, een 
betere toegang tot financiering te bieden 
door de verstrekking van risicodragende 
capaciteit aan de EIB ("EFSI-
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overeenkomst").

Or. en

Amendement 242
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – alinea 2

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 overheids- en 
strategische investeringen in de Unie te 
ondersteunen en micro-, kleine en 
middelgrote ondernemingen en coöperaties
een betere toegang tot financiering te 
bieden door de verstrekking van 
risicodragende capaciteit aan de EIB
("EFSI-overeenkomst").

Or. en

Amendement 243
David Borrelli, Dario Tamburrano

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – alinea 2

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 kleine en 
middelgrote ondernemingen, met 
bijzondere focus op startende innoverende
ondernemingen, een betere toegang tot 
financiering te bieden door de verstrekking 
van risicodragende capaciteit aan de EIB
("EFSI-overeenkomst").

Or. it
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Amendement 244
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – alinea 2

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 die concurrerende en
duurzame groei bevorderen om de 
investeringskloof tussen de lidstaten van 
de Unie weg te nemen en ondernemingen 
met maximaal 3 000 werknemers, met 
bijzondere focus op kleine en middelgrote 
ondernemingen, alsmede innovatieve 
ondernemingen, start-ups en 
bedrijvenclusters een betere toegang tot 
financiering te bieden door de verstrekking 
van risicodragende capaciteit aan de EIB
("EFSI-overeenkomst").

Or. en

Amendement 245
Francesc Gambús

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Derhalve biedt het EFSI financiële steun 
voor ondernemers, met name jonge 
ondernemers en beginnende 
ondernemingen in landen die in sterkere 
mate worden geraakt door de hoge 
werkeloosheid. 

Or. en

Amendement 246
Ivan Jakovčić
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De EFSI-overeenkomst staat open voor 
toetreding door de lidstaten. Mits de 
bestaande contribuanten daarmee 
instemmen, staat de EFSI-overeenkomst 
ook open voor toetreding door derden, 
zoals onder meer nationale 
stimuleringsbanken of 
overheidsagentschappen die eigendom zijn 
of onder de zeggenschap staan van 
lidstaten, alsook entiteiten uit de 
particuliere sector.

2. De EFSI-overeenkomst staat open voor 
toetreding door de lidstaten. Mits de 
bestaande contribuanten daarmee 
instemmen, staat de EFSI-overeenkomst 
ook open voor toetreding door derden, 
zoals onder meer nationale 
stimuleringsbanken of 
overheidsagentschappen die eigendom zijn 
of onder de zeggenschap staan van 
lidstaten of regionale of plaatselijke 
autoriteiten, alsook entiteiten uit de 
particuliere sector.

Or. hr

Amendement 247
Aldo Patriciello

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De EFSI-overeenkomst staat open voor 
toetreding door de lidstaten. Mits de 
bestaande contribuanten daarmee 
instemmen, staat de EFSI-overeenkomst 
ook open voor toetreding door derden, 
zoals onder meer nationale 
stimuleringsbanken of
overheidsagentschappen die eigendom zijn 
of onder de zeggenschap staan van 
lidstaten, alsook entiteiten uit de 
particuliere sector.

2. De EFSI-overeenkomst staat open voor 
toetreding door de lidstaten. Mits de 
bestaande contribuanten daarmee 
instemmen, staat de EFSI-overeenkomst 
ook open voor toetreding door derden, 
zoals onder meer overheidsagentschappen 
die eigendom zijn of onder de zeggenschap 
staan van lidstaten, alsook entiteiten uit de 
particuliere sector.

Or. it

Amendement 248
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De EFSI-overeenkomst staat open voor 
toetreding door de lidstaten. Mits de 
bestaande contribuanten daarmee 
instemmen, staat de EFSI-overeenkomst 
ook open voor toetreding door derden, 
zoals onder meer nationale 
stimuleringsbanken of 
overheidsagentschappen die eigendom zijn 
of onder de zeggenschap staan van 
lidstaten, alsook entiteiten uit de 
particuliere sector.

2. De EFSI-overeenkomst staat open voor 
toetreding door de lidstaten. Mits de 
bestaande contribuanten daarmee 
instemmen, staat de EFSI-overeenkomst 
ook open voor toetreding door derden, 
zoals onder meer nationale 
stimuleringsbanken of 
overheidsagentschappen die eigendom zijn 
of onder de zeggenschap staan van 
lidstaten.

Or. en

Amendement 249
Nadine Morano

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De EFSI-overeenkomst staat open voor 
toetreding door de lidstaten. Mits de 
bestaande contribuanten daarmee 
instemmen, staat de EFSI-overeenkomst 
ook open voor toetreding door derden, 
zoals onder meer nationale 
stimuleringsbanken of 
overheidsagentschappen die eigendom zijn 
of onder de zeggenschap staan van 
lidstaten, alsook entiteiten uit de 
particuliere sector.

2. De EFSI-overeenkomst staat open voor 
toetreding door de lidstaten. Mits de 
bestaande contribuanten daarmee 
instemmen, staat de EFSI-overeenkomst 
ook open voor toetreding door derden, 
zoals onder meer nationale 
stimuleringsbanken of 
overheidsagentschappen die eigendom zijn 
of onder de zeggenschap staan van 
lidstaten, hun territoriale overheden
alsook entiteiten uit de particuliere sector.

Or. fr

Amendement 250
David Borrelli, Dario Tamburrano
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De EFSI-overeenkomst staat open voor 
toetreding door de lidstaten. Mits de 
bestaande contribuanten daarmee 
instemmen, staat de EFSI-overeenkomst 
ook open voor toetreding door derden, 
zoals onder meer nationale 
stimuleringsbanken of 
overheidsagentschappen die eigendom zijn 
of onder de zeggenschap staan van 
lidstaten, alsook entiteiten uit de 
particuliere sector.

2. De EFSI-overeenkomst moet vóór de 
inwerkingtreding van deze verordening 
worden goedgekeurd door het Europees 
Parlement. Zij staat open voor toetreding 
door de lidstaten. Mits de bestaande 
contribuanten daarmee instemmen, staat de 
EFSI-overeenkomst ook open voor 
toetreding door derden, zoals onder meer 
nationale stimuleringsbanken of 
overheidsagentschappen die eigendom zijn 
of onder de zeggenschap staan van 
lidstaten, alsook entiteiten uit de 
particuliere sector.

Or. it

Amendement 251
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De EFSI-overeenkomst staat open voor 
toetreding door de lidstaten. Mits de 
bestaande contribuanten daarmee 
instemmen, staat de EFSI-overeenkomst 
ook open voor toetreding door derden, 
zoals onder meer nationale 
stimuleringsbanken of
overheidsagentschappen die eigendom zijn 
of onder de zeggenschap staan van 
lidstaten, alsook entiteiten uit de 
particuliere sector.

2. De EFSI-overeenkomst staat open voor 
toetreding door de lidstaten. Mits de 
bestaande contribuanten daarmee 
instemmen, staat de EFSI-overeenkomst 
ook open voor toetreding door derden, 
zoals onder meer nationale 
stimuleringsbanken of 
overheidsagentschappen die eigendom zijn 
of onder de zeggenschap staan van 
lidstaten.

Or. en
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Amendement 252
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De EFSI-overeenkomst staat open voor 
toetreding door de lidstaten. Mits de 
bestaande contribuanten daarmee 
instemmen, staat de EFSI-overeenkomst 
ook open voor toetreding door derden,
zoals onder meer nationale 
stimuleringsbanken of 
overheidsagentschappen die eigendom zijn 
of onder de zeggenschap staan van 
lidstaten, alsook entiteiten uit de 
particuliere sector.

2. De EFSI-overeenkomst staat open voor 
toetreding door de lidstaten. Mits de 
bestaande contribuanten daarmee 
instemmen, staat de EFSI-overeenkomst 
ook open voor toetreding door derden, met 
name nationale stimuleringsbanken of 
overheidsagentschappen die eigendom zijn 
of onder de zeggenschap staan van 
lidstaten, specifieke 
investeringsplatformen, alsook entiteiten 
uit de particuliere sector.

Or. en

Amendement 253
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick 
Federley, Pavel Telička

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De EFSI-overeenkomst staat open voor 
toetreding door de lidstaten. Mits de 
bestaande contribuanten daarmee 
instemmen, staat de EFSI-overeenkomst 
ook open voor toetreding door derden, 
zoals onder meer nationale 
stimuleringsbanken of 
overheidsagentschappen die eigendom zijn 
of onder de zeggenschap staan van 
lidstaten, alsook entiteiten uit de 
particuliere sector.

2. De EFSI-overeenkomst staat open voor 
toetreding door de lidstaten, volgens de 
bepalingen die zijn vastgelegd in de EFSI-
overeenkomst. Mits de bestaande 
contribuanten daarmee instemmen, staat de 
EFSI-overeenkomst ook open voor 
toetreding door derden, zoals onder meer 
nationale stimuleringsbanken of 
overheidsagentschappen die eigendom zijn 
of onder de zeggenschap staan van 
lidstaten, alsook entiteiten uit de 
particuliere sector.

Or. en
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Amendement 254
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De EFSI-overeenkomst staat open voor 
toetreding door de lidstaten. Mits de 
bestaande contribuanten daarmee 
instemmen, staat de EFSI-overeenkomst 
ook open voor toetreding door derden, 
zoals onder meer nationale 
stimuleringsbanken of 
overheidsagentschappen die eigendom zijn 
of onder de zeggenschap staan van 
lidstaten, alsook entiteiten uit de 
particuliere sector.

2. De EFSI-overeenkomst staat open voor 
toetreding door de lidstaten. Mits de 
bestaande contribuanten daarmee 
instemmen, staat de EFSI-overeenkomst 
ook open voor toetreding door derden, 
zoals onder meer nationale 
stimuleringsbanken of 
overheidsagentschappen die eigendom zijn 
of onder de zeggenschap staan van 
lidstaten, alsook entiteiten uit de 
particuliere sector. Nationale bijdragen 
aan het EFSI dienen dezelfde regels te 
volgen als die gelden voor overige
overheidsuitgaven en -investeringen, dient 
een prioriteit te zijn van het 
begrotingsbeleid en dienen de regels van 
het stabiliteitspact niet te ondermijnen.

Or. en

Amendement 255
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De activiteiten in het kaders van het 
EFSI zullen contractueel worden 
vastgelegd en ondertekend, binnen drie 
jaar nadat deze verordening van kracht is. 
Uitbetalingen en garantietoezeggingen 
kunnen na deze periode plaatsvinden.

Or. en
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Motivering

Om het Europese investeringsklimaat onverwijld te stimuleren, dient er niet te lang te worden 
gewacht met het tekenen van contracten in het kader van het EFSI. Uiteraard dienen alleen 
de daadwerkelijk in aanmerking komende projecten te worden geselecteerd voor steun.

Amendement 256
David Borrelli, Dario Tamburrano

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Wanneer een lidstaat voornemens is 
bij te dragen aan de begroting van het 
EFSI moet hem worden gegarandeerd dat 
de ingebrachte middelen worden gebruikt 
voor projecten met betrekking tot het 
nationale grondgebied.

Or. it

Amendement 257
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, Pavel 
Telička

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De Commissie krijgt de bevoegdheid 
om uit naam van de Unie middels een 
gedelegeerde handeling overeenkomstig 
artikel 17 de EFSI-overeenkomst te 
sluiten, op voorwaarde dat de EFSI-
overeenkomst voldoet aan de vereisten 
van deze verordening.

Or. en
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Amendement 258
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 1 bis

Definities

Voor de toepassing van uitsluitend deze 
verordening wordt verstaan onder:

(a) "nationale stimuleringsbanken of -
instellingen": juridische entiteiten die 
beroepsmatig financiële activiteiten 
verrichten en door een lidstaat belast zijn 
met een taak, op centraal, regionaal of 
lokaal niveau, om publieke ontwikkelings-
of stimuleringsactiviteiten te verrichten 
voornamelijk gericht op het aanpakken 
van marktfalen en suboptimale 
investeringssituaties;

(b) "investeringsplatformen": special 
purpose vehicles, beheerde rekeningen, 
contractuele medefinanciering of 
risicodelingsregelingen of anderszins 
opgezette regelingen die entiteiten 
gebruiken om bij te dragen aan de 
financiering van een aantal 
investeringsprojecten;

(c) "kleine en middelgrote 
ondernemingen" (mkb/kmo): micro-, 
kleine en middelgrote ondernemingen als 
omschreven in Aanbeveling 2003/361/EG;

(d) "kleine midcap-ondernemingen": 
juridische entiteiten met maximaal 499 
werknemers zoals bepaald in de 
richtsnoeren van de Commissie C(2014) 
34/2; 1 a

(e) "Europees Energie Efficiëntie 
Fonds": een innovatieve publiek-private 
of overheidssamenwerking gericht op de 
bevordering en financiering van energie-
efficiënte maatregelen in de lidstaten van 
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de Europese Unie, waaronder op het 
niveau van steden en lokale overheden;

(f) "Europees KMO-fonds": een 
financieringsfaciliteit dat voorzien in 
micro-financiering, instrumenten inzake 
eigen en vreemd vermogen voor kleine 
mid-caps en het kmo, waaronder start-ups 
en spin-offs.

(g) "additionaliteit": de ondersteuning 
door het EFSI van verrichtingen die tot 
doel hebben marktfalen of suboptimale 
investeringssituaties te verhelpen en die in 
de betrokken periode niet hadden kunnen 
worden uitgevoerd in het kader van de 
gebruikelijke EIB-instrumenten zonder 
EFSI-steun of niet in dezelfde mate 
hadden kunnen worden uitgevoerd in het 
kader van EIF- en EU-instrumenten. De 
door het EFSI ondersteunde projecten, 
die bedoeld zijn om banen en groei te 
creëren, hebben doorgaans een hoger 
risicoprofiel dan de projecten die door de 
gebruikelijke EIB-verrichtingen 
ondersteund worden; de EFSI-
portefeuille heeft in het algemeen een 
hoger risicoprofiel dan de huidige 
investeringsportefeuille die door de EIB 
in het kader van haar gebruikelijke 
investeringsbeleid wordt ondersteund.

__________________
1 a Richtsnoeren inzake staatssteun ter 
bevordering van 
risicofinancieringsinvesteringen

Or. en

Amendement 259
Christian Ehler

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

Artikel 1 bis

Definities

1. Voor de toepassing van deze 
verordening wordt verstaan onder:

(a) "kleine en middelgrote 
ondernemingen" (mkb/kmo): micro-, 
kleine en middelgrote ondernemingen als 
omschreven in Aanbeveling 2003/361/EG;

(b) "kleine midcap-ondernemingen": 
juridische entiteiten met maximaal 499 
werknemers die geen kmo zijn;

(c) "midcap-ondernemingen": juridische 
entiteiten met maximaal 3 000 
werknemers die geen kmo zijn;

(d) "additionaliteit": de ondersteuning 
door het EFSI van verrichtingen die tot 
doel hebben:

marktfalen, of

- suboptimale investeringssituaties te 
verhelpen,

en die niet hadden kunnen worden 
uitgevoerd:

- in de betreffende periode, of

- onder redelijke voorwaarden, of

- in dezelfde mate

in het kader van instrumenten 
aangeboden door:

- regionale stimuleringsbanken

- nationale stimuleringsbanken

- handelsbanken, en door 

- de EIB in het kader van haar 
gebruikelijke investeringsbeleid

Dientengevolge kan de EU-garantie 
worden gecombineerd met, of worden 
gebruikt om bestaande financiële 
instrumenten van de EU aan te vullen, te 
versnellen of te versterken.
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Or. en

Motivering

Definities zijn noodzakelijk met oog op de invoering van op maat gemaakte financiële 
instrumenten voor verschillende soorten ondernemingen om te voorzien in een juridisch 
correcte definitie van additionaliteit.

Amendement 260
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 1 bis

Definities

In deze verordening wordt verstaan 
onder;

(a) "nationale stimuleringsbanken of -
instellingen": juridische entiteiten die 
beroepsmatig een financiële activiteit 
verrichten en door een lidstaat belast zijn 
met een publieke taak, op centraal, 
regionaal of lokaal niveau, om publieke 
ontwikkelings- of stimuleringsactiviteiten 
te verrichten om daarmee marktfalen aan 
te pakken;

(b)" Investeringsplatform": een co-
financieringsregeling die is opgezet voor 
het financieren van projecten via een 
speciaal opgerichte entiteit, een beheerd 
account of een contract. Een 
investeringsplatform kan meerlandig, 
regionaal, macroregionaal (waarbij 
meerdere lidstaten die geïnteresseerd zijn 
in grote projecten in een bepaalde
geografische zone worden gebundeld), 
nationaal (waarbij bepaalde 
investeringsprojecten op het grondgebied 
van een lidstaat worden gebundeld) of 
sectoraal (in meerdere lidstaten binnen 
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één sector) van aard zijn;

(c) "additionaliteit": de ondersteuning 
door het EFSI van verrichtingen die tot 
doel hebben marktfalen of
investeringsachterstanden te verhelpen en 
die in de betrokken periode niet hadden 
kunnen worden uitgevoerd in het kader 
van de gebruikelijke EIB-instrumenten 
zonder EFSI-steun of niet in dezelfde 
mate hadden kunnen worden uitgevoerd 
in het kader van EIF- en EU-
instrumenten. De projecten die door het 
EFSI worden ondersteund en tot doel 
hebben om banen en groei te creëren, 
hebben doorgaans een hoger risicoprofiel 
dan projecten die gesteund worden door 
de normale EIB-activiteiten.

Or. en

Motivering

Het amendement heeft ten doel het concept "additionaliteit" nader te omschrijven en ervoor te 
zorgen dat tevens de oorspronkelijk macroeconomische drijfveer van het initiatief naar voren 
komt en het alle soorten marktfalen omvat. Dientengevolge dient bij de kredietverlening ook 
de conjuncturele ontwikkelingen en de investeringskloven in ogenschouw te worden genomen, 
waar dan ook in Europa.

Amendement 261
Philippe De Backer, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, 
Pavel Telička

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 1 bis

Definities

Voor de toepassing van uitsluitend deze 
verordening wordt verstaan onder:

(a) "nationale stimuleringsbanken of -
instellingen": juridische entiteiten die 
beroepsmatig financiële activiteiten 
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verrichten en door een lidstaat belast zijn 
met een taak, op centraal, regionaal of 
lokaal niveau, om publieke ontwikkelings-
of stimuleringsactiviteiten te verrichten;

(b) "investeringsplatformen": special 
purpose vehicles, beheerde rekeningen, 
contractuele medefinanciering of 
risicodelingsregelingen of anderszins 
opgezette regelingen die entiteiten 
gebruiken om bij te dragen aan de 
financiering van een aantal 
investeringsprojecten;

(c) "kleine en middelgrote 
ondernemingen" (mkb/kmo): micro-, 
kleine en middelgrote ondernemingen als 
omschreven in Aanbeveling 2003/361/EG;

(d) "midcap-ondernemingen": juridische 
entiteiten met maximaal 3 000 
werknemers die geen kmo zijn;

(e) "EFSI-overeenkomst": het 
rechtsinstrument waarin de Commissie en 
de EIB de bij deze verordening 
neergelegde voorwaarden voor het beheer 
van het EFSI specificeren;

(f) "EIAH-overeenkomst": het 
rechtsinstrument waarin de Commissie en 
de EIB de bij deze verordening 
neergelegde voorwaarden voor het 
implementeren van de EIAH specificeren.

(g) "additionaliteit": de ondersteuning 
door het EFSI van verrichtingen die tot 
doel hebben marktfalen of suboptimale 
investeringssituaties te verhelpen en die in 
de betrokken periode niet hadden kunnen 
worden uitgevoerd in het kader van de 
gebruikelijke EIB-instrumenten zonder 
EFSI-steun of niet in dezelfde mate 
hadden kunnen worden uitgevoerd in het 
kader van EIF- en EU-instrumenten. De 
door het EFSI ondersteunde projecten, 
die bedoeld zijn om banen en groei te 
creëren, hebben doorgaans een hoger 
risicoprofiel dan de projecten die door de 
gebruikelijke EIB-verrichtingen 
ondersteund worden; de EFSI-
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portefeuille heeft in het algemeen een 
hoger risicoprofiel dan de huidige 
investeringsportefeuille die door de EIB 
in het kader van haar gebruikelijke 
investeringsbeleid wordt ondersteund.

Or. en

Amendement 262
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. De Commissie sluit een overeenkomst 
met de Europese Investeringsbank (EIB) 
betreffende het opzetten van een Europees 
Fonds voor strategische investeringen 
("EFSI") overeenkomstig de vereisten 
van deze verordening.

Or. en

Amendement 263
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. De Commissie krijgt de bevoegdheid 
om uit naam van de Unie middels een 
gedelegeerde handeling overeenkomstig 
artikel 17 de EFSI-overeenkomst te
sluiten, op voorwaarde dat de EFSI-
overeenkomst voldoet aan de vereisten 
van deze verordening.

Or. en
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Motivering

De EFSI-overeenkomsten dienen uitsluitend van administratieve aard te zijn, waarbij cruciale 
elementen van het initiatief worden overgelaten aan de wetgever. Deze overeenkomst dient 
deze beslissingen te implementeren. De EFSI-overeenkomst dient te worden vastgesteld 
middels een gedelegeerde handeling, zodat een adequate controle door de wetgever mogelijk 
is. Dit geldt eveneens voor wijzigingen.

Amendement 264
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid -1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 bis. De Commissie krijgt de 
bevoegdheid om middels gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig artikel 17 
latere wijzigingen op de EFSI-
overeenkomst te aanvaarden, op 
voorwaarde dat de wijzigingen op de 
EFSI-overeenkomst voldoen aan de 
vereisten van deze verordening.

Or. en

Motivering

De EFSI-overeenkomsten dienen uitsluitend van administratieve aard te zijn, waarbij cruciale 
elementen van het initiatief worden overgelaten aan de wetgever. Deze overeenkomst dient 
deze beslissingen te implementeren. De EFSI-overeenkomst dient te worden vastgesteld 
middels een gedelegeerde handeling, zodat een adequate controle door de wetgever mogelijk 
is.

Amendement 265
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – alinea 1 – letter a 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) bepalingen betreffende het opzetten (a) regelingen betreffende het opzetten van 
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van het EFSI als een afzonderlijke, 
duidelijk herkenbare en transparante 
garantiefaciliteit en een aparte rekening
die door de EIB wordt beheerd;

het EFSI en de omvang en voorwaarden 
van de financiële bijdrage die door de EIB
moet worden verstrekt, waaronder

(i) bepalingen betreffende het opzetten 
van het EFSI als een afzonderlijke, 
duidelijk herkenbare en transparante 
garantiefaciliteit met een aparte rekening 
die door de EIB wordt beheerd, waarvan 
de verrichtingen duidelijk worden 
onderscheiden van andere verrichtingen 
van de EIB;

(ii) de omvang en de voorwaarden van de 
financiële bijdrage die via het EFSI door 
de EIB moet worden verstrekt en die niet 
lager mag zijn van 5 000 000 000 euro in 
garanties of contanten;

(iii) de voorwaarden voor de financiering 
of garanties die door de EIB via het EFSI 
aan het Europees Investeringsfonds 
("EIF") worden verleend, welke niet 
lager zal zijn dan 5.500.000.000 euro;

(iv) bepalingen die de prijsstelling voor 
verrichtingen in het kader van de EU-
garantie in overeenstemming moet zijn 
met het algemene prijsstellingsbeleid van 
de EIB.

Or. en

Motivering

De EFSI-overeenkomsten dienen uitsluitend van administratieve aard te zijn, waarbij cruciale 
elementen van het initiatief worden overgelaten aan de wetgever. Relevante bepalingen 
dienen dan ook onderdeel te zijn van de verordening en niet zozeer de EFSI-overeenkomst. 
Gedetailleerde bepalingen zijn dienovereenkomstig ingesteld.

Amendement 266
Christian Ehler

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

(b) de omvang en de voorwaarden van de
financiële bijdrage die via het EFSI door 
de EIB wordt verstrekt;

(b) de governanceregelingen met 
betrekking tot het EFSI in 
overeenstemming met artikel 3, 
onverminderd de statuten van de
Europese Investeringsbank, waaronder;

(i) de samenstelling en het aantal leden 
van het bestuur in overeenstemming met 
artikel 3 van deze verordening;

(ii) de procedure voor de benoeming van 
de directeur en de adjunct-directeur, hun 
bezoldiging en arbeidsvoorwaarden, die 
sporen met de bepalingen betreffende het 
personeel van de EIB, de regels en 
procedures betreffende de vervanging in 
hun ambt en betreffende 
verantwoordingsplicht;

(iii) de procedure voor de aanstelling en 
het ontslag van de leden van de 
investeringscommissie, hun salaris- en 
arbeidsvoorwaarden, de stemregelingen 
binnen de investeringscommissie met 
vermelding van het quorum en de 
toekenning van de stemmen aan elk lid, 
en de regels om belangenverstrengeling te 
voorkomen bij de leden van de 
investeringscommissie;

(iv) het vereiste dat het bestuur en het 
investeringscomité elk hun eigen 
reglement van orde vaststellen;

Or. en

Motivering

De EFSI-overeenkomsten dienen uitsluitend van administratieve aard te zijn, waarbij cruciale 
elementen van het initiatief worden overgelaten aan de wetgever. Relevante bepalingen 
dienen dan ook onderdeel te zijn van de verordening en niet zozeer de EFSI-overeenkomst. 
Gedetailleerde bepalingen zijn dienovereenkomstig ingesteld.

Amendement 267
Christian Ehler
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Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – alinea 1 – letter c 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de voorwaarden verbonden aan de
financiering die via het EFSI door de EIB
aan het Europees Investeringsfonds 
("EIF") wordt verstrekt;

c) de regelingen betreffende de EU-
garantie, die een onvoorwaardelijke, 
onherroepelijke afroepgarantie is ten 
gunste van de EIB, waaronder:

i) gedetailleerde regels betreffende de 
verlening van de EU-garantie in 
overeenstemming met artikel 7, 
waaronder de regels betreffende de 
dekking ervan, en de regels betreffende de 
vastgestelde dekking van portefeuilles van 
specifieke soorten instrumenten;

ii) het vereiste dat de vergoeding voor het 
nemen van risico's aan de contribuanten 
wordt toegewezen in verhouding tot hun 
respectieve aandeel in de risiconeming;

iii) het vereiste dat vergoeding aan de 
Unie en betalingen in het kader van de 
EU-garantie tijdig geschieden en slechts 
eenmaal per jaar plaatsvinden na de 
saldering van de uit de verrichtingen 
voortvloeiende vergoeding en verliezen;

iv) voorschriften betreffende het gebruik 
van de EU-garantie overeenkomstig 
artikel 5 van deze verordening, waaronder 
betalingsvoorwaarden, zoals specifieke 
termijnen, rente op verschuldigde 
bedragen en de nodige 
liquiditeitsregelingen;

v) voorschriften en procedures met 
betrekking tot de invordering van 
schuldvorderingen, die overeenkomstig 
artikel 7, lid 4, aan de EIB worden 
toevertrouwd;

Or. en

Motivering

De EFSI-overeenkomsten dienen uitsluitend van administratieve aard te zijn, waarbij cruciale 
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elementen van het initiatief worden overgelaten aan de wetgever. Relevante bepalingen 
dienen dan ook onderdeel te zijn van de verordening en niet zozeer de EFSI-overeenkomst. 
Gedetailleerde bepalingen zijn dienovereenkomstig ingesteld.

Amendement 268
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de voorwaarden verbonden aan de 
financiering die via het EFSI door de EIB 
aan het Europees Investeringsfonds ("EIF")
wordt verstrekt;

(c) de omvang en voorwaarden van de 
financiering die via het EFSI door de EIB
wordt verstrekt aan het Europees 
Investeringsfonds ("EIF") en welke niet 
lager zal zijn dan 5 miljard euro.

Or. en

Amendement 269
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – alinea 1 – letter d 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de governanceregelingen met 
betrekking tot het EFSI in 
overeenstemming met artikel 3, 
onverminderd de statuten van de 
Europese Investeringsbank;

(d) De regelingen voor goedkeuring van 
het gebruik van de EU-garantie door de 
investeringscommissie voor individuele 
projecten in overeenstemming met deze 
verordening en in het bijzonder artikel 2 
bis;

Or. en

Motivering

De EFSI-overeenkomsten dienen uitsluitend van administratieve aard te zijn, waarbij cruciale 
elementen van het initiatief worden overgelaten aan de wetgever. Relevante bepalingen 
dienen dan ook onderdeel te zijn van de verordening en niet zozeer de EFSI-overeenkomst. 
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Gedetailleerde bepalingen zijn dienovereenkomstig ingesteld.

Amendement 270
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – alinea 1 – letter e 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) gedetailleerde regels betreffende de 
verlening van de EU-garantie in 
overeenstemming met artikel 7, inclusief 
regels die betrekking hebben op de 
gelimiteerde dekking van portefeuilles van 
specifieke soorten instrumenten, het 
beroep op de EU-garantie, dat – behalve 
bij eventuele vermogensverliezen – slechts 
eenmaal per jaar plaatsvindt na de 
saldering van de uit de verrichtingen 
voortvloeiende winsten en verliezen, en de 
daarvoor verschuldigde vergoeding, 
alsook het vereiste dat de vergoeding voor 
het nemen van risico's aan de 
contribuanten moet worden toegewezen in 
verhouding tot hun respectieve 
risicoaandeel;

(e) De procedures voor de indiening van
investeringsvoorstellen en de goedkeuring 
van voorstellen voor het gebruik van de
EU-garantie, waaronder:

i) de procedure voor toezending van 
projecten aan het investeringscomité;

ii) de vereiste dat de procedure voor 
indiening en goedkeuring van de 
voorstellen voor het gebruik van de EU-
garantie geen afbreuk doet aan de 
besluitvormingsvoorschriften van de EIB 
zoals is vastgelegd in het statuut van de 
Europese Investeringsbank.

iii) regels waarin de overgangsbepalingen 
uit hoofde van artikel 20 nader worden 
omschreven, en met name de wijze 
waarop de EU-garantie zal worden 
verleend voor verrichtingen waartoe de 
EIB gedurende de in artikel 20 bedoelde 
periode overgaat;

Or. en
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Motivering

De EFSI-overeenkomsten dienen uitsluitend van administratieve aard te zijn, waarbij cruciale 
elementen van het initiatief worden overgelaten aan de wetgever. Relevante bepalingen 
dienen dan ook onderdeel te zijn van de verordening en niet zozeer de EFSI-overeenkomst. 
Gedetailleerde bepalingen zijn dienovereenkomstig ingesteld.

Amendement 271
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – alinea 1 – letter f 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) voorschriften en procedures met 
betrekking tot de invordering van 
schuldvorderingen;

(f) De procedures voor de indiening van 
investeringsvoorstellen en de goedkeuring 
van voorstellen voor het gebruik van de 
EU-garantie, waaronder:

(i) de procedure voor toezending van 
projecten aan het investeringscomité;

(ii) de vereiste dat de procedure voor 
indiening en goedkeuring van de 
voorstellen voor het gebruik van de EU-
garantie geen afbreuk doet aan de 
besluitvormingsvoorschriften van de EIB 
zoals is vastgelegd in het statuut van de 
Europese Investeringsbank.

(iii) regels waarin de 
overgangsbepalingen uit hoofde van 
artikel 20 nader worden omschreven, en 
met name de wijze waarop de EU-garantie 
zal worden verleend voor verrichtingen 
waartoe de EIB gedurende de in artikel 20 
bedoelde periode overgaat;

Or. en

Motivering

De EFSI-overeenkomsten dienen uitsluitend van administratieve aard te zijn, waarbij cruciale 
elementen van het initiatief worden overgelaten aan de wetgever. Relevante bepalingen 
dienen dan ook onderdeel te zijn van de verordening en niet zozeer de EFSI-overeenkomst. 
Gedetailleerde bepalingen zijn dienovereenkomstig ingesteld.
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Amendement 272
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – alinea 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) voorschriften betreffende het gebruik 
van de EU-garantie, onder meer met 
vermelding van specifieke tijdshorizonnen 
en essentiële prestatie-indicatoren;

Schrappen

Or. en

Motivering

Gedetailleerde bepalingen die dit aspect behelzen zijn hierboven toegevoegd.

Amendement 273
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, 
Carlos Zorrinho

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – alinea 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) voorschriften betreffende het gebruik 
van de EU-garantie, onder meer met 
vermelding van specifieke tijdshorizonnen 
en essentiële prestatie-indicatoren;

(g) voorschriften betreffende het gebruik 
van de EU-garantie, zoals de 
inachtneming van de doelstellingen en de 
subsidiabiliteitscriteria zoals bedoeld in de 
artikelen 5, lid 2, en 5, lid 2, onder a), 
alsook specifieke tijdshorizonnen en 
essentiële prestatie-indicatoren, waaronder 
het direct scheppen van banen en kmo-
participatie;

Or. en

Amendement 274
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato
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Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – alinea 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) voorschriften betreffende het gebruik 
van de EU-garantie, onder meer met 
vermelding van specifieke tijdshorizonnen 
en essentiële prestatie-indicatoren;

(g) voorschriften betreffende het gebruik 
van de EU-garantie, onder meer met 
vermelding van specifieke tijdshorizonnen, 
kernprojecten, financieringsgebieden 
zoals uiteengezet in artikel 5, lid 2 en 
essentiële prestatie-indicatoren;

Or. en

Amendement 275
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – alinea 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) bepalingen betreffende de krachtens lid 
2, derde alinea, voor het EIAC benodigde 
financiering;

(h) bepalingen betreffende de benodigde 
financiering voor de oprichting en 
werking van het EIAH krachtens lid 2, 2a, 
2b, 2c;

Or. en

Amendement 276
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – alinea 1 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(j) de modaliteiten van de dekking van de 
EU-garantie.

Schrappen

Or. en
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Motivering

Gedetailleerde bepalingen die dit aspect behelzen zijn hierboven toegevoegd.

Amendement 277
Christian Ehler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(j bis) elke andere voorwaarden van 
administratief of organisatorische aard 
die noodzakelijk i svoor het beheer van 
het EFSI.

Or. en

Amendement 278
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de EFSI-overeenkomst is bepaald dat 
er een duidelijk onderscheid bestaat 
tussen met EFSI-steun uitgevoerde 
verrichtingen en andere EIB-
verrichtingen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Gedetailleerde bepalingen die dit aspect behelzen zijn hierboven toegevoegd.

Amendement 279
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de EFSI-overeenkomst is bepaald dat er 
een duidelijk onderscheid bestaat tussen 
met EFSI-steun uitgevoerde verrichtingen 
en andere EIB-verrichtingen.

In de EFSI-overeenkomst is bepaald dat er 
een duidelijk onderscheid bestaat tussen 
met EFSI-steun uitgevoerde verrichtingen 
en andere EIB-verrichtingen. De 
investeringsrichtlijnen en -criteria die 
door de EIB op 23 juli 2013 zijn 
vastgesteld, zijn van kracht.

Or. en

Amendement 280
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de EFSI-overeenkomst is bepaald dat de 
door het EIF uitgevoerde EFSI-
activiteiten onder de bevoegdheid van de 
bestuursorganen van het EIF moeten 
vallen.

In de EFSI-overeenkomst wordt ook
bepaald dat:

a) de door het EIF uitgevoerde EFSI-
activiteiten onder de bevoegdheid van de 
bestuursorganen van het EIF moeten 
vallen;

b) Inkomsten die toerekenbaar zijn aan de 
Unie afkomstig van door EFSI 
ondersteunde activiteiten komen ten 
goede van de algemene begroting van de 
Unie na aftrek van de betalingen als 
gevolg van aanspraak op de EU-garantie 
en worden beschouwd als interne 
bestemmingsinkomsten die proportioneel 
verdeeld worden over de programma's 
waarvan het budget werd aangesproken 
voor de totstandkoming van het EFSI-
garantiefonds. 
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Or. en

Amendement 281
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de EFSI-overeenkomst is bepaald dat de 
door het EIF uitgevoerde EFSI-activiteiten 
onder de bevoegdheid van de 
bestuursorganen van het EIF moeten 
vallen.

In de EFSI-overeenkomst is bepaald dat de 
door het EIF uitgevoerde EFSI-activiteiten 
onder de bevoegdheid van de 
bestuursorganen van het EIF moeten 
vallen, in overeenstemming met de 
beschikking van de onderhavige 
verordening, met name in artikel 5.

Or. en

Amendement 282
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de EFSI-overeenkomst is bepaald dat 
de vergoeding die de Unie uit hoofde van 
door het EFSI ondersteunde 
verrichtingen ontvangt, wordt verminderd 
met betalingen als gevolg van het beroep 
op de EU-garantie en, vervolgens, met de 
kosten bedoeld in lid 2, derde alinea, en in 
artikel 5, lid 3.

Schrappen 

Or. en

Motivering

Terugbetalingen en inkomsten die het streefbedrag van de EU-garantie overschrijden, komen 
ten goede van de algemene begroting van de Unie en worden herverdeeld over de 



PE551.907v01-00 174/185 AM\1053517NL.doc

NL

begrotingen die in eerste instantie bijdroegen aan het garantiefonds,

Amendement 283
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De EFSI-overeenkomst voorziet in de
oprichting van een Europees 
investeringsadviescentrum ("EIAC") 
binnen de EIB. Het EIAC heeft ten doel
voort te bouwen op bestaande 
adviesdiensten van de EIB en de 
Commissie teneinde ondersteunend advies 
voor de identificatie, voorbereiding en 
ontwikkeling van investeringsprojecten te 
verstrekken, en tevens op te treden als één 
enkel technisch adviescentrum voor 
projectfinanciering binnen de Unie. Dit 
omvat ondersteuning met betrekking tot het 
gebruik van technische bijstand voor het 
structureren van projecten, het gebruik van 
innovatieve financiële instrumenten, het 
gebruik van publiek-private 
partnerschappen en, in voorkomend geval, 
het verlenen van advies over relevante 
aspecten van de EU-wetgeving.

De EFSI-overeenkomst voorziet in de
totstandkoming van een Europees 
investeringsadviescentrum ("EIAH") voor 
het leveren van alle benodigde steun voor 
de ontwikkeling van investeringsprojecten 
zoals gedefinieerd in artikel 5 binnen de 
EIB. Het EIAC bouwt voort op bestaande 
adviesdiensten van de EIB en de 
Commissie teneinde ondersteunend advies 
voor de identificatie, voorbereiding en 
ontwikkeling van investeringsprojecten te 
verstrekken, en tevens op te treden als een
technisch adviescentrum voor 
projectfinanciering binnen de Unie. Bij het 
leveren van steun zal het EIAH vooral 
aandacht schenken aan de behoeften van 
kleine projecten en projecten van steden 
en lokale overheden. Dit omvat 
ondersteuning met betrekking tot het 
gebruik van technische bijstand voor het 
structureren van projecten, het gebruik van 
innovatieve financiële instrumenten, het 
gebruik van publiek-private 
partnerschappen en, in voorkomend geval, 
het verlenen van advies over relevante 
aspecten van de EU-wetgeving.

Or. en

Amendement 284
Kaja Kallas
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Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De EFSI-overeenkomst voorziet in de 
oprichting van een Europees 
investeringsadviescentrum ("EIAC") 
binnen de EIB. Het EIAH heeft ten doel 
voort te bouwen op bestaande 
adviesdiensten van de EIB en de 
Commissie teneinde ondersteunend advies 
voor de identificatie, voorbereiding en 
ontwikkeling van investeringsprojecten te 
verstrekken, en tevens op te treden als een 
enkel technisch adviescentrum voor 
projectfinanciering binnen de Unie. Dit 
omvat ondersteuning met betrekking tot het 
gebruik van technische bijstand voor het 
structureren van projecten, het gebruik van 
innovatieve financiële instrumenten, het 
gebruik van publiek-private 
partnerschappen en, in voorkomend geval, 
het verlenen van advies over relevante 
aspecten van de EU-wetgeving.

De EFSI-overeenkomst voorziet in de 
oprichting van een Europees 
investeringsadviescentrum ("EIAC") 
binnen de EIB. Het EIAH heeft ten doel 
voort te bouwen op bestaande 
adviesdiensten van de EIB en de 
Commissie teneinde ondersteunend advies 
voor de identificatie, voorbereiding en 
ontwikkeling van investeringsprojecten te 
verstrekken, en tevens op te treden als een 
enkel technisch adviescentrum voor 
projectfinanciering binnen de Unie. Dit 
omvat ondersteuning met betrekking tot het 
gebruik van technische bijstand voor het 
structureren van projecten, het gebruik van 
innovatieve financiële instrumenten, het 
gebruik van publiek-private 
partnerschappen en, in voorkomend geval, 
het verlenen van advies over relevante 
aspecten van de EU-wetgeving. Er moet 
speciale aandacht uitgaan naar 
informatie en steun aan innovatieve 
ondernemers.

Or. en

Amendement 285
András Gyürk

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De EFSI-overeenkomst voorziet in de 
oprichting van een Europees 
investeringsadviescentrum ("EIAC") 
binnen de EIB. Het EIAH heeft ten doel 
voort te bouwen op bestaande 
adviesdiensten van de EIB en de 
Commissie teneinde ondersteunend advies 

De EFSI-overeenkomst voorziet in de 
oprichting van een Europees 
investeringsadviescentrum ("EIAC") 
binnen de EIB. Het EIAH heeft ten doel 
voort te bouwen op bestaande 
adviesdiensten van de EIB en de 
Commissie en deze aan te vullen, indien 
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voor de identificatie, voorbereiding en 
ontwikkeling van investeringsprojecten te 
verstrekken, en tevens op te treden als een 
enkel technisch adviescentrum voor 
projectfinanciering binnen de Unie. Dit 
omvat ondersteuning met betrekking tot het 
gebruik van technische bijstand voor het 
structureren van projecten, het gebruik van 
innovatieve financiële instrumenten, het 
gebruik van publiek-private 
partnerschappen en, in voorkomend geval, 
het verlenen van advies over relevante 
aspecten van de EU-wetgeving.

mogelijk op gedecentraliseerde wijze,
teneinde ondersteunend advies voor de 
identificatie, voorbereiding en 
ontwikkeling van investeringsprojecten te 
verstrekken, en tevens op te treden als een 
enkel technisch adviescentrum voor 
projectfinanciering binnen het kader van 
het EFSI. Dit omvat ondersteuning met 
betrekking tot het gebruik van technische 
bijstand voor het structureren van 
projecten, het gebruik van innovatieve 
financiële instrumenten, het gebruik van 
publiek-private partnerschappen en, in 
voorkomend geval en onverminderd de 
bevoegdheid van de Commissie om toe te 
zien op de toepassing van het Unierecht, 
het verlenen van advies over relevante 
aspecten van de EU-wetgeving.

Or. en

Amendement 286
Krišjānis Kariņš, Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De EFSI-overeenkomst voorziet in de 
oprichting van een Europees 
investeringsadviescentrum ("EIAC") 
binnen de EIB. Het EIAH heeft ten doel 
voort te bouwen op bestaande 
adviesdiensten van de EIB en de 
Commissie teneinde ondersteunend advies 
voor de identificatie, voorbereiding en 
ontwikkeling van investeringsprojecten te 
verstrekken, en tevens op te treden als een 
enkel technisch adviescentrum voor 
projectfinanciering binnen de Unie. Dit 
omvat ondersteuning met betrekking tot het 
gebruik van technische bijstand voor het 
structureren van projecten, het gebruik van 
innovatieve financiële instrumenten, het 
gebruik van publiek-private 

De EFSI-overeenkomst voorziet in de 
oprichting van een Europees 
investeringsadviescentrum ("EIAC") 
binnen de EIB. Het EIAH heeft ten doel 
voort te bouwen op bestaande 
adviesdiensten van de EIB en de 
Commissie teneinde ondersteunend advies 
voor de identificatie, voorbereiding en 
ontwikkeling van investeringsprojecten te 
verstrekken, en tevens op te treden als een 
enkel technisch adviescentrum voor 
projectfinanciering binnen de Unie. Dit 
omvat ondersteuning met betrekking tot het 
gebruik van technische bijstand voor het 
structureren van projecten, het gebruik van 
innovatieve financiële instrumenten, het 
gebruik van publiek-private 
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partnerschappen en, in voorkomend geval, 
het verlenen van advies over relevante 
aspecten van de EU-wetgeving.

partnerschappen en, in voorkomend geval, 
het verlenen van advies over relevante 
aspecten van de EU-wetgeving, waarbij 
rekening wordt gehouden met de 
verschillen van de lidstaten, in het 
bijzonder de lidstaten met minder 
ontwikkelde kapitaalmarkten.

Or. en

Amendement 287
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De EFSI-overeenkomst voorziet in de 
oprichting van een Europees 
investeringsadviescentrum ("EIAC") 
binnen de EIB. Het EIAH heeft ten doel 
voort te bouwen op bestaande 
adviesdiensten van de EIB en de 
Commissie teneinde ondersteunend advies 
voor de identificatie, voorbereiding en 
ontwikkeling van investeringsprojecten te 
verstrekken, en tevens op te treden als een 
enkel technisch adviescentrum voor 
projectfinanciering binnen de Unie. Dit 
omvat ondersteuning met betrekking tot het 
gebruik van technische bijstand voor het 
structureren van projecten, het gebruik van 
innovatieve financiële instrumenten, het 
gebruik van publiek-private 
partnerschappen en, in voorkomend geval, 
het verlenen van advies over relevante 
aspecten van de EU-wetgeving.

De EFSI-overeenkomst voorziet in de 
oprichting van een Europees 
investeringsadviescentrum ("EIAC") 
binnen de EIB. Het EIAH heeft ten doel 
voort te bouwen op bestaande 
adviesdiensten van de EIB en de 
Commissie teneinde ondersteunend advies 
voor de identificatie, voorbereiding en 
ontwikkeling van investeringsprojecten te 
verstrekken, en tevens op te treden als een 
enkel technisch adviescentrum voor 
projectfinanciering binnen de Unie. Dit 
omvat ondersteuning met betrekking tot het 
gebruik van technische bijstand voor het 
structureren van projecten, het gebruik van 
innovatieve financiële instrumenten, het 
gebruik van publiek-private 
partnerschappen en, in voorkomend geval, 
het verlenen van advies over de 
vakgebieden en terreinen van de EU-
wetgeving en beleid dat van specifiek 
belang is ten aanzien van de 
doelstellingen die uiteengezet zijn in 
artikel 5, lid 2.

EIAH zal doelgerichte steun verlenen op 
deze gebieden en daarbij kijken naar de 
behoeften op het gebied an technische 
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ondersteuning en de achterstand in 
kennisopbouw, waar dan ook in Europa, 
ongeacht de geografische ligging. 

Or. en

Motivering

De adviesdiensten van EIAH dienen volledig "van algemeen belang" te blijven: Het is de taak 
van de hub om in te spelen op institutionele capaciteitsverschillen en de behoefte aan 
technische ondersteuning voor projectontwikkeling en voorbereiding, waar dan ook in 
Europa. .

Amendement 288
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om dat doel te realiseren, maakt het 
EIAC gebruik van de deskundigheid van 
de EIB, de Commissie, nationale 
stimuleringsbanken en de 
beheersautoriteiten van de Europese 
structuur- en investeringsfondsen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Nu lid 2 bis

Amendement 289
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

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

Om dat doel te realiseren, maakt het EIAC 
gebruik van de deskundigheid van de EIB, 
de Commissie, nationale 
stimuleringsbanken en de 
beheersautoriteiten van de Europese 
structuur- en investeringsfondsen.

Om dat doel te realiseren, maakt het EIAC 
gebruik van de deskundigheid van de EIB, 
de Commissie, nationale 
stimuleringsbanken en de 
beheersautoriteiten van de Europese 
structuur- en investeringsfondsen, en 
maakt het gebruik van partners in 
overeenstemming met artikel 5 van 
Verordening (EU) nr. 1303/2013. Het 
EIAC bouwt met name voort op de goede 
praktijken van programma's zoals 
ELENA (European Local Energy 
Assistance), InnovFin (EU Finance for 
Innovators) en het EEIF (European 
Energy Efficiency Fund);

Or. en

Amendement 290
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om dat doel te realiseren, maakt het EIAC 
gebruik van de deskundigheid van de EIB, 
de Commissie, nationale 
stimuleringsbanken en de 
beheersautoriteiten van de Europese 
structuur- en investeringsfondsen.

Om dat doel te realiseren, maakt het EIAC 
gebruik van de deskundigheid van de EIB, 
de Commissie, nationale 
stimuleringsbanken, sociale partners en de 
beheersautoriteiten van de Europese 
structuur- en investeringsfondsen.

Or. en

Amendement 291
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie



PE551.907v01-00 180/185 AM\1053517NL.doc

NL

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De door de EIAH verleende 
diensten omvatten:

(a) het inrichten van een centraal 
contactpunt voor technische bijstand aan 
autoriteiten en projectontwikkelaars;

(b) in voorkomend geval, het bieden van 
bijstand aan projectontwikkelaars bij het 
voltooien van hun projecten op de in deze 
verordening neergelegde selectiecriteria;

(c) het stimuleren van lokale kennis met 
het oog op een vlottere verstrekking van 
EFSI-steun in de hele Unie;

(d) het inrichten van een platform voor 
het uitwisselen en delen van kennis 
betreffende projectontwikkeling tussen 
vakgenoten;

(e) het inrichten van een 
gedecentraliseerd platform voor 
technische ondersteuning voor de 
samenvoeging van kleine projecten, 
voornamelijk van steden en kmo, op het 
gebied van energie-efficiency in grotere, 
financieel rendabele projecten;

(f) het ondersteunen van de oprichting 
van macroregionale, nationale en lokale 
energieefficiëntiefondsen.

(g) het inrichten van gedecentraliseerde 
platforms voor technische ondersteuning 
voor het ondersteunen van 
projectontwikkeling van het kmo, 
waaronder start-ups en spin-offs, en hun 
samenwerking met universiteiten en 
onderzoeksorganisaties;

Or. en

Amendement 292
Claude Turmes
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namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Om de in lid 1 en 2 bis genoemde 
doelstellingen te realiseren, maakt de 
EIAH gebruik van de deskundigheid van 
de EIB, de Commissie, nationale 
stimuleringsbanken of instellingen en de 
beheersautoriteiten van de Europese 
structuur en investeringsfondsen. Het 
EIAH verwijst initiatiefnemers van 
projecten door naar deze entiteiten en 
kanaliseert de levering van technische 
ondersteuning via deze entiteiten.

Or. en

Amendement 293
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quater. Bij elke garantie die door het 
EFSI aan een investeringsplatform 
worden geboden, zorgt het EFSI ervoor 
dat de hulpmiddelen worden 
samengevoegd voor het bieden van 
technische ondersteuning ter waarde van 
minimaal 3% van de garantie; 

Or. en

Amendement 294
Pavel Telička
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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. Het aantal leden 
van het bestuur zal worden verdeeld 
tussen de Commissie en de EIB op basis 
van gelijkwaardigheid.

Or. en

Amendement 295
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Nationale bijdragen aan het EFSI dienen 
dezelfde regels te volgen die gelden voor 
overige overheidsuitgaven en -
investeringen, ze dienen een prioriteit te 
zijn binnen het begrotingsbeleid en de 
regels van het stabiliteitspact niet te 
ondermijnen.

Or. en

Amendement 296
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 2 bis
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Selectiecriteria voor het gebruik van de 
EU-garantie

In de EFSI-overeenkomst is bepaald dat 
het EFSI projecten dient te ondersteunen 
die:

(a) vallen onder het beleid van de Unie en 
die essentieel zijn om de economie van de 
EU om te vormen tot slimme, duurzame 
en inclusieve groei.

(b) in economisch en technisch opzicht 
levensvatbaar zijn,

(c) additionaliteit bieden, en

(d) waar mogelijk zoveel mogelijk kapitaal
uit de particuliere sector aantrekken.

2. Daarnaast bepaalt de EFSI-
overeenkomst dat het EFSI projecten 
dient te ondersteunen die een of meer van 
de volgende algemene doelstellingen 
nastreven:

(a) onderzoek en ontwikkeling en 
innovatie, onder meer door het financieel 
ondersteunen van 
onderzoeksinfrastructuur, demonstratie-
en testfaciliteiten, samenwerkingen tussen 
de academische wereld als het 
bedrijfsleven, exploitatie en 
marktintroductie van 
onderzoeksresultaten, octrooiaanvragen 
en technologieoverdracht.

(b) ontwikkeling van infrastructuur, 
onder meer op vervoersgebied, in het 
bijzonder in industriecentra; 
infrastructuurprojecten op het gebied van 
milieu, natuurlijke hulpbronnen en 
stadsontwikkeling, alsook op sociaal 
gebied;

(c) informatie en 
communicatietechnologie; waaronder 
digitale infrastructuur, met name 
breedband en digitale infrastructuur voor 
culturele en creatieve sectoren;

(d) ontwikkeling van de energiesector, 
waaronder energie-infrastructuur, met 
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name energie-interconnecties, het gebruik 
van hernieuwbare energiebronnen en 
efficiënt gebruik van energie en 
hulpbronnen.

(e) verstrekking van financiële steun aan 
ondernemingen en andere entiteiten met 
maximaal 3000 werknemers, met een 
bijzonder accent op kleine en middelgrote 
ondernemingen.

(f) investering in onderwijs en opleiding 
en gezondheid, innovatie, creativiteit en 
cultuur;

Or. en

Motivering

In deze verordening dienen duidelijke criteria te worden vastgelegd om te bepalen of een 
project in aanmerking komt. Bijdragen aan gespecificeerde doelstellingen dient onderdeel te 
zijn van het proces om te bepalen of projectvoorstellen in aanmerking komen. De 
doelstellingen van het EFSI zijn daarom tevens in dit artikel opgenomen. 

Amendement 297
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick 
Federley, Pavel Telička

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 2 bis

Selectiecriteria voor het gebruik van de 
EU-garantie

In de EFSI-overeenkomst is bepaald dat 
het EFSI projecten dient te ondersteunen 
die:

(a) stroken met het beleid van de Unie,

(b) in economisch en technisch opzicht 
levensvatbaar zijn,

(c) additionaliteit bieden, en
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(d) waar mogelijk zoveel mogelijk kapitaal 
uit de particuliere sector aantrekken.

Or. en


