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Amendement 298
Sorin Moisă

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In de EFSI-overeenkomst is bepaald dat 
het EFSI wordt beheerd door een bestuur, 
dat de strategische oriëntatie, de 
strategische allocatie van activa, het 
operationele beleid en de 
werkingsprocedures vaststelt, met inbegrip 
van het investeringsbeleid van de projecten 
die het EFSI kan ondersteunen en het 
risicoprofiel van het EFSI, in 
overeenstemming met de in artikel 5, lid 2, 
vermelde doelstellingen. Het bestuur kiest 
de voorzitter onder zijn leden.

1. In de EFSI-overeenkomst is bepaald dat 
het EFSI wordt beheerd door een bestuur, 
dat de strategische oriëntatie, de 
strategische allocatie van activa, het 
operationele beleid en de 
werkingsprocedures vaststelt, met inbegrip 
van het investeringsbeleid van de projecten 
die het EFSI kan ondersteunen en het 
risicoprofiel van het EFSI, in 
overeenstemming met de in artikel 5, lid 2, 
vermelde doelstellingen. Het bestuur stelt 
transparante criteria vast voor het 
opstellen van de projectenportefeuille en 
voor de daarop volgende selectie van te 
financieren projecten. Het bestuur kiest de 
voorzitter onder zijn leden.

Or. ro

Amendement 299
David Borrelli, Dario Tamburrano

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In de EFSI-overeenkomst is bepaald dat 
het EFSI wordt beheerd door een bestuur, 
dat de strategische oriëntatie, de 
strategische allocatie van activa, het 
operationele beleid en de 
werkingsprocedures vaststelt, met inbegrip 
van het investeringsbeleid van de projecten 
die het EFSI kan ondersteunen en het 
risicoprofiel van het EFSI, in 
overeenstemming met de in artikel 5, lid 2, 

1. In de EFSI-overeenkomst is bepaald dat 
het EFSI wordt beheerd door een bestuur, 
dat de strategische oriëntatie, de 
strategische allocatie van activa, het 
operationele beleid en de 
werkingsprocedures vaststelt, met inbegrip 
van het investeringsbeleid van de projecten 
die het EFSI kan ondersteunen en het 
risicoprofiel van het EFSI, in 
overeenstemming met de in artikel 5, lid 2, 
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vermelde doelstellingen. Het bestuur kiest 
de voorzitter onder zijn leden.

vermelde doelstellingen. Het bestuur kiest 
de voorzitter onder zijn leden en moet op 
ondubbelzinnige wijze voldoen aan de 
beginselen van transparantie, 
onafhankelijkheid en democatie.

Or. it

Amendement 300
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In de EFSI-overeenkomst is bepaald dat 
het EFSI wordt beheerd door een bestuur, 
dat de strategische oriëntatie, de 
strategische allocatie van activa, het 
operationele beleid en de 
werkingsprocedures vaststelt, met inbegrip 
van het investeringsbeleid van de projecten 
die het EFSI kan ondersteunen en het 
risicoprofiel van het EFSI, in 
overeenstemming met de in artikel 5, lid 2, 
vermelde doelstellingen. Het bestuur kiest 
de voorzitter onder zijn leden.

1. In de EFSI-overeenkomst is bepaald dat 
het EFSI wordt beheerd door een bestuur.

1 bis. Het bestuur stelt de strategische 
oriëntatie, de strategische allocatie van 
activa, het operationele beleid en de 
werkingsprocedures vast, met inbegrip van 
het investeringsbeleid van de projecten die 
het EFSI kan ondersteunen en het 
risicoprofiel van het EFSI, in 
overeenstemming met deze verordening en 
stelt hiertoe investeringsrichtsnoeren op 
voor het gebruik van de EU-garantie, die 
door het investeringscomité ten uitvoer 
worden gelegd.

Or. en
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Motivering

De investeringsrichtsnoeren zullen essentiële en cruciale elementen voor de uitvoering van 
het EFSI bevatten en moeten daarom in deze verordening worden genoemd. Controle via de 
wetgever moet worden gewaarborgd door de richtsnoeren aan te nemen in een gedelegeerde 
handeling.

Amendement 301
Gunnar Hökmark

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Het bestuur is verantwoordelijk voor 
het selecteren van investeringen die 
rendabel kunnen zijn en die economische 
groei kunnen genereren door het 
aantrekken van meer investeringen.

Or. en

Amendement 302
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 17 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de investeringsrichtsnoeren:

Or. en

Motivering

De investeringsrichtsnoeren zullen essentiële en cruciale elementen voor de uitvoering van 
het EFSI bevatten. Controle via de wetgever moet derhalve worden gewaarborgd door de 
richtsnoeren aan te nemen in een gedelegeerde handeling.
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Amendement 303
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick 
Federley, Pavel Telička

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Zolang de enige contribuanten aan het 
EFSI de Unie en de EIB zijn, wordt het 
aantal leden en stemmen binnen het 
bestuur toegekend op basis van de 
respectieve omvang van de bijdragen in de 
vorm van contanten of garanties.

Schrappen

Het bestuur besluit bij consensus.

Or. en

Amendement 304
Christian Ehler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De leden van het bestuur zijn leden van de 
Commissie. De commissaris voor 
Onderzoek, Wetenschap en Innovatie is 
een van de leden van het bestuur.

Or. en

Amendement 305
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – alinea 1 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het bestuur kiest de voorzitter onder zijn 
leden.

Or. en

Motivering

In het bovenstaande verwijderd, hier opnieuw ingevoegd.

Amendement 306
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick 
Federley

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer andere partijen overeenkomstig 
artikel 1, lid 2, tot de EFSI-overeenkomst 
toetreden, wordt het aantal leden en 
stemmen binnen het bestuur toegekend op 
basis van de respectieve omvang van de 
bijdragen die in de vorm van contanten of 
garanties van contribuanten zijn 
ontvangen. Het in lid 2 bedoelde aantal 
leden en stemmen van de Commissie en 
de EIB wordt dienovereenkomstig 
herberekend.

Schrappen

Or. en

Amendement 307
Pavel Telička

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer andere partijen overeenkomstig Wanneer andere partijen overeenkomstig 
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artikel 1, lid 2, tot de EFSI-overeenkomst 
toetreden, wordt het aantal leden en 
stemmen binnen het bestuur toegekend op 
basis van de respectieve omvang van de 
bijdragen die in de vorm van contanten of 
garanties van contribuanten zijn ontvangen. 
Het in lid 2 bedoelde aantal leden en 
stemmen van de Commissie en de EIB 
wordt dienovereenkomstig herberekend.

artikel 1, lid 2, tot de EFSI-overeenkomst 
toetreden, wordt het aantal leden en 
stemmen binnen het bestuur toegekend op 
basis van de respectieve omvang van de 
bijdragen die in de vorm van contanten of 
garanties van contribuanten zijn ontvangen. 
Het in lid 2 bedoelde aantal leden en 
stemmen van de Commissie en de EIB 
wordt dienovereenkomstig herberekend, 
maar ten minste de helft van het aantal 
leden en stemmen is altijd aan de 
Commissie en de EIB samen 
voorbehouden.

Or. en

Amendement 308
Edouard Martin

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een besluit van het bestuur is niet 
aangenomen indien de Commissie of de 
EIB tegen het besluit stemt.

Een besluit van het bestuur is niet 
aangenomen indien de Commissie, de EIB 
of het Europees Parlement tegen het 
besluit stemt.

Or. fr

Amendement 309
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick 
Federley, Pavel Telička

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De directeur brengt elk kwartaal aan het 
bestuur verslag uit over de activiteiten van 
het EFSI.

De directeur brengt elk kwartaal aan het 
bestuur verslag uit over de activiteiten van 
het EFSI en het Europees Parlement.
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Or. en

Amendement 310
Aldo Patriciello

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 4 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De directeur en de adjunct-directeur 
worden door het bestuur voor een 
hernieuwbare vaste termijn van drie jaar 
benoemd op gezamenlijk voorstel van de 
Commissie en de EIB.

De directeur en de adjunct-directeur 
worden door het bestuur voor een 
maximaal driemaal hernieuwbare vaste 
termijn van drie jaar benoemd op 
gezamenlijk voorstel van de Commissie en 
de EIB.

Or. it

Amendement 311
David Borrelli, Dario Tamburrano

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 4 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De directeur en de adjunct-directeur 
worden door het bestuur voor een 
hernieuwbare vaste termijn van drie jaar 
benoemd op gezamenlijk voorstel van de 
Commissie en de EIB.

De directeur en de adjunct-directeur 
worden door het bestuur voor een 
hernieuwbare vaste termijn van drie jaar 
benoemd op gezamenlijk voorstel van de 
Commissie en de EIB na verplichte 
raadpleging van het Europees Parlement, 
op basis van de beginselen van 
transparantie, onafhankelijkheid en 
democratie.

Or. it

Amendement 312
Antonio Tajani, Fulvio Martusciello
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Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de EFSI-overeenkomst is bepaald dat 
het EFSI een investeringscomité heeft dat 
verantwoordelijk is voor het toetsen van 
potentiële verrichtingen aan het EFSI-
investeringsbeleid en voor het goedkeuren 
van de ondersteuning van verrichtingen 
met de EU-garantie conform artikel 5, 
ongeacht de geografische locatie ervan.

In de EFSI-overeenkomst is bepaald dat 
het EFSI een investeringscomité heeft dat 
verantwoordelijk is voor het toetsen van 
potentiële verrichtingen aan het EFSI-
investeringsbeleid en voor het goedkeuren 
van de ondersteuning van verrichtingen 
met de EU-garantie conform artikel 5, 
ongeacht de geografische locatie ervan. 
Het advies van het investeringscomité is 
niet bindend met betrekking tot de 
goedkeuring van de geselecteerde 
verrichtingen.

Or. en

Motivering

Aangezien de Europese Investeringsbank reeds verantwoordelijk is voor de selectie van de 
projecten en de procedure voor de verstrekking van financiële steun, moet het niveau van de 
verantwoordelijkheid van en analyse door het investeringscomité worden verduidelijkt om 
onnodige overlapping met het door de EIB verricht werk te voorkomen.

Amendement 313
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de EFSI-overeenkomst is bepaald dat 
het EFSI een investeringscomité heeft dat 
verantwoordelijk is voor het toetsen van 
potentiële verrichtingen aan het EFSI-
investeringsbeleid en voor het goedkeuren 
van de ondersteuning van verrichtingen 
met de EU-garantie conform artikel 5, 
ongeacht de geografische locatie ervan.

In de EFSI-overeenkomst is bepaald dat 
het EFSI een investeringscomité heeft dat 
verantwoordelijk is voor het toetsen van 
potentiële verrichtingen aan het EFSI-
investeringsbeleid en voor het goedkeuren 
van de ondersteuning van verrichtingen 
met de EU-garantie die volledig 
overeenstemmen met de in artikel 5 
vastgestelde doelstellingen en criteria.



AM\1053527NL.doc 11/115 PE551.908v03-00

NL

Or. en

Amendement 314
Martina Werner, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Jude Kirton-Darling

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de EFSI-overeenkomst is bepaald dat 
het EFSI een investeringscomité heeft dat 
verantwoordelijk is voor het toetsen van 
potentiële verrichtingen aan het EFSI-
investeringsbeleid en voor het goedkeuren 
van de ondersteuning van verrichtingen 
met de EU-garantie conform artikel 5, 
ongeacht de geografische locatie ervan.

In de EFSI-overeenkomst is bepaald dat 
het EFSI een investeringscomité heeft dat 
verantwoordelijk is voor het toetsen van 
potentiële verrichtingen aan het EFSI-
investeringsbeleid en voor het goedkeuren 
van de ondersteuning van verrichtingen 
met de EU-garantie:

(a) conform artikel 5;

(b) conform de EU-klimaat- en 
energiedoelstellingen voor 2020, 2030 en 
2050, teneinde de verwezenlijking van 
deze doelstellingen niet in gevaar te 
brengen of 'lock-in'-effecten te creëren 
betreffende technologieën, 
productieprocessen of 
infrastructuurvoorzieningen die het 
mogelijkerwijs niet redden;

(c) met een aantoonbare economische en 
maatschappelijke toegevoegde waarde op 
de lange termijn, bijvoorbeeld met 
betrekking tot het bevorderen van 
innovatie en banen in en het 
concurrentievermogen van de EU; en 
tevens

(d) ongeacht de geografische locatie ervan.

Or. en

Amendement 315
David Borrelli, Dario Tamburrano
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Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de EFSI-overeenkomst is bepaald dat 
het EFSI een investeringscomité heeft dat 
verantwoordelijk is voor het toetsen van 
potentiële verrichtingen aan het EFSI-
investeringsbeleid en voor het goedkeuren 
van de ondersteuning van verrichtingen 
met de EU-garantie conform artikel 5, 
ongeacht de geografische locatie ervan.

In de EFSI-overeenkomst is bepaald dat 
het EFSI een investeringscomité heeft dat 
verantwoordelijk is voor het toetsen van 
potentiële verrichtingen aan het EFSI-
investeringsbeleid en voor het goedkeuren 
van de ondersteuning van verrichtingen 
met de EU-garantie conform artikel 5, 
ongeacht de geografische locatie ervan, 
maar waarbij voorrang wordt verleend 
aan die gebieden in de lidstaten die in het 
bijzonder zijn getroffen door de crisis.

Or. it

Amendement 316
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de EFSI-overeenkomst is bepaald dat 
het EFSI een investeringscomité heeft dat 
verantwoordelijk is voor het toetsen van 
potentiële verrichtingen aan het EFSI-
investeringsbeleid en voor het goedkeuren 
van de ondersteuning van verrichtingen 
met de EU-garantie conform artikel 5, 
ongeacht de geografische locatie ervan.

In de EFSI-overeenkomst is bepaald dat 
het EFSI een investeringscomité heeft dat 
verantwoordelijk is voor het toetsen van 
potentiële verrichtingen aan het EFSI-
investeringsbeleid en voor het goedkeuren 
van de ondersteuning van verrichtingen 
met de EU-garantie conform artikel 5, 
ongeacht de geografische locatie ervan, 
waarbij de sociale partners op passende 
wijze bij het besluitvormingsproces 
worden betrokken.

Or. en

Amendement 317
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato
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Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de EFSI-overeenkomst is bepaald dat 
het EFSI een investeringscomité heeft dat 
verantwoordelijk is voor het toetsen van 
potentiële verrichtingen aan het EFSI-
investeringsbeleid en voor het goedkeuren 
van de ondersteuning van verrichtingen 
met de EU-garantie conform artikel 5, 
ongeacht de geografische locatie ervan.

In de EFSI-overeenkomst is bepaald dat 
het EFSI een investeringscomité heeft dat 
verantwoordelijk is voor het toetsen van 
potentiële verrichtingen aan het EFSI-
investeringsbeleid en voor het goedkeuren 
van de ondersteuning van verrichtingen 
met de EU-garantie conform artikel 5, 
ongeacht de geografische locatie ervan en 
met inachtneming van het beginsel van 
een algemene harmonieuze ontwikkeling 
van alle regio's van de Unie.

Or. en

Amendement 318
Antonio Tajani, Fulvio Martusciello

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De noodzaak van een dergelijk investeringscomité is niet evident en er bestaat een potentieel 
risico dat deze structuur het gehele goedkeuringsproces voor onder het EFSI vallende 
projecten zal vertragen. Het lijkt daarom passend om het aantal deskundigen dat lid zal zijn 
van het investeringscomité te verminderen.
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Amendement 319
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Het investeringscomité is samengesteld uit 
tien onafhankelijke deskundigen en de 
directeur. De onafhankelijke deskundigen 
beschikken over veel relevante 
marktervaring met projectfinanciering op 
de in lid 2 van artikel 5 gedefinieerde 
prioritaire gebieden en worden door het 
bestuur voor een hernieuwbare vaste 
termijn van drie jaar benoemd.

Or. en

Amendement 320
Krišjānis Kariņš

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Het investeringscomité is samengesteld uit 
acht onafhankelijke deskundigen en de 
directeur. De onafhankelijke deskundigen 
beschikken over veel relevante 
marktervaring met projectfinanciering en 
worden door het bestuur voor een 
hernieuwbare vaste termijn van drie jaar 
benoemd. De deskundigen worden 
benoemd binnen een open en 
transparante selectieprocedure.

Het investeringscomité neemt zijn 
besluiten vrij van eventuele ongepaste 
inmenging.
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Or. en

Amendement 321
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Het investeringscomité is samengesteld uit 
zes onafhankelijke deskundigen en de 
directeur. De onafhankelijke deskundigen 
beschikken over veel relevante 
marktervaring met projectfinanciering en 
worden door het bestuur voor een 
hernieuwbare vaste termijn van drie jaar 
benoemd. Van deze deskundigen moeten 
er drie aanzienlijke ervaring met een 
nationale stimuleringsbank hebben.

Or. fr

Amendement 322
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Het investeringscomité is samengesteld uit 
ten minste zes onafhankelijke deskundigen 
en de directeur. De onafhankelijke 
deskundigen beschikken over veel 
relevante marktervaring met 
projectfinanciering voor 
investeringsprojecten op de in lid 2 van 
artikel 5 bedoelde gebieden en beschikken 
over een hoge mate van kennis van de 
uitdagingen voor onderzoek en innovatie 
binnen die gebieden.

Het investeringscomité wordt door het 
bestuur voor een hernieuwbare vaste 
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termijn van drie jaar benoemd.

Or. en

Motivering

Om de overgang naar een slimme, duurzame en koolstofvrije economie te bevorderen 
moeten projecten een uitgebreide onderzoeks- en innovatiecomponent hebben. Deskundigen 
moeten kennis hebben van de uitdagingen binnen deze gebieden en van hun potentieel voor 
verdere groei.

Amendement 323
Michał Boni, Lambert van Nistelrooij, Danuta Maria Hübner, Jerzy Buzek, Markus 
Pieper, Seán Kelly

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Het investeringscomité is samengesteld uit 
twaalf onafhankelijke deskundigen en de 
directeur. De onafhankelijke deskundigen 
beschikken over veel relevante 
marktervaring met projectfinanciering op 
de in artikel 5, lid 2, bedoelde gebieden en 
in geografische markten binnen de Unie.

Het investeringscomité wordt door het 
bestuur voor een hernieuwbare vaste 
termijn van drie jaar benoemd.

Or. en

Motivering

Het aantal leden van het investeringscomité moet worden aangepast om de correcte werking 
van het orgaan te waarborgen. De verhoging van het aantal leden tot twaalf zou het werk van 
het comité in elk geval efficiënter maken. Daarnaast zou het daardoor mogelijk zijn om de 
intellectuele vermogens van de leden in nog hogere mate te benutten, omdat het verhogen van 
het aantal leden ervoor kan zorgen dat er meer gebieden zijn waarin leden gespecialiseerd 
zijn en dat er bredere kennis beschikbaar is van verschillende markten, sectoren en de 
specifieke situatie van lidstaten.
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Amendement 324
Edouard Martin

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Het investeringscomité is samengesteld uit 
zes onafhankelijke deskundigen en de 
directeur. De onafhankelijke deskundigen 
beschikken over veel relevante 
marktervaring met projectfinanciering en
met een of meer van de in artikel 5, lid 2, 
van deze verordening bedoelde 
gebieden; ze worden door het bestuur voor 
een hernieuwbare vaste termijn van drie 
jaar benoemd.

Or. fr

Amendement 325
Kaja Kallas

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Het investeringscomité is samengesteld uit 
zes onafhankelijke deskundigen en de 
directeur. De onafhankelijke deskundigen 
beschikken over veel relevante 
marktervaring met projectstructurering en 
projectfinanciering. Het 
investeringscomité beschikt over 
deskundigheid binnen verschillende 
sectoren, waarbij de nadruk ligt op 
onderzoek en ontwikkeling, energie, ICT 
en vervoer. Het wordt door het bestuur 
voor een hernieuwbare vaste termijn van 
drie jaar benoemd.

Or. en
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Amendement 326
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Het investeringscomité is samengesteld uit 
acht onafhankelijke deskundigen en de 
directeur. De onafhankelijke deskundigen 
beschikken over veel relevante 
marktervaring met projectfinanciering in 
het algemeen en, indien mogelijk, ook 
specifiek met de in lid 2 van artikel 5 bis 
bedoelde beleidsgebieden. Zij worden door 
het bestuur voor een hernieuwbare vaste 
termijn van ten hoogste drie jaar benoemd 
en voor ten hoogste zes jaar in totaal.

Or. en

Amendement 327
András Gyürk

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Het investeringscomité is samengesteld uit 
twaalf onafhankelijke deskundigen en de 
directeur, die worden geselecteerd via een 
open en transparante selectieprocedure. 
De onafhankelijke deskundigen beschikken 
over veel relevante marktervaring met 
projectfinanciering en een gedegen kennis 
van de economische sectoren en 
geografische markten van de Unie en 
worden door het bestuur voor een 
hernieuwbare vaste termijn van drie jaar 
benoemd.

Or. en
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Amendement 328
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Het investeringscomité is samengesteld uit 
zes deskundigen en de directeur. De 
deskundigen worden geselecteerd op basis 
van relevante kennis en ervaring met 
beheer op het gebied van
projectfinanciering en de gebieden 
werkgelegenheidsbeleid, industrieel 
beleid, energie en onderzoek en 
ontwikkeling. Zij worden door het bestuur 
voor een hernieuwbare vaste termijn van 
drie jaar benoemd.

Or. en

Amendement 329
David Borrelli, Dario Tamburrano

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Het investeringscomité is samengesteld uit 
zes onafhankelijke deskundigen, die zijn 
geselecteerd op basis van het feit dat ze 
beschikken over veel relevante
marktkennis en -ervaring met 
projectfinanciering en sectorale gebieden 
die onder deze verordening vallen, en de 
directeur. De onafhankelijke deskundigen
worden, na goedkeuring door de bevoegde 
parlementaire commissie, door het bestuur 
voor een vaste termijn van drie jaar 
benoemd.

Or. it
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Amendement 330
João Ferreira

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Het investeringscomité is samengesteld uit 
zes onafhankelijke deskundigen, onder wie 
experts op het gebied van 
werkgelegenheid, sociale zaken en milieu, 
en vertegenwoordigers van de 
wetenschappelijke gemeenschap, alsook 
de directeur. De onafhankelijke 
deskundigen beschikken over veel 
relevante marktervaring met 
projectfinanciering, onder meer op het 
gebied van werkgelegenheid, sociale 
zaken en milieu, en worden door het 
bestuur voor een hernieuwbare vaste 
termijn van drie jaar benoemd.

Or. pt

Amendement 331
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 332
Philippe De Backer, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, 
Pavel Telička

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 5 – alinea's 2 bis, 2 ter en 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De deskundigen van het 
investeringscomité worden benoemd aan 
de hand van een open en transparante 
selectieprocedure. Bij de benoeming van 
de deskundigen waarborgt het bestuur een 
gediversifieerde samenstelling van het 
investeringscomité, zodat het over een 
brede kennis van de in artikel 2a 
genoemde sectoren en geografische 
markten binnen de Unie beschikt.

Het bestuur van het EFSI oefent toezicht 
uit op de verwezenlijking van de 
doelstellingen van het EFSI.

Leden die deelnemen aan de activiteiten 
van het investeringscomité oefenen hun 
taken in onpartijdigheid en in het belang 
van het EFSI uit. Bij het uitvoeren van de 
door het bestuur vastgestelde richtsnoeren 
en het nemen van besluiten over het 
gebruik van de EU-garantie vragen noch 
aanvaarden zij instructies van de EIB, de 
instellingen van de Unie, de lidstaten of 
andere publieke of private organen. Er 
wordt voorzien in passende 
organisatorische regelingen om de 
operationele onafhankelijkheid van het 
investeringscomité te waarborgen, 
onverminderd de verstrekking van 
analytische, logistieke en administratieve 
steun door het personeel van de EIB aan 
het investeringscomité.

Or. en
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Amendement 333
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. In de EFSI-overeenkomst is bepaald 
dat een platform van het maatschappelijk 
middenveld voor betere investeringen in 
het leven wordt geroepen dat de structuur 
van het investeringscomité weerspiegelt. 
Het platform is belast met het toezicht op 
de financieringsverrichtingen van het 
EFSI, in het bijzonder wat betreft de 
inachtneming van artikel 1 en artikel 5, 
en doet aanbevelingen toekomen aan het 
investeringscomité.

Or. en

Amendement 334
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Unie verleent een garantie aan de EIB 
voor binnen de Unie uitgevoerde 
financierings- of investeringsverrichtingen 
die onder deze verordening vallen ("EU-
garantie"). De EU-garantie wordt op 
verzoek verleend als een garantie met 
betrekking tot de in artikel 6 genoemde 
instrumenten.

De Unie verleent een garantie aan de EIB 
voor binnen de Unie uitgevoerde 
financierings- of investeringsverrichtingen 
die onder deze verordening vallen ("EU-
garantie"). De EU-garantie is een 
onvoorwaardelijke, onherroepelijke 
afroepgarantie ten guste van de EIB. De 
EU-garantie wordt op verzoek verleend als 
een garantie met betrekking tot de in artikel 
6 genoemde instrumenten.

Or. en
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Amendement 335
Simona Bonafè, Renato Soru, Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Unie verleent een garantie aan de EIB
voor binnen de Unie uitgevoerde 
financierings- of investeringsverrichtingen 
die onder deze verordening vallen ("EU-
garantie"). De EU-garantie wordt op 
verzoek verleend als een garantie met 
betrekking tot de in artikel 6 genoemde 
instrumenten.

De Unie verleent een onherroepelijke en 
onvoorwaardelijke garantie voor binnen de 
Unie uitgevoerde financierings- of 
investeringsverrichtingen, of voor 
verrichtingen tussen een lidstaat en een 
land dat binnen de werkingssfeer van het 
Europees Nabuurschapsbeleid valt, met 
inbegrip van het strategisch partnerschap, 
het uitbreidingsbeleid, en de Europese 
Economische Ruimte of de Europese
Vrijhandelsassociatie, of tussen een 
lidstaat en een land of gebied overzee, als 
opgenomen in bijlage II bij het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie, die onder deze verordening vallen 
("EU-garantie"). De EU-garantie wordt op 
verzoek verleend als een garantie met 
betrekking tot de in artikel 6 genoemde 
instrumenten.

Or. en

Amendement 336
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De EU-garantie kan worden 
verleend voor financierings- en 
investeringsverrichtingen van de EIB 
waarvoor tussen de EIB of het EIF en de 
begunstigde of financiële intermediair een 
contract is ondertekend voor ... .

_________

* PB: gelieve de datum drie jaar na de 
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inwerkingtreding van deze verordening in 
te vullen.

Or. en

Motivering

In overeenstemming met eerdere amendementen betreffende de beperkte 
ondertekeningstermijn van het EFSI.

Amendement 337
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De EU-garantie wordt verleend voor 
financierings- en investeringsverrichtingen 
van de EIB welke door het in artikel 3, lid 
5, bedoelde investeringscomité zijn 
goedgekeurd, dan wel voor aan het EIF 
verstrekte financiering voor de uitvoering 
van financierings- en 
investeringsverrichtingen van de EIB in 
overeenstemming met artikel 7, lid 2. De 
betrokken verrichtingen stroken met het 
Uniebeleid en ondersteunen een of meer 
van de volgende algemene doelstellingen:

De EU-garantie wordt verleend voor 
financierings- en investeringsverrichtingen 
van de EIB welke door het in artikel 3, lid 
5, bedoelde investeringscomité zijn 
goedgekeurd, dan wel voor aan het EIF 
verstrekte financiering voor de uitvoering 
van financierings- en 
investeringsverrichtingen van de EIB in 
overeenstemming met artikel 7, lid 2. De 
betrokken verrichtingen zullen:

(a) stroken met het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie en de EU 
2020-doelstellingen;

(b) in economisch en technisch opzicht 
levensvatbaar moeten zijn;

(c) additionaliteit bieden; en

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

Or. en
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Amendement 338
Marek Józef Gróbarczyk, Evžen Tošenovský

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De EU-garantie wordt verleend voor 
financierings- en investeringsverrichtingen 
van de EIB welke door het in artikel 3, lid 
5, bedoelde investeringscomité zijn 
goedgekeurd, dan wel voor aan het EIF 
verstrekte financiering voor de uitvoering 
van financierings- en 
investeringsverrichtingen van de EIB in 
overeenstemming met artikel 7, lid 2. De 
betrokken verrichtingen stroken met het 
Uniebeleid en ondersteunen een of meer 
van de volgende algemene doelstellingen:

De EU-garantie wordt verleend voor 
financierings- en investeringsverrichtingen 
van de EIB welke door het in artikel 3, lid 
5, bedoelde investeringscomité zijn 
goedgekeurd, dan wel voor aan het EIF 
verstrekte financiering voor de uitvoering 
van financierings- en 
investeringsverrichtingen van de EIB in 
overeenstemming met artikel 7, lid 2. De 
betrokken verrichtingen stroken met het 
Uniebeleid, met inbegrip van het 
cohesiebeleid, en ondersteunen een of 
meer van de volgende algemene 
doelstellingen:

Or. en

Amendement 339
Renato Soru

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De EU-garantie wordt verleend voor 
financierings- en investeringsverrichtingen 
van de EIB welke door het in artikel 3, lid 
5, bedoelde investeringscomité zijn 
goedgekeurd, dan wel voor aan het EIF 
verstrekte financiering voor de uitvoering 
van financierings- en 
investeringsverrichtingen van de EIB in 
overeenstemming met artikel 7, lid 2. De 
betrokken verrichtingen stroken met het 
Uniebeleid en ondersteunen een of meer 
van de volgende algemene doelstellingen:

De EU-garantie wordt verleend voor 
financierings- en investeringsverrichtingen 
van de EIB gericht op het bevorderen van 
de transitie naar een slimme, duurzame 
en CO2-arme economie en het versnellen 
van de transitie naar een digitale 
economie gebaseerd op het slimme 
gebruik van nieuwe beschikbare 
technologieën welke door het in artikel 3, 
lid 5, bedoelde investeringscomité zijn 
goedgekeurd, dan wel voor aan het EIF 
verstrekte financiering voor de uitvoering 
van financierings- en 
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investeringsverrichtingen van de EIB in 
overeenstemming met artikel 7, lid 2. De 
betrokken verrichtingen stroken met het 
Uniebeleid en ondersteunen een of meer 
van de volgende algemene doelstellingen:

Or. en

Amendement 340
Kaja Kallas

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De EU-garantie wordt verleend voor 
financierings- en investeringsverrichtingen 
van de EIB welke door het in artikel 3, lid 
5, bedoelde investeringscomité zijn 
goedgekeurd, dan wel voor aan het EIF 
verstrekte financiering voor de uitvoering 
van financierings- en 
investeringsverrichtingen van de EIB in 
overeenstemming met artikel 7, lid 2. De 
betrokken verrichtingen stroken met het 
Uniebeleid en ondersteunen een of meer 
van de volgende algemene doelstellingen:

De EU-garantie wordt verleend voor 
financierings- en investeringsverrichtingen 
van de EIB welke door het in artikel 3, lid 
5, bedoelde investeringscomité zijn 
goedgekeurd, dan wel voor aan het EIF 
verstrekte financiering voor de uitvoering 
van financierings- en 
investeringsverrichtingen van de EIB in 
overeenstemming met artikel 7, lid 2. Het 
EFSI dient zich te richten op projecten 
met een hoger risicoprofiel dan bestaande 
EIB- en Unie-instrumenten of -
programma's om de additionaliteit ten 
opzichte van bestaande verrichtingen te 
waarborgen. De betrokken verrichtingen 
stroken met het Uniebeleid en 
ondersteunen een of meer van de volgende 
algemene doelstellingen:

Or. en

Amendement 341
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De EU-garantie wordt verleend voor 
financierings- en investeringsverrichtingen 
van de EIB welke door het in artikel 3, lid 
5, bedoelde investeringscomité zijn 
goedgekeurd, dan wel voor aan het EIF 
verstrekte financiering voor de uitvoering 
van financierings- en 
investeringsverrichtingen van de EIB in 
overeenstemming met artikel 7, lid 2. De 
betrokken verrichtingen stroken met het 
Uniebeleid en ondersteunen een of meer 
van de volgende algemene doelstellingen:

De EU-garantie wordt verleend voor 
financierings- en investeringsverrichtingen 
van de EIB welke door het in artikel 3, lid 
5, bedoelde investeringscomité zijn 
goedgekeurd, dan wel voor aan het EIF 
verstrekte financiering voor de uitvoering 
van financierings- en 
investeringsverrichtingen van de EIB in 
overeenstemming met artikel 7, lid 2.

Or. en

Amendement 342
David Borrelli, Dario Tamburrano

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – inleidend deel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De EU-garantie wordt verleend voor 
financierings- en investeringsverrichtingen 
van de EIB welke door het in artikel 3, lid 
5, bedoelde investeringscomité zijn
goedgekeurd, dan wel voor aan het EIF 
verstrekte financiering voor de uitvoering 
van financierings- en 
investeringsverrichtingen van de EIB in 
overeenstemming met artikel 7, lid 2. De 
betrokken verrichtingen stroken met het 
Uniebeleid en ondersteunen een of meer 
van de volgende algemene doelstellingen:

De EU-garantie wordt verleend voor 
financierings- en investeringsverrichtingen 
van de EIB die zijn ontworpen om de 
veerkracht van de Unie te verhogen en de 
transitie naar een koolstofarme, circulaire 
en gedeelde economie welke door het in 
artikel 3, lid 5, bedoelde 
investeringscomité zijn goedgekeurd, dan 
wel voor aan het EIF verstrekte 
financiering voor de uitvoering van 
financierings- en investeringsverrichtingen 
van de EIB in overeenstemming met artikel 
7, lid 2. De betrokken verrichtingen 
stroken met het Uniebeleid en 
ondersteunen een of meer van de volgende 
algemene doelstellingen:

Or. it
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Amendement 343
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De EU-garantie wordt verleend voor 
financierings- en investeringsverrichtingen 
van de EIB welke door het in artikel 3, lid 
5, bedoelde investeringscomité zijn 
goedgekeurd, dan wel voor aan het EIF 
verstrekte financiering voor de uitvoering 
van financierings- en 
investeringsverrichtingen van de EIB in 
overeenstemming met artikel 7, lid 2. De 
betrokken verrichtingen stroken met het 
Uniebeleid en ondersteunen een of meer 
van de volgende algemene doelstellingen:

De EU-garantie wordt verleend voor 
financierings- en investeringsverrichtingen 
van de EIB welke door het in artikel 3, lid 
5, bedoelde investeringscomité zijn 
goedgekeurd, dan wel voor aan het EIF 
verstrekte financiering voor de uitvoering 
van financierings- en 
investeringsverrichtingen van de EIB in 
overeenstemming met artikel 7, lid 2.

Or. en

Motivering

De doelstellingen zijn verplaatst naar artikel 2 bis.

Amendement 344
Edouard Martin, Isabelle Thomas, Sylvie Guillaume

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De EU-garantie wordt verleend voor 
financierings- en investeringsverrichtingen 
van de EIB welke door het in artikel 3, lid 
5, bedoelde investeringscomité zijn 
goedgekeurd, dan wel voor aan het EIF 
verstrekte financiering voor de uitvoering 
van financierings- en 
investeringsverrichtingen van de EIB in 
overeenstemming met artikel 7, lid 2. De 
betrokken verrichtingen stroken met het 

De EU-garantie wordt verleend voor 
financierings- en investeringsverrichtingen 
van de EIB welke door het in artikel 3, lid 
5, bedoelde investeringscomité zijn 
goedgekeurd, dan wel voor aan het EIF 
verstrekte financiering voor de uitvoering 
van financierings- en 
investeringsverrichtingen van de EIB in 
overeenstemming met artikel 7, lid 2. De 
betrokken verrichtingen stroken met het 
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Uniebeleid en ondersteunen een of meer 
van de volgende algemene doelstellingen:

Uniebeleid, ondersteunen een of meer van 
de hierna genoemde algemene 
doelstellingen en worden geprioriteerd 
naargelang van hun positieve externe 
effecten (namelijk niet alleen het 
rendement voor de initiatiefnemer van het 
project zelf, maar ook het scheppen van 
banen en meer in het algemeen de
voordelen voor de desbetreffende sociale 
en geografische structuur):

Or. fr

Amendement 345
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) ontwikkeling van infrastructuur, 
onder meer op vervoersgebied, in het 
bijzonder in industriecentra; energie, en 
met name energie-interconnecties; en 
digitale infrastructuur;

Schrappen

Or. en

Amendement 346
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) ontwikkeling van infrastructuur, 
onder meer op vervoersgebied, in het 
bijzonder in industriecentra; energie, en 
met name energie-interconnecties; en 
digitale infrastructuur;

Schrappen

Or. en
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Motivering

De doelstellingen zijn verplaatst naar artikel 2 bis.

Amendement 347
Csaba Molnár

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) ontwikkeling van infrastructuur, onder 
meer op vervoersgebied, in het bijzonder in 
industriecentra; energie, en met name 
energie-interconnecties; en digitale 
infrastructuur;

(a) ontwikkeling van infrastructuur, onder 
meer op vervoersgebied, in het bijzonder in 
industriecentra; energie, en met name 
energie-interconnecties om tot een volledig 
geïntegreerde interne energiemarkt te 
komen; en digitale infrastructuur;

Or. en

Amendement 348
Ivan Jakovčić

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) ontwikkeling van infrastructuur, onder 
meer op vervoersgebied, in het bijzonder in 
industriecentra; energie, en met name 
energie-interconnecties; en digitale 
infrastructuur;

(a) ontwikkeling van infrastructuur, onder 
meer op vervoersgebied, in het bijzonder in 
industriecentra en toeristische gebieden; 
energie, en met name energie-
interconnecties; en digitale infrastructuur;

Or. hr

Amendement 349
José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) ontwikkeling van infrastructuur, onder 
meer op vervoersgebied, in het bijzonder in 
industriecentra; energie, en met name 
energie-interconnecties; en digitale 
infrastructuur;

(a) ontwikkeling van infrastructuur, onder 
meer op vervoersgebied, in het bijzonder in 
industriecentra; energie, en met name 
energie-interconnecties; en digitale 
infrastructuur, in het bijzonder de 
invoering van breedbandnetwerken;

Or. es

Amendement 350
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) ontwikkeling van infrastructuur, onder 
meer op vervoersgebied, in het bijzonder 
in industriecentra; energie, en met name 
energie-interconnecties; en digitale 
infrastructuur;

(a) ontwikkeling van infrastructuur op 
vervoersgebied in synergie met die waarin 
Verordening (EU) nr. 1316/2013 voorziet;

Or. en

Amendement 351
Martina Werner, Bernd Lange

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) ontwikkeling van infrastructuur, onder 
meer op vervoersgebied, in het bijzonder in 
industriecentra; energie, en met name 
energie-interconnecties; en digitale 
infrastructuur;

(a) ontwikkeling van infrastructuur op 
vervoersgebied, in het bijzonder in 
industriecentra;

Or. de
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Amendement 352
Seán Kelly, Bendt Bendtsen

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) ontwikkeling van infrastructuur, onder 
meer op vervoersgebied, in het bijzonder in 
industriecentra; energie, en met name 
energie-interconnecties; en digitale 
infrastructuur;

(a) ontwikkeling van infrastructuur, onder 
meer op vervoersgebied, in het bijzonder in 
industriecentra; energie, en met name 
elektriciteits- en gasinterconnecties, 
stadsverwarmingssystemen en energie-
efficiëntieprojecten; en digitale 
infrastructuur;

Or. en

Motivering

In de mededeling van de Commissie (COM(2015)80) wordt aangegeven dat de juiste 
infrastructuur een allereerste voorwaarde is om de energiemarkt te voltooien. Daarom moet 
de nadruk worden gelegd op de ontwikkeling van elektriciteits- en gasinterconnecties om het 
streefcijfer van 10 % voor de elektriciteitsinterconnectie te bereiken en op een verbeterde 
veiligstelling van de gaslevering aan elke lidstaat. De interne energiemarkt kan echter niet 
worden voltooid als ze alleen is gebaseerd op elektriciteit en gas. Een echte interne 
energiemarkt moet eveneens verwarming omvatten. Stadsverwarmingssystemen kunnen aan 
consumenten warmte leveren die anders verloren zou gaan en infrastructuur verschaffen om 
het aandeel van hernieuwbare energie in onze energiemix te helpen verhogen. In de 
mededeling van de Commissie (COM(2015)80) wordt ook benadrukt dat energie-efficiëntie 
belangrijk is en dat dit als een op zichzelf staande energiebron moet worden beschouwd, 
waarvan de waarde de bespaarde energie is.

Amendement 353
András Gyürk

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) ontwikkeling van infrastructuur, onder 
meer op vervoersgebied, in het bijzonder 
in industriecentra; energie, en met name 

(a) ontwikkeling van infrastructuur;
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energie-interconnecties; en digitale 
infrastructuur;

Or. en

Amendement 354
Christian Ehler, Neena Gill, Pervenche Berès, Martina Dlabajová, Helga Trüpel

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) ontwikkeling van infrastructuur, onder 
meer op vervoersgebied, in het bijzonder in 
industriecentra; energie, en met name 
energie-interconnecties; en digitale 
infrastructuur;

(a) ontwikkeling van infrastructuur, onder 
meer op vervoersgebied, in het bijzonder in 
industriecentra; energie, en met name 
energie-interconnecties; en digitale 
infrastructuur, met name breedband- en 
digitale infrastructuur voor culturele en 
creatieve bedrijfstakken;

Or. en

Amendement 355
Krišjānis Kariņš, Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) ontwikkeling van infrastructuur, onder 
meer op vervoersgebied, in het bijzonder in 
industriecentra; energie, en met name 
energie-interconnecties; en digitale 
infrastructuur;

(a) ontwikkeling van infrastructuur, onder 
meer op vervoersgebied, in het bijzonder in 
industriecentra; energie, en met name 
energie-interconnecties en andere 
projecten overeenkomstig de prioriteiten 
van de energie-unie; en digitale 
infrastructuur;

Or. en
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Amendement 356
Kaja Kallas

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) ontwikkeling van infrastructuur, onder 
meer op vervoersgebied, in het bijzonder in 
industriecentra; energie, en met name 
energie-interconnecties; en digitale 
infrastructuur;

(a) ontwikkeling van infrastructuur, onder 
meer op vervoersgebied, in het bijzonder in 
industriecentra; energie, en met name 
energie-interconnecties; en synchronisatie 
van energienetten; 

Or. en

Motivering

Synchronisatie van de elektriciteitssystemen van lidstaten die energie-eilanden zijn ten 
opzichte van de rest van de EU, moet een prioriteit zijn om tot een werkende energie-unie te 
komen.

Amendement 357
David Borrelli, Dario Tamburrano

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) ontwikkeling van infrastructuur, onder 
meer op vervoersgebied, in het bijzonder 
in industriecentra; energie, en met name 
energie-interconnecties; en digitale 
infrastructuur;

(a) ontwikkeling van de vervoerssector 
door het bevorderen van de 
intermodaliteit, efficiëntie en 
duurzaamheid, met bijzondere aandacht 
voor de industriecentra;

Or. it

Amendement 358
Jerzy Buzek, Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) ontwikkeling van infrastructuur, onder 
meer op vervoersgebied, in het bijzonder in 
industriecentra; energie, en met name 
energie-interconnecties; en digitale 
infrastructuur;

(a) ontwikkeling van 
vervoersinfrastructuur, in het bijzonder in 
industriecentra;

Or. en

Amendement 359
Anne Sander

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) ontwikkeling van infrastructuur, onder 
meer op vervoersgebied, in het bijzonder in 
industriecentra; energie, en met name 
energie-interconnecties; en digitale 
infrastructuur;

(a) ontwikkeling van infrastructuur, onder 
meer op vervoersgebied, in het bijzonder in 
industriecentra; energie, en met name 
energie-interconnecties; en digitale 
infrastructuur, met name toegang tot 
breedbandinternet in plattelandsgebieden;

Or. fr

Amendement 360
Fredrick Federley, Philippe De Backer

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) ontwikkeling van infrastructuur, onder 
meer op vervoersgebied, in het bijzonder in 
industriecentra; energie, en met name 
energie-interconnecties; en digitale 
infrastructuur;

(a) ontwikkeling van infrastructuur, onder 
meer op vervoersgebied, in het bijzonder in 
industriecentra; energie, en met name 
energie-interconnecties; en digitale en
telecominfrastructuur;

Or. en
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Amendement 361
Martina Werner, Bernd Lange

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) ontwikkeling van digitale 
infrastructuur, met name in landelijke 
gebieden, informatie- en 
telecommunicatietechnologieën en 
innovatie, in het bijzonder in verband met 
de digitalisering van de industriële 
waardeketen;

Or. de

Motivering

Een duurzame herindustrialisering van de Europese Unie overeenkomstig de doelstelling van 
de Europese Commissie om de bijdrage van de industrie aan het bbp voor 2020 tot 20 % te 
verhogen, kan slechts worden bereikt wanneer Europese ondernemingen een leidende rol 
spelen op technologisch gebied. De digitalisering van de waardeketen – de "vierde industriële 
revolutie" – stelt ons voor een enorme uitdaging. Het Europees Fonds voor strategische 
investeringen (EFSI) moet met name kmo's ondersteunen bij deze verandering.

Amendement 362
Jeppe Kofod, Theresa Griffin, Martina Werner, Jude Kirton-Darling

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) ontwikkeling van duurzame-
energie-infrastructuur, in het bijzonder 
elektriciteitsinterconnecties, slimme 
netten op distributieniveau en de opslag 
van energie;

Or. en
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Amendement 363
Kaja Kallas

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) ontwikkeling van 
telecommunicatie-infrastructuur, met 
name breedbandnetwerken en digitale-
diensteninfrastructuur.

Or. en

Motivering

Aangezien er in de EU-programma's geen definitie van digitale infrastructuur wordt gegeven, 
is het duidelijker om in dit wetgevingsvoorstel de definitie van de CEF-telecomrichtsnoeren te 
gebruiken.

Amendement 364
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) ontwikkeling van kennis- en 
opleidingscentra met een sterke nadruk op 
zowel digitale als 
ondernemersvaardigheden om een 
positieve spiraal tot stand te brengen die 
gericht is op de ontwikkeling van sterke, 
innovatieve bedrijven in nieuwe, 
hoogtechnologische sectoren;

Or. en

Amendement 365
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Krišjānis Kariņš
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Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) ontwikkeling en modernisering van 
de energiesector teneinde het 
concurrentievermogen van de sector te 
verhogen en de 
energievoorzieningszekerheid te 
verbeteren, onder meer door de eigen 
energiebronnen optimaal te benutten; 
ontwikkeling, in overeenstemming met de 
klimaatdoelstellingen van de Unie, van 
lage-emissietechnologieën met inbegrip 
van schone kolentechnologieën;

Or. en

Amendement 366
Isabelle Thomas

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) het scheppen van banen;

Or. fr

Amendement 367
Martina Werner, Bernd Lange

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 – letter a ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a ter) ontwikkeling van een duurzame 
energie-infrastructuur, met name op het 
gebied van interconnectoren, slimme 
netwerken voor de distributie van energie 



AM\1053527NL.doc 39/115 PE551.908v03-00

NL

en de energieopslag;

Or. de

Amendement 368
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) investeringen in onderwijs en 
opleiding, gezondheidszorg, onderzoek en 
ontwikkeling, informatie- en 
communicatietechnologie en innovatie;

Schrappen

Or. en

Amendement 369
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) investeringen in onderwijs en 
opleiding, gezondheidszorg, onderzoek en 
ontwikkeling, informatie- en 
communicatietechnologie en innovatie;

Schrappen

Or. en

Motivering

De doelstellingen zijn verplaatst naar artikel 2 bis.

Amendement 370
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) investeringen in onderwijs en 
opleiding, gezondheidszorg, onderzoek en 
ontwikkeling, informatie- en 
communicatietechnologie en innovatie;

(b) investeringen in onderwijs en 
opleiding, culturele en creatieve sectoren 
en het verlenen van openbare 
gezondheidszorg;

Or. en

Amendement 371
Martina Werner, Bernd Lange

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) investeringen in onderwijs en 
opleiding, gezondheidszorg, onderzoek en 
ontwikkeling, informatie- en 
communicatietechnologie en innovatie;

(b) investeringen in onderwijs en 
opleiding, gezondheidszorg, onderzoek en 
ontwikkeling;

Or. de

Amendement 372
András Gyürk

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) investeringen in onderwijs en 
opleiding, gezondheidszorg, onderzoek en 
ontwikkeling, informatie- en 
communicatietechnologie en innovatie;

(b) onderzoek, ontwikkeling en innovatie;

Or. en
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Amendement 373
Christian Ehler, Neena Gill, Pervenche Berès, Martina Dlabajová, Helga Trüpel

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) investeringen in onderwijs en 
opleiding, gezondheidszorg, onderzoek en 
ontwikkeling, informatie- en 
communicatietechnologie en innovatie;

(b) investeringen in onderwijs en 
opleiding, gezondheidszorg, onderzoek en 
ontwikkeling, informatie- en 
communicatietechnologie, innovatie, 
creativiteit en cultuur;

Or. en

Amendement 374
Miapetra Kumpula-Natri

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) investeringen in onderwijs en 
opleiding, gezondheidszorg, onderzoek en 
ontwikkeling, informatie- en 
communicatietechnologie en innovatie;

(b) investeringen in onderwijs en 
opleiding, gezondheidszorg, onderzoek en
ontwikkeling, digitalisering, innovatieve 
proefprojecten en innovatie;

Or. en

Amendement 375
David Borrelli, Dario Tamburrano

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) investeringen in onderwijs en 
opleiding, gezondheidszorg, onderzoek en 
ontwikkeling, informatie- en 
communicatietechnologie en innovatie;

(b) investeringen in onderwijs en 
opleiding, beroepsinitiatie,
gezondheidszorg, onderzoek en 
ontwikkeling van duurzame 
technologieën, goederen en diensten, 
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informatie- en communicatietechnologie en 
innovatie die zijn gericht op de 
verwezenlijking van de Europese 
doelstellingen inzake energie en milieu 
voor 2020, 2030 en 2050 ter versnelling 
van de transitie naar een koolstofarme, 
circulaire en gedeelde economie;

Or. it

Amendement 376
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick 
Federley, Pavel Telička

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) investeringen in onderwijs en 
opleiding, gezondheidszorg, onderzoek en 
ontwikkeling, informatie- en 
communicatietechnologie en innovatie;

(b) investeringen in onderwijs en 
opleiding, gezondheidszorg, onderzoek en 
ontwikkeling, waaronder in 
onderzoeksinfrastructuur; informatie- en 
communicatietechnologie en innovatie;

Or. en

Amendement 377
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) investeringen in onderwijs en 
opleiding, gezondheidszorg, onderzoek en 
ontwikkeling, informatie- en 
communicatietechnologie en innovatie;

(b) investeringen in onderwijs en 
opleiding, digitale vaardigheden, 
opleiding en geletterdheid, cultuur, 
gezondheidszorg, onderzoek en 
ontwikkeling, informatie- en 
communicatietechnologie en innovatie;

Or. en
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Amendement 378
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) investeringen in onderzoek, 
ontwikkeling en innovatie, in 
overeenstemming met de specifieke in 
Verordening (EU) nr. 1291/2013 
vastgestelde doelstellingen;

Or. en

Amendement 379
Michał Boni, Lambert van Nistelrooij, Danuta Maria Hübner, Carlos Zorrinho, Pilar 
del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Markus Pieper, Krišjānis Kariņš

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) verbetering en bevordering van het 
intelligent gebruik van ICT en de 
integratie van mkb's in digitale 
waardeketens;

Or. en

Amendement 380
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) expansie van hernieuwbare energie en Schrappen
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energie- en hulpbronnenefficiëntie;

Or. en

Amendement 381
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) expansie van hernieuwbare energie en 
energie- en hulpbronnenefficiëntie;

Schrappen

Or. en

Motivering

De doelstellingen zijn verplaatst naar artikel 2 bis.

Amendement 382
Csaba Molnár

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) expansie van hernieuwbare energie en 
energie- en hulpbronnenefficiëntie;

(c) expansie van hernieuwbare energie en 
energie- en hulpbronnenefficiëntie in 
overeenstemming met de conclusies van 
de Europese Raad inzake het klimaat- en 
energiebeleidskader 2030 van 23 en 24 
oktober 2014;

Or. en

Amendement 383
Marek Józef Gróbarczyk
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Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) expansie van hernieuwbare energie en 
energie- en hulpbronnenefficiëntie;

(c) expansie van hernieuwbare energie, 
eigen energiebronnen en energie- en 
hulpbronnenefficiëntie;

Or. en

Amendement 384
José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) expansie van hernieuwbare energie en 
energie- en hulpbronnenefficiëntie;

(c) expansie van hernieuwbare energie en 
energie- en hulpbronnenefficiëntie, met 
bijzondere aandacht voor projecten voor 
een betere energie-efficiëntie van voor 
sociale woningen bestemde gebouwen;

Or. es

Amendment 385
Claude Turmes
on behalf of the Verts/ALE Group

Proposal for a regulation
Article 5 – paragraph 2 – subparagraph 1 – point c

Text proposed by the Commission Amendment

(c) expansion of renewable energy and
energy and resource efficiency;

(c) development of the energy system in 
compliance with Article 194(1) of the 
Treaty in the following sectors:

- electricity interconnections in line with 
the Projects of Common Interest 
identified under Regulation (EU) No 
1316/2013, including connection to the 
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grid of off-shore wind ;

- investment in energy efficiency aiming 
at implementing energy efficiency 
objectives under Directives 2012/27/EU 
and 2010/31/EU;

- expansion of renewable energy, 
including projects resulting from the 
implementation of the renewables 
cooperation mechanisms established 
under Directive 2009/28/EC, notably in 
the field of off-shore wind;

Or. en

Amendment 386
Martina Werner, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Proposal for a regulation
Article 5 – paragraph 2 – subparagraph 1 – point c

Text proposed by the Commission Amendment

(c) expansion of renewable energy and 
energy and resource efficiency;

(c) expansion of renewable energy, energy 
efficiency and resource efficiency, with a 
particular focus on reducing energy 
demand through demand-side 
management and buildings 
refurbishments;

Or. en

Amendement 387
Sorin Moisă

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) expansie van hernieuwbare energie en
energie- en hulpbronnenefficiëntie;

(c) investeringen in energie, expansie van 
hernieuwbare energie, energie-efficiëntie
en hulpbronnenefficiëntie, met bijzondere 
aandacht voor het verkleinen van de 
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vraag naar energie door middel van 
vraagzijdebeheer en de renovatie van 
gebouwen;

Or. ro

Amendment 388
András Gyürk

Proposal for a regulation
Article 5 – paragraph 2 – subparagraph 1 – point c

Text proposed by the Commission Amendment

(c) expansion of renewable energy and 
energy and resource efficiency;

(c) investment in education and training, 
health, information and communications 
technology;

Or. en

Amendment 389
Pilar del Castillo Vera

Proposal for a regulation
Article 5 – paragraph 2 – subparagraph 1 – point c

Text proposed by the Commission Amendment

(c) expansion of renewable energy and 
energy and resource efficiency;

(c) expansion of renewable energy and 
energy and resource efficiency; including 
tackling losses of energy during transport 
through the grids and development of 
energy-related Internet technologies and 
low-carbon ICT applications.

Or. en

Amendment 390
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf

Proposal for a regulation
Article 5 – paragraph 2 – subparagraph 1 – point c
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Text proposed by the Commission Amendment

(c) expansion of renewable energy and 
energy and resource efficiency;

(c) expansion of renewable energy and 
energy and resource efficiency and 
savings;

Or. en

Amendment 391
Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek, Christian Ehler

Proposal for a regulation
Article 5 – paragraph 2 – subparagraph 1 – point c

Text proposed by the Commission Amendment

(c) expansion of renewable energy and 
energy and resource efficiency;

(c) expansion of renewable energy and 
energy and resource efficiency in line with 
the Union goals;

Or. en

Amendment 392
Miapetra Kumpula-Natri

Proposal for a regulation
Article 5 – paragraph 2 – subparagraph 1 – point c

Text proposed by the Commission Amendment

(c) expansion of renewable energy and
energy and resource efficiency;

(c) expansion of renewable energy, clean 
technologies, energy efficiency and 
resource efficiency.

Or. en

Amendment 393
Ian Duncan

Proposal for a regulation
Article 5 – paragraph 2 – subparagraph 1 – point c
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Text proposed by the Commission Amendment

(c) expansion of renewable energy and 
energy and resource efficiency;

(c) expansion of renewable energy, such as 
offshore wave and wind, and energy and 
resource efficiency;

Or. en

Amendment 394
Jude Kirton-Darling, Clare Moody, Theresa Griffin

Proposal for a regulation
Article 5 – paragraph 2 – subparagraph 1 – point c

Text proposed by the Commission Amendment

(c) expansion of renewable energy and
energy and resource efficiency;

(c) development of electricity 
interconnections, including connecting 
grids to off-shore wind facilities;
expansion of renewable energy 
capabilities, including projects resulting 
from the implementation of the 
renewables energy directive cooperation 
mechanisms, particularly with regard to 
off-shore wind energy generation;

Or. en

Amendment 395
Bendt Bendtsen, Seán Kelly

Proposal for a regulation
Article 5 – paragraph 2 – subparagraph 1 – point c

Text proposed by the Commission Amendment

(c) expansion of renewable energy and
energy and resource efficiency;

(c) expansion of renewable energy, energy 
and resource efficiency in particular 
through initiatives for reduction of energy 
demand and building refurbishments;

Or. en
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Amendement 396
David Borrelli, Dario Tamburrano

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) expansie van hernieuwbare energie en 
energie- en hulpbronnenefficiëntie;

(c) expansie van hernieuwbare energie en 
energie- en hulpbronnenefficiëntie, met 
bijzondere aandacht voor maatregelen in 
het kader van industriële isolatie en de 
isolatie van gebouwen;

Or. it

Amendment 397
Pavel Telička, Philippe De Backer

Proposal for a regulation
Article 5 – paragraph 2 – subparagraph 1 – point c

Text proposed by the Commission Amendment

(c) expansion of renewable energy and 
energy and resource efficiency;

(c) expansion of renewable and 
unconventional energy; and energy and 
resource efficiency;

Or. en

Amendment 398
Simona Bonafè, Renato Soru, Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Proposal for a regulation
Article 5 – paragraph 2 – subparagraph 1 – point c

Text proposed by the Commission Amendment

(c) expansion of renewable energy and 
energy and resource efficiency;

(c) expansion of renewable energy and 
energy and resource efficiency, with a 
particular focus on projects investing on 
fostering the circular economy.
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Or. en

Amendment 399
Patrizia Toia

Proposal for a regulation
Article 5 – paragraph 2 – subparagraph 1 – point c

Text proposed by the Commission Amendment

(c) expansion of renewable energy and 
energy and resource efficiency;

(c) expansion of renewable energy and 
energy and resource efficiency and of 
innovative, qualitative and sustainable 
public procurement;

Or. en

Amendment 400
Fredrick Federley, Philippe De Backer

Proposal for a regulation
Article 5 – paragraph 2 – subparagraph 1 – point c

Text proposed by the Commission Amendment

(c) expansion of renewable energy and 
energy and resource efficiency;

(c) expansion of renewable energy and 
energy and resource efficiency, taking into 
account regional potential for smart 
investments;

Or. en

Amendement 401
Isabelle Thomas, Sylvie Guillaume

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) ontwikkeling van blauwe groei als 
bedoeld in de mededeling van de 
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Commissie COM(2012)04941bis, en meer 
in het bijzonder op het gebied van 
basisonderzoek, O&O, 
gegevensverzameling, opleiding, 
oprichting van bedrijven, 
milieubescherming en het in de handel 
brengen van innovatieve producten en 
processen.

__________________
1bis Mededeling van de Europese 
Commissie van 13 september 2012 
"Blauwe groei Kansen voor duurzame 
mariene en maritieme groei", 
COM(2012)0494. 

Or. fr

Amendment 402
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

Proposal for a regulation
Article 5 – paragraph 2 – subparagraph 1 – point d

Text proposed by the Commission Amendment

(d) infrastructure projects in the 
environmental, natural resources, urban 
development and social fields;

deleted

Or. en

Amendment 403
Christian Ehler

Proposal for a regulation
Article 5 – paragraph 2 – subparagraph 1 – point d

Text proposed by the Commission Amendment

(d) infrastructure projects in the 
environmental, natural resources, urban 
development and social fields;

deleted
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Or. en

Justification

The objectives have been moved to Article 2a.

Amendment 404
Claude Turmes
on behalf of the Verts/ALE Group

Proposal for a regulation
Article 5 – paragraph 2 – subparagraph 1 – point d

Text proposed by the Commission Amendment

(d) infrastructure projects in the 
environmental, natural resources, urban 
development and social fields;

(d) projects in the field of environmental 
protection, environmental management 
infrastructure, protection of natural 
resources and strengthening of eco-system 
services, sustainable urban development 
and social sector;

Or. en

Amendment 405
András Gyürk

Proposal for a regulation
Article 5 – paragraph 2 – subparagraph 1 – point d

Text proposed by the Commission Amendment

(d) infrastructure projects in the 
environmental, natural resources, urban 
development and social fields;

(d) development of the energy sector, with 
a particular focus on energy efficiency;

Or. en

Amendement 406
David Borrelli, Dario Tamburrano
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Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 – punt d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) infrastructuurprojecten op het gebied 
van milieu, natuurlijke hulpbronnen en 
stadsontwikkeling, alsook op sociaal 
gebied;

(d) innovatieve projecten op het gebied van 
milieu, natuurlijke hulpbronnen en 
stadsontwikkeling, alsook op sociaal 
gebied;

Or. it

Amendment 407
Patrizia Toia

Proposal for a regulation
Article 5 – paragraph 2 – subparagraph 1 – point d

Text proposed by the Commission Amendment

(d) infrastructure projects in the 
environmental, natural resources, urban 
development and social fields;

(d) infrastructure and innovation projects 
in the digital single market, digital public 
administrations and public procurement, 
the environmental, natural resources, urban 
development and social fields

Or. en

Amendement 408
Anne Sander

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) infrastructuurprojecten op het gebied 
van milieu, natuurlijke hulpbronnen en
stadsontwikkeling, alsook op sociaal 
gebied;

(d) infrastructuurprojecten op het gebied 
van milieu, natuurlijke hulpbronnen,
stadsontwikkeling en ontwikkeling van 
grensgebieden, alsook op sociaal gebied;

Or. fr
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Amendement 409
Isabelle Thomas, Edouard Martin, Sylvie Guillaume

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) infrastructuurprojecten op het gebied 
van milieu, natuurlijke hulpbronnen en 
stadsontwikkeling, alsook op sociaal 
gebied;

(d) infrastructuurprojecten op het gebied 
van milieu, natuurlijke hulpbronnen en 
stadsontwikkeling;

Or. fr

Amendment 410
Claude Turmes
on behalf of the Verts/ALE Group

Proposal for a regulation
Article 5 – paragraph 2 – subparagraph 1 – point d a (new)

Text proposed by the Commission Amendment

(da) development of industrial production 
capabilities or technology supply chains 
across Europe to ensure European 
technological leadership in sectors such 
as photovoltaic;

Or. en

Amendment 411
Claude Turmes
on behalf of the Verts/ALE Group

Proposal for a regulation
Article 5 – paragraph 2 – subparagraph 1 – point d a (new)

Text proposed by the Commission Amendment

(da) investments in public and private 
sector resource efficiency projects;
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Or. en

Amendement 412
Isabelle Thomas, Sylvie Guillaume, Edouard Martin

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) het sociale terrein, met name op 
stedelijk gebied, sociale huisvesting, 
opvang van migranten en
huisvestingsprojecten voor 
gemarginaliseerde gemeenschappen; 

Or. fr

Amendment 413
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

Proposal for a regulation
Article 5 – paragraph 2 – subparagraph 1 – point e

Text proposed by the Commission Amendment

(e) providing financial support for the 
companies referred to in Article 1(1), 
including working capital risk financing.

deleted

Or. en

Amendment 414
Christian Ehler

Proposal for a regulation
Article 5 – paragraph 2 – subparagraph 1 – point e

Text proposed by the Commission Amendment

(e) providing financial support for the 
companies referred to in Article 1(1), 

deleted



AM\1053527NL.doc 57/115 PE551.908v03-00

NL

including working capital risk financing.

Or. en

Justification

The objectives have been moved to Article 2a.

Amendment 415
Claude Turmes
on behalf of the Verts/ALE Group

Proposal for a regulation
Article 5 – paragraph 2 – subparagraph 1 – point e

Text proposed by the Commission Amendment

(e) providing financial support for the 
companies referred to in Article 1(1), 
including working capital risk financing.

(e) providing financial support for SMEs, 
including start-up and spin-offs, and 
small mid-caps, including working capital 
risk financing

Or. en

Amendment 416
Kaja Kallas

Proposal for a regulation
Article 5 – paragraph 2 – subparagraph 1 – point e

Text proposed by the Commission Amendment

(e) providing financial support for the 
companies referred to in Article 1(1), 
including working capital risk financing.

(e) providing financial support for the 
companies referred to in Article 1(1), 
including working capital risk financing, 
appropriate according to the different 
stages of development of companies.

Or. en
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Justification

Innovative companies such as start-ups need different types of financing if the product is in 
the prototype phase, or has traction and making profits, or for the next stages of development. 
There is a necessity therefore for financial support for these different stages of development

Amendment 417
András Gyürk

Proposal for a regulation
Article 5 – paragraph 2 – subparagraph 1 – point e

Text proposed by the Commission Amendment

(e) providing financial support for the 
companies referred to in Article 1(1), 
including working capital risk financing.

(e) providing financial support for 
companies as well as other entities having 
up to 3000 employees, with a particular 
focus on SMEs.

Or. en

Amendment 418
Csaba Molnár

Proposal for a regulation
Article 5 – paragraph 2 – subparagraph 1 – point e a (new)

Text proposed by the Commission Amendment

(ea) The investments supported by EFSI 
shall maximize quality job creation and 
enhance economic, social and territorial 
cohesion, notably by taking proper 
account of the financing needs in crisis-
hit countries through an appropriate use 
of available financial instruments.

Or. en

Amendment 419
Philippe De Backer, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, 
Pavel Telička
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Proposal for a regulation
Article 5 – paragraph 2 – subparagraph 1 – point e a (new)

Text proposed by the Commission Amendment

(ea) any project covered by the objectives 
set out in Article 3 and 4 of Regulation 
(EU) No 1316/2013

Or. en

Amendment 420
Philippe De Backer, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, 
Pavel Telička

Proposal for a regulation
Article 5 – paragraph 2 – subparagraph 1 – point e b (new)

Text proposed by the Commission Amendment

(eb) any project covered by the objectives 
set out in Article 5 of Regulation(EU) No 
1291/2013

Or. en

Amendment 421
Renato Soru

Proposal for a regulation
Article 5 – paragraph 2 – subparagraph 2

Text proposed by the Commission Amendment

In addition, the EU guarantee shall be 
granted for support of dedicated 
investment platforms and national 
promotional banks, via the EIB, that invest 
in operations meeting the requirements of 
this Regulation. In that case, the Steering 
Board shall specify policies regarding 
eligible investment platforms.

In addition, the EU guarantee shall be 
granted for financing and investment 
operations conducted by dedicated 
investment platforms and national 
promotional banks or institutions, 
approved by the Investment Committee 
referred to in Article 3(5). The operations 
concerned shall be consistent with Union 
policies and support the objectives under 
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this paragraph, with a focus on 
transformative sectors with high added 
value such as small-scale energy 
efficiency and resource efficiency projects 
or based new technologies available 
thanks to the development of the Internet 
of Things. The Steering Board shall 
specify policies regarding eligible 
investment platforms and regarding 
operations of dedicated investment 
platforms and national promotional banks 
or institutions in order to enjoy the EU 
guarantee under this Article. Moreover, 
the EIB participation in dedicated 
investment platforms and national 
promotional banks can make use of the 
EU guarantee.

Where applicable national or regional 
investment platforms shall involve 
competent public authorities, economic 
and social partners and relevant bodies 
representing civil society in line with
Article 5 and Chapter II of Regulation 
(EU) No 1303/2013.

Or. en

Amendment 422
Christian Ehler

Proposal for a regulation
Article 5 – paragraph 2 – subparagraph 2

Text proposed by the Commission Amendment

In addition, the EU guarantee shall be 
granted for support of dedicated investment 
platforms and national promotional banks, 
via the EIB, that invest in operations 
meeting the requirements of this 
Regulation. In that case, the Steering 
Board shall specify policies regarding 
eligible investment platforms.

In addition, the EU guarantee shall be 
granted for support of dedicated investment 
platforms and national promotional banks, 
via the EIB, that invest in operations 
meeting the requirements of this 
Regulation. The EFSI agreement shall 
specify policies regarding eligible 
investment platforms.

Or. en
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Justification

Policies towards investment platforms should already be specified in the EFSI agreement, 
subject to scrutiny by the legislator.

Amendment 423
Philippe De Backer, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, Pavel Telička

Proposal for a regulation
Article 5 – paragraph 2 – subparagraph 2

Text proposed by the Commission Amendment

In addition, the EU guarantee shall be 
granted for support of dedicated investment 
platforms and national promotional banks, 
via the EIB, that invest in operations 
meeting the requirements of this 
Regulation. In that case, the Steering Board 
shall specify policies regarding eligible 
investment platforms.

In addition, the EU guarantee shall be 
granted for support of dedicated investment 
platforms, and national promotional banks, 
Alternative Investment Fund Managers 
(AIFM), which manage alternative 
investment funds (AIFs) authorised in 
accordance with Directive 2011/61/EU, 
managers of collective investment 
undertakings authorised in accordance 
with Regulation (EU) No 345/2013 
(qualifying venture capital funds) and 
managers of collective investment 
undertakings in accordance with 
Regulation (EU) No 346/2013 (qualifying 
social entrepreneurship funds), via the 
EIB, that invest in operations meeting the 
requirements of this Regulation. In that 
case, the Steering Board shall specify 
policies regarding eligible investment 
platforms, AIFs, qualifying venture 
capital and social entrepreneurship funds.

Or. en

Amendment 424
Simona Bonafè, Renato Soru, Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Proposal for a regulation
Article 5 – paragraph 2 – subparagraph 2
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Text proposed by the Commission Amendment

In addition, the EU guarantee shall be 
granted for support of dedicated investment 
platforms and national promotional banks, 
via the EIB, that invest in operations 
meeting the requirements of this 
Regulation. In that case, the Steering 
Board shall specify policies regarding 
eligible investment platforms.

In addition, the EU guarantee shall be 
granted for support of dedicated investment 
platforms and national promotional banks 
and other similar structures that invest in 
operations meeting the requirements of this 
Regulation after approval by Investment 
Committee referred to in Article 3(5). In
that case, the Steering Board shall specify 
policies, in accordance with Article 3(1), 
regarding eligible investment platforms.

Or. en

Amendment 425
Bendt Bendtsen

Proposal for a regulation
Article 5 – paragraph 2 – subparagraph 2 a (new)

Text proposed by the Commission Amendment

The EU guarantee shall be granted on the 
basis of equal terms between capacity 
generation and energy efficiency and 
demand side response, with due 
consideration of urgent and exceptional 
energy security considerations.

Or. en

Justification

As energy efficiency is to be considered an energy source in itself, it is important to ensure a 
level playing-field between projects for capacity generation and projects for energy 
efficiency.

Amendment 426
Gunnar Hökmark
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Proposal for a regulation
Article 5 – paragraph 2 – subparagraph 2 a (new)

Text proposed by the Commission Amendment

The EFSI shall not only give priority to 
investments providing the opportunity for 
growth and return on investments, it must 
also ensure that the investments where 
there is a higher risk also can give a 
higher return on investment and 
contribute to innovation and leadership in 
new markets. Furthermore it shall ensure 
that the financing of investments are not 
directed to political projects or replacing 
the funding of public spending.

Or. en

Amendment 427
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

Proposal for a regulation
Article 5 – paragraph 2 – subparagraph 2 a (new)

Text proposed by the Commission Amendment

The Investment Committee shall be 
responsible to ensure that overall, projects
under the EU guarantee foster European 
social and regional cohesion.

Or. en

Amendment 428
Martina Werner, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Jude Kirton-Darling

Proposal for a regulation
Article 5 – paragraph 2 – subparagraph 2 a (new)

Text proposed by the Commission Amendment

At least 20 % of the granted guarantees 
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shall be reserved for energy efficiency 
investments, in particular via the 
establishment of dedicated investment 
platforms for the refurbishment of the 
building stock.

Or. en

Amendment 429
Renato Soru

Proposal for a regulation
Article 5 – paragraph 2 – subparagraph 2 a (new)

Text proposed by the Commission Amendment

At least 30 % of the granted guarantees 
shall be reserved for projects furthering 
the transition towards a new digital 
economy, improving the European 
investment framework in sectors such as 
new communication technologies, new 
sources of energies and new modes of 
transportation.

Or. en

Amendment 430
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, 
Carlos Zorrinho

Proposal for a regulation
Article 5 – paragraph 2 – subparagraph 2 a (new)

Text proposed by the Commission Amendment

The EU guarantee shall only be granted 
for projects and operations which fulfil 
the following eligibility criteria:

(a) projects and operations have to 
contribute to the Union's strategy for 
smart, sustainable and inclusive growth; 
they shall comply with the objectives of 
Article 9 and be in line with Article 10 
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and Annex I of Regulation (EU) No 
1303/2013;

(b) Projects and operations have to foster 
the transition towards a smart,
sustainable, decarbonized economy and 
shall be consistent with the agreed EU 
climate and energy objectives for 2020, 
2030 and 2050;

(c) Projects and operations supported by 
dedicated investment platforms and 
national promotional banks and 
institutions, have to comply with the 
policies and eligibility criteria of the 
Steering Board in accordance with the 
second paragraph of Article 5(2); the 
policies and eligibility criteria of the 
Steering Board may not be in deviation of 
the criteria under points (a) and (b) of this 
paragraph;

(d) Projects and operations have to devote 
at least 10 % of their budget to research 
and innovation activities. To that end, 
different mechanisms can be combined, 
such as direct execution of research, 
technological development and innovation 
activities, sub-contracting services from 
universities or public research institutions 
and public procurement of innovative 
technology.

Or. en

Justification

There is a solid body of evidence describing the relationship between research, innovation 
and economic development; therefore, if EFSI is to fulfil its strategic objective, the Regulation 
needs to make sure that the projects to be funded will effectively support R&I activities by 
putting in place an earmark of 10 %.

Amendment 431
Anneleen Van Bossuyt, Ian Duncan

Proposal for a regulation
Article 5 – paragraph 2 – subparagraph 2 a (new)
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Text proposed by the Commission Amendment

The Commission shall ensure that any 
funds redeployed from the EU budget are 
not withdrawn from programmes that 
fund basic or early-stage scientific 
research.

Or. en

Amendement 432
David Borrelli, Dario Tamburrano

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij deze investeringsplatforms moeten de 
bevoegde overheidsinstanties, de relevante 
sociale en economische partners en 
vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld worden 
betrokken.

Or. it

Amendment 433
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick 
Federley, Pavel Telička

Proposal for a regulation
Article 5 – paragraph 2 – subparagraph 2 a (new)

Text proposed by the Commission Amendment

EIB financing and investment 
opportunities on the territory of a Member 
State according to this Regulation shall 
only be approved if the relevant Member 
State is in compliance with Council 
recommendations under Regulation (EC) 
No 1466/97, Regulation (EU) No 
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1176/2011 and has made significant 
progress regarding the country specific 
recommendations under the European 
Semester.

Or. en

Amendement 434
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – alinea's 2 bis en 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ondernemingen die via het EFSI 
financiële steun genieten moeten de 
beginselen van gelijke beloning en 
transparante lonen naleven, alsook het 
beginsel van gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen, zoals neergelegd in 
Richtlijn 2006/54/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 5 juli 2006 
betreffende de toepassing van het beginsel 
van gelijke kansen en gelijke behandeling 
van mannen en vrouwen in arbeid en 
beroep.

Bovendien houdt het investeringscomité 
bij de selectie van projecten rekening met 
de maatregelen die de kandidaat-
ondernemingen op het gebied van 
maatschappelijk verantwoord 
ondernemen hebben genomen.

Or. es

Amendment 435
Seán Kelly, Jeppe Kofod, Morten Helveg Petersen, Claude Turmes

Proposal for a regulation
Article 5 – paragraph 2 a (new)
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Text proposed by the Commission Amendment

2a. The EFSI shall offer privileged access 
to guarantees for small projects and small 
actors, following a de-risking strategy. 
For this purpose, the EU guarantee shall 
be granted, inter alia to the establishment 
of:

- a Dedicated Energy Efficiency Fund 
covering an amount of guarantees of at 
least 5 billion Euros notably to support 
projects promoted by cities and local 
governments,

- a Dedicated SME Fund covering an 
amount of at least 5 billion Euros and 
implemented by the EIF as defined in 
Article 7;

Or. en

Amendment 436
Martina Werner, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Jude Kirton-Darling

Proposal for a regulation
Article 5 – paragraph 2 a (new)

Text proposed by the Commission Amendment

2a. The EU guarantee shall only be 
granted for projects and operations which 
fulfil the following eligibility criteria:

(a) Projects and operations have to 
contribute to the Union's strategy for 
smart, sustainable and inclusive growth; 
they shall comply with the objectives of 
Article 9 and be in line with Article 10 
and Annex I of Regulation (EU) No 
1303/2013;

(b) Projects and operations have to foster 
the transition towards a smart, 
sustainable, decarbonized economy and 
shall be consistent with the agreed EU 
climate and energy objectives for 2020, 
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2030 and 2050;

(c) Projects and operations have to 
contribute to the aim of Article 194(1) of 
the Treaty in particular promoting energy 
efficiency and energy savings and the 
development of new and renewable forms 
of energy;

(d) Projects and operations supported by 
dedicated investment platforms and 
national promotional banks and 
institutions, have to comply with the 
policies and eligibility criteria of the 
Steering Board in accordance with the 
second paragraph of Article 5(2); the 
policies and eligibility criteria of the 
Steering Board may not be in deviation of 
the criteria under (a) and (b) of this 
paragraph;

Or. en

Amendment 437
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

Proposal for a regulation
Article 5 – paragraph 2 a (new)

Text proposed by the Commission Amendment

2a. When establishing the investment 
policy and risk policy for the EFSI 
support, the Steering Board shall take into 
account the need to avoid an excessive 
exposure within a given geographic area.

Or. en

Amendment 438
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf

Proposal for a regulation
Article 5 – paragraph 2 a (new)
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Text proposed by the Commission Amendment

2a. At least one third of total guarantees 
will be used to support MSMEs and 
cooperatives.

Or. en

Amendment 439
Christian Ehler

Proposal for a regulation
Article 5 – paragraph 2 a (new)

Text proposed by the Commission Amendment

2a. The EU guarantee can be combined 
with, or can be used to complement, 
accelerate or strengthen existing EU 
financial instruments.

Or. en

Justification

There is no need for EFSI to reinvent the wheel. Over the past couple of years, a number of 
innovative financial instruments to benefit SMEs and mid-caps have been put in place under 
H2020 and COSME, and are currently being implemented by the EIF. They see multiplier 
effects between 1:18 and 1:28 and face double the amount of eligible demand for finance than 
they can supply. A part of the guarantee should therefore be used to top-up and complement 
successful existing instruments.

Amendment 440
Roberts Zīle, Evžen Tošenovský

Proposal for a regulation
Article 5 – paragraph 2 a (new)

Text proposed by the Commission Amendment

2a. Regarding the gas infrastructure 
projects, the EU guarantee shall only be 
granted for projects and operations which 
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are carried out in the parts of gas 
infrastructure sectors where the 
provisions on unbundling of Directive 
2009/73/EC concerning common rules for 
the internal market in natural gas are 
implemented, including in those Member 
States where derogations are applied in 
this regard.

Or. en

Justification

To improve energy security, it is essential to implement the Third Energy Liberalisation 
Package, especially with regard to gas market, and to ensure that gas production and supply 
activities are separated and the existing monopoly networks are unbundled. The recent 
experience of certain non-EU operators seeking to avoid compliance with EU legislation on 
EU territory requires a stricter application and a possible reinforcement of the applicable 
rules at EU and Member State level. This can be facilitated by provision that only those gas 
infrastructure projects that are carried out in gas infrastructure sectors in Member States 
where the effective ownership unbundling is implemented, shall be eligible for the EU 
guarantee.

Amendment 441
Claude Turmes
on behalf of the Verts/ALE Group

Proposal for a regulation
Article 5 – paragraph 2 b (new)

Text proposed by the Commission Amendment

2b. Investments shall be in line with the 
investment guidelines and criteria adopted 
by the EIB on 23 July 2013.

Or. en

Amendment 442
Christian Ehler

Proposal for a regulation
Article 5 – paragraph 2 b (new)
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Text proposed by the Commission Amendment

2b. At least 35% of the EU Guarantee 
shall be granted to support projects fitting 
with the objectives referred to in Article 
2a.2(a) and 2a.2(e).

Or. en

Amendment 443
Claude Turmes
on behalf of the Verts/ALE Group

Proposal for a regulation
Article 5 – paragraph 2 c (new)

Text proposed by the Commission Amendment

2c. Furthermore, in order to treat energy 
efficiency as an energy source in its own 
right, the EU Guarantee shall only be 
granted for EIB financing and investment 
operations if a comparison, on the basis 
of a level playing-field where energy 
efficiency and demand-side response are 
competing on equal terms with generation 
capacity, is carried out whenever it is 
technically feasible.

Or. en

Amendment 444
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

Proposal for a regulation
Article 5 – paragraph 4

Text proposed by the Commission Amendment

4. Provided that all relevant eligibility 
criteria are fulfilled, Member States may 
use European Structural and Investment 
Funds to contribute to the financing of 

4. Member States may use European 
Structural and Investment Funds to 
contribute to the financing of eligible 
projects in which the EIB is investing with 
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eligible projects in which the EIB is 
investing with the support of the EU 
guarantee.

the support of the EU guarantee.

Or. en

Amendment 445
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

Proposal for a regulation
Article 5 – paragraph 4 a (new)

Text proposed by the Commission Amendment

4a. The Commission, the EIB and the 
Member States shall ensure that all the 
investments with the support of the EFSI 
take into consideration their impact by 
sector at local and regional level on 
economic, social and territorial cohesion, 
increasing demand without affecting 
supply, and foster synergies and effective 
coordination between the EFSI and the 
European Structural and Investment 
Funds, in order to ensure that they 
contribute to the achievement of the 
Union's economic, social and territorial 
cohesion and to reduce unemployment;

Or. en

Amendment 446
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

Proposal for a regulation
Article 5 a (new)

Text proposed by the Commission Amendment

Article 5a

Eligibility criteria for the use of the EU 
guarantee

1. The EFSI Agreement shall provide that 
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EFSI is to support in a non-
discriminatory way projects which:

(a) are consistent with Union policies;

(b) contribute to EU's competitiveness, 
economic growth and creating new jobs;

(b) are economically and technically 
viable;

(c) provide additionality;

(d) maximise where possible the 
mobilisation of private sector capital.

2. In addition, the EFSI Agreement shall 
provide that the EFSI is to support 
projects pursuing any of the following 
general objectives:

(a) development of the energy sector, in 
particular energy interconnections and 
other infrastructure, and thus 
contributing to energy security;

(b) development of the digital economy 
and society, in particular infrastructure 
for information and communication 
technologies, and thus contributing to the 
digital single market;

(c) development of the transport 
infrastructure;

(d) science, research, development and 
innovations;

(e) education and training;

(f) financial support for companies 
having up to 3 000 employees, with a 
particular focus on innovative micro-, 
small- and medium-sized enterprises.

Or. en

Amendment 447
Seán Kelly, Jeppe Kofod, Morten Helveg Petersen, Claude Turmes

Proposal for a regulation
Article 7 – paragraph 1
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Text proposed by the Commission Amendment

1. The EU guarantee to the EIB shall be of 
an amount equal to EUR 16 000 000 000, 
of which a maximum amount of EUR 2 
500 000 000 may be allocated for EIB 
funding to the EIF in accordance with 
paragraph 2. Without prejudice to Article 
8(9), aggregate payments from the Union 
under the guarantee to the EIB shall not 
exceed the amount of the guarantee.

1. The EU guarantee to the EIB shall be of 
an amount equal to EUR 16 000 000 000, 
of which:

- an amount of EUR 5 000 000 000 shall
be allocated for EIB funding to the EIF 
activities of the Dedicated SME Fund.

- an amount of at least EUR 5 000 000 
000 shall be allocated for EIB funding to 
the Dedicated Energy Efficiency Fund in 
accordance with Article 5(2a).

Or. en

Amendment 448
Christian Ehler

Proposal for a regulation
Article 7 – paragraph 1

Text proposed by the Commission Amendment

1. The EU guarantee to the EIB shall be of 
an amount equal to EUR 16 000 000 000, 
of which a maximum amount of EUR 2
500 000 000 may be allocated for EIB 
funding to the EIF in accordance with 
paragraph 2. Without prejudice to Article 
8(9), aggregate payments from the Union 
under the guarantee to the EIB shall not 
exceed the amount of the guarantee.

1. The EU guarantee to the EIB shall be of 
an amount equal to EUR 16 000 000 000, 
of which at least EUR 5 500 000 000 shall
be allocated for EIB funding to the EIF in 
accordance with paragraph 2. Without 
prejudice to Article 8(9), aggregate 
payments from the Union under the 
guarantee to the EIB shall not exceed the 
amount of the guarantee.

Or. en
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Justification

There is no need for EFSI to reinvent the wheel. Over the past couple of years, a number of 
innovative financial instruments to benefit SMEs and mid-caps have been put in place under 
H2020 and COSME, and are currently being implemented by the EIF. They see multiplier 
effects between 1:18 and 1:28 and face double the amount of eligible demand for finance than 
they can supply. A part of the guarantee should therefore be used to top-up and complement 
successful existing instruments.

Amendment 449
Christian Ehler

Proposal for a regulation
Article 7 – paragraph 2 – subparagraph 2

Text proposed by the Commission Amendment

Where the EIB provides funding to the 
EIF in order to conduct EIB financing and 
investment operations, the EU guarantee 
shall provide for a full guarantee on 
funding by the EIB provided that an equal 
amount of funding is provided by the EIB 
without EU guarantee. The amount 
covered by the EU guarantee shall not 
exceed EUR 2 500 000 000.

Where the EIB provides funding or 
guarantees to the EIF in order to conduct 
EIB financing and investment operations, 
the EU guarantee shall provide for a full 
guarantee on funding by the EIB provided 
that an equal amount of funding or 
guarantees is provided by the EIB without 
EU guarantee. The amount covered by the 
EU guarantee shall be at least EUR 5 500 
000 000.

Or. en

Justification

There is no need for EFSI to reinvent the wheel. Over the past couple of years, a number of 
innovative financial instruments to benefit SMEs and mid-caps have been put in place under 
H2020 and COSME, and are currently being implemented by the EIF. They see multiplier 
effects between 1:18 and 1:28 and face double the amount of eligible demand for finance than 
they can supply. A part of the guarantee should therefore be used to top-up and complement 
successful existing instruments.

Amendment 450
Christian Ehler

Proposal for a regulation
Article 8 – paragraph 1
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Text proposed by the Commission Amendment

1. An EU guarantee fund ('guarantee fund') 
shall be established from which the EIB 
may be paid in the event of a call on the 
EU guarantee.

1. An EU guarantee fund ('guarantee fund') 
shall be established from which the EIB
shall be paid in the event of a call on the 
EU guarantee.

Or. en

Amendment 451
Christian Ehler

Proposal for a regulation
Article 8 – paragraph 2 – point a

Text proposed by the Commission Amendment

(a) payments from the general budget of 
the Union,

(a) contributions from the general budget 
of the Union, which shall be approved 
every year by the budgetary authority 
through the annual budgetary procedure 
and which will mobilise by order of 
priority:

(i) any budgetary surplus entered in the 
general budget of the European Union;

(ii) the unallocated margin, including the 
global margin for payments;

(iii) the Flexibility Instrument, as referred 
to in Article 11 of Council Regulation 
(EU) No 1311/2013 laying down the 
Multiannual Financial Framework for 
the years 2014-2020;

(iv) if necessary available envelopes of 
programmes under heading 1b of the 
multiannual financial framework;

(v) if necessary available envelopes of 
programmes under heading 2 of the 
multiannual financial framework

(vi) if necessary, available envelopes of 
programmes under heading 1a of the 
multiannual financial framework.
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Or. en

Justification

The annual budgetary procedure should be used to gradually finance the guarantee fund. 
When doing so, an order of priority should be established for referring to different budget 
lines, using surpluses and margins before reduction of existing programmes, while bigger 
envelopes such as the ones under heading 1b and 2 should be taken up first. Only as a matter 
of last resort should programmes under heading 1a be touched.

Amendment 452
Christian Ehler

Proposal for a regulation
Article 8 – paragraph 2 – point d

Text proposed by the Commission Amendment

(d) any other payments received by the 
Union in accordance with the EFSI 
Agreement.

(d) any other contributions received by the 
Union in accordance with the EFSI 
Agreement.

Or. en

Amendment 453
Christian Ehler

Proposal for a regulation
Article 8 – paragraph 2 a (new)

Text proposed by the Commission Amendment

2a. Any contributions diverted from 
existing programmes under heading 1a 
shall be of a temporary nature until 
Regulation (EU, Euratom) No 1311/2013 
will be reviewed. Any contributions 
diverted from existing programmes 
to finance the Guarantee Fund shall be 
fully reassigned to these programmes in 
the framework of the review of the 
Union's Multiannual Financial 
Framework.



AM\1053527NL.doc 79/115 PE551.908v03-00

NL

Or. en

Justification

Only as a matter of last resort should programmes under heading 1a be touched. If it 
happens, these contributions shall be considered as temporary and reimbursed to the 
programmes in the course of the MFF revision.

Amendment 454
Christian Ehler

Proposal for a regulation
Article 8 – paragraph 3

Text proposed by the Commission Amendment

3. Endowments to the guarantee fund 
provided for in points (c) and (d) of 
paragraph 2 shall constitute internal 
assigned revenues in accordance with 
Article 21(4) of Regulation (EU) No 
966/2012.

3. Endowments to the guarantee fund 
provided for in points (b), (c) and (d) of 
paragraph 2 shall constitute internal 
assigned revenues in accordance with 
Article 21(4) of Regulation (EU) No 
966/2012.

Or. en

Amendement 455
Edouard Martin

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in lid 2 bedoelde middelen van het 
garantiefonds worden aangewend om een 
niveau te bereiken dat hoog genoeg is om 
de totale EU-garantieverplichtingen te
weerspiegelen ("streefbedrag"). Het 
streefbedrag wordt vastgesteld op 50 % 
van de totale garantieverplichtingen van de 
Unie.

De in lid 2 bedoelde middelen van het 
garantiefonds worden aangewend om een 
niveau te bereiken dat hoog genoeg is om 
de totale EU-garantieverplichtingen te 
weerspiegelen ("streefbedrag"). Het 
streefbedrag wordt vastgesteld op 30 % 
van de totale garantieverplichtingen van de 
Unie.

Or. fr
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Amendment 456
Christian Ehler

Proposal for a regulation
Article 8 – paragraph 5 – subparagraph 2

Text proposed by the Commission Amendment

The target amount shall initially be met by 
the gradual payment of resources referred 
to in paragraph 2(a). If there have been 
calls on the guarantee during the initial 
constitution of the guarantee fund, 
endowments to the guarantee fund 
provided for in points (b), (c) and (d) of 
paragraph 2 shall also contribute to meet 
the target amount up to an amount equal to 
the calls on the guarantee.

The target amount shall initially be met by 
the gradual transfer of resources referred 
to in paragraph 2(a). If there have been 
calls on the guarantee during the initial 
constitution of the guarantee fund, 
endowments to the guarantee fund 
provided for in points (b), (c) and (d) of 
paragraph 2 shall also contribute to meet 
the target amount up to an amount equal to 
the calls on the guarantee.

Or. en

Amendment 457
Claude Turmes
on behalf of the Verts/ALE Group

Proposal for a regulation
Article 8 – paragraph 5 a (new)

Text proposed by the Commission Amendment

5a. Without prejudice to paragraph 5, the 
target amount shall be met by gradual 
budgetary commitment appropriations to 
the guarantee fund to be decided in the 
frame of the annual budgetary procedure, 
taking due account of all means available 
under Council Regulation (EU) No 
1311/2013 of 2 December 2013 laying 
down the Multi annual Financial 
Framework 2014-2020, in particular 
Articles 11, 13, 14. If needed, the 
possibility to redeploy funds from heading 
2 shall be envisaged.
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Or. en

Amendment 458
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk

Proposal for a regulation
Article 8 – paragraph 5 a (new)

Text proposed by the Commission Amendment

5a. As far as the payments from the 
general budget of the Union referred to in 
paragraph 2(a) are concerned, the funds 
under heading 1B (Economic, social and 
territorial cohesion) shall not be 
redeployed.

Or. en

Amendment 459
Claude Turmes
on behalf of the Verts/ALE Group

Proposal for a regulation
Article 8 – paragraph 5 b (new)

Text proposed by the Commission Amendment

5b. As a last resort solution the possibility 
- in full respect of point 17 and 18 of the 
IIA of 2 December 2013 - to redeploy 
funds from multiannual programs under 
Heading 1A may be envisaged. This 
solution shall ensure preserving the funds 
allocated to education, culture, 
fundamental research and collaborative 
research programmes to at least the level 
of as agreed in the Multi-annual financial 
framework 2014-2020.

Or. en
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Amendment 460
Christian Ehler

Proposal for a regulation
Article 8 – paragraph 6

Text proposed by the Commission Amendment

6. By 31 December 2018, and every year 
thereafter, the Commission shall review 
the adequacy of the level of the guarantee 
fund taking into account any reduction of 
resources resulting from the activation of 
the guarantee and the EIB's assessment 
submitted in accordance with Article 
10(3).

deleted

The Commission shall be empowered to 
adopt delegated acts in accordance with 
Article 17 adjusting the target amount 
provided for in paragraph 5 by a 
maximum of 10% to better reflect the 
potential risk of the EU guarantee being 
called.

Or. en

Amendment 461
Christian Ehler

Proposal for a regulation
Article 8 – paragraph 7 – introductory part

Text proposed by the Commission Amendment

7. Following an adjustment in year n of 
the target amount or an assessment on the 
adequacy of the level of the guarantee fund 
in accordance with the review provided for 
in paragraph 6:

7. Following an assessment on the 
adequacy of the level of the guarantee fund 
in accordance with the reporting provided 
for in Articles 10:

Or. en

Amendment 462
Christian Ehler
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Proposal for a regulation
Article 8 – paragraph 7 – point a

Text proposed by the Commission Amendment

(a) any surplus shall be paid in one 
transaction to a special heading in the 
statement of revenue in the general budget 
of the European Union of the year n+1,

(a) any surplus shall be paid in one 
transaction to a special heading in the 
statement of revenue in the general budget 
of the European Union of the year n+1 and 
shall be reallocated to the budgetary lines 
referred to in paragraph 2(a),

Or. en

Amendement 463
Anne Sander

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 7 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) wordt een eventueel surplus in één 
enkele transactie naar een speciaal 
begrotingsonderdeel in de staat van 
ontvangsten van de algemene begroting 
van de Europese Unie van het jaar n + 1 
teruggeboekt,

(a) vormt een eventueel surplus in het 
garantiefonds overeenkomstig artikel 21, 
lid 4, van Verordening (EU, Euratom) nr. 
966/2012 een interne 
bestemmingsontvangst voor 
begrotingsonderdelen die wellicht zijn 
gebruikt als bron van herschikking naar 
het EFSI-garantiefonds,

Or. fr

Amendment 464
Christian Ehler

Proposal for a regulation
Article 8 – paragraph 7 – point a a (new)

Text proposed by the Commission Amendment

(aa) any surplus in the guarantee fund 
shall constitute internal assigned revenue 
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in accordance with Article 21(4) of 
Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 
for any lines which may have been used 
as a source of redeployment to the EFSI 
guarantee fund.

Or. en

Amendement 465
Edouard Martin

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Vanaf 1 januari 2019 geldt dat indien de 
omvang van het garantiefonds als gevolg 
van beroepen op de garantie daalt tot 
minder dan 50 % van het streefbedrag, de 
Commissie een verslag indient over de 
uitzonderingsmaatregelen die eventueel 
vereist zijn om het weer aan te vullen.

8. Vanaf 1 januari 2019 geldt dat indien de 
omvang van het garantiefonds als gevolg 
van beroepen op de garantie daalt tot 
minder dan 30 % van het streefbedrag, de 
Commissie een verslag indient over de 
uitzonderingsmaatregelen die eventueel 
vereist zijn om het weer aan te vullen.

Or. fr

Amendement 466
Anne Sander

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Nadat een beroep op de EU-garantie is 
gedaan, worden de in lid 2, onder b), c) en 
d), bedoelde middelen van het 
garantiefonds die het streefbedrag 
overtreffen, aangewend om de EU-garantie 
terug te brengen op het initiële bedrag 
ervan.

9. Nadat een beroep op de EU-garantie is 
gedaan, worden de in lid 2, onder b), c) en 
d), bedoelde middelen van het 
garantiefonds aangewend om de EU-
garantie terug te brengen op het 
streefbedrag ervan. Een eventuele 
openstaande vergoeding vormt 
overeenkomstig artikel 21, lid 4, van 
Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 
een interne bestemmingsontvangst voor 
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begrotingsonderdelen die wellicht zijn 
gebruikt als bron van herschikking naar 
het EFSI-garantiefonds.

Or. fr

Amendment 467
Christian Ehler

Proposal for a regulation
Article 8 – paragraph 9

Text proposed by the Commission Amendment

9. Subsequent to a call on the EU 
guarantee, endowments to the guarantee 
fund provided for in points (b), (c) and (d) 
of paragraph 2 over and above the target 
amount shall be used to restore the EU 
guarantee up to its initial amount.

9. Subsequent to a call on the EU 
guarantee, endowments to the guarantee 
fund provided for in points (b), (c) and (d) 
of paragraph 2 shall be used to restore the 
EU guarantee up to its target amount. Any 
remaining remuneration shall constitute 
internal assigned revenue in accordance 
with Article 21(4) of Regulation (EU, 
Euratom) No 966/2012 for any lines 
which may have been used as a source of 
redeployment to the EFSI guarantee 
fund.

Or. en

Justification

Surplus reflows and revenues that exceed the target amount of the EU guarantee should be 
re-entered into the general budget of the Union and reassigned to the budget lines that 
initially contributed to the guarantee fund.

Amendement 468
Ivan Jakovčić

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie en de EIB, met steun van 
de lidstaten, bevorderen de 
totstandbrenging van een transparante 
pijplijn van lopende en potentiële 
toekomstige investeringsprojecten in de 
Unie. De pijplijn laat onverlet welke 
projecten uiteindelijk overeenkomstig 
artikel 3, lid 5, worden geselecteerd om te 
worden ondersteund.

1. De Commissie en de EIB, met steun van 
de lidstaten en regionale en lokale 
autoriteiten, bevorderen de 
totstandbrenging van een transparante 
pijplijn van lopende en potentiële 
toekomstige investeringsprojecten in de 
Unie. De pijplijn laat onverlet welke 
projecten uiteindelijk overeenkomstig 
artikel 3, lid 5, worden geselecteerd om te 
worden ondersteund.

Or. hr

Amendment 469
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Carlos Zorrinho

Proposal for a regulation
Article 9 – paragraph 1

Text proposed by the Commission Amendment

1. The Commission and the EIB, with 
support from the Member States, shall 
promote the creation of a transparent 
pipeline of current and potential future 
investment projects in the Union. The 
pipeline is without prejudice to the final 
projects selected for support according to 
Article 3(5).

1. The Commission and the EIB, with 
support from the Member States, shall 
promote the creation of a transparent 
pipeline of current and potential future 
investment projects in the Union. The 
pipeline is without prejudice to the final 
projects selected for support according to 
Article 3(5) but should indicate whether 
the proposed projects are eligible for the 
EU guarantee fund in accordance with 
the objectives and criteria laid down in 
Article 5.

Or. en

Amendment 470
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira
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Proposal for a regulation
Article 9 – paragraph 1

Text proposed by the Commission Amendment

1. The Commission and the EIB, with 
support from the Member States, shall 
promote the creation of a transparent 
pipeline of current and potential future 
investment projects in the Union. The 
pipeline is without prejudice to the final 
projects selected for support according to 
Article 3(5).

1. The Commission and the EIB, with 
support from the Member States and the 
European Parliament, shall promote the 
creation of a transparent pipeline of current 
and potential future investment projects in 
the Union. The pipeline is without 
prejudice to the final projects selected for 
support according to Article 3(5).

Or. en

Amendement 471
David Borrelli, Dario Tamburrano

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie en de EIB, met steun van 
de lidstaten, bevorderen de 
totstandbrenging van een transparante 
pijplijn van lopende en potentiële 
toekomstige investeringsprojecten in de 
Unie. De pijplijn laat onverlet welke 
projecten uiteindelijk overeenkomstig 
artikel 3, lid 5, worden geselecteerd om te 
worden ondersteund.

1. De Commissie en de EIB, met steun van 
de lidstaten en het Europees Parlement, 
bevorderen de totstandbrenging van een 
transparante pijplijn van lopende en 
potentiële toekomstige 
investeringsprojecten in de Unie. De 
pijplijn laat onverlet welke projecten 
uiteindelijk overeenkomstig artikel 3, lid 5, 
worden geselecteerd om te worden 
ondersteund.

Or. it

Amendment 472
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

Proposal for a regulation
Article 9 – paragraph 1
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Text proposed by the Commission Amendment

1. The Commission and the EIB, with 
support from the Member States, shall 
promote the creation of a transparent
pipeline of current and potential future 
investment projects in the Union. The 
pipeline is without prejudice to the final 
projects selected for support according to 
Article 3(5).

1. The Commission and the EIB, with 
support from the Member States, shall 
establish the creation of a transparent 
pipeline of current and potential future 
investment projects in the Union. The 
pipeline is without prejudice to the final 
projects selected for support according to 
Article 3(5). The criteria to select 
investment project shall take into account 
the added value in terms of economic and 
social sustainability.

Or. en

Amendement 473
David Borrelli, Dario Tamburrano

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie en de EIB gaan op 
regelmatige en gestructureerde basis over 
tot de opstelling, actualisatie en 
verspreiding van informatie over lopende 
en toekomstige investeringen die een 
aanzienlijke bijdrage aan de 
verwezenlijking van EU-
beleidsdoelstellingen leveren.

2. De Commissie en de EIB gaan op 
regelmatige, gestructureerde en 
transparante basis over tot de opstelling, 
actualisatie en verspreiding van informatie 
over lopende en toekomstige investeringen 
die een aanzienlijke bijdrage aan de 
verwezenlijking van EU-
beleidsdoelstellingen leveren, namelijk de 
energie- en milieudoelstellingen voor 
2020, 2030 en 2050 ter versnelling van de 
transitie naar een koolstofarme, circulaire 
en gedeelde economie.

Or. it

Amendement 474
Ivan Jakovčić
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Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten gaan op regelmatige en 
gestructureerde basis over tot de opstelling, 
actualisatie en verspreiding van informatie 
over lopende en toekomstige 
investeringsprojecten op hun grondgebied.

3. De lidstaten en regionale en lokale 
autoriteiten gaan op regelmatige en 
gestructureerde basis over tot de opstelling, 
actualisatie en verspreiding van informatie 
over lopende en toekomstige 
investeringsprojecten op hun grondgebied.

Or. hr

Amendement 475
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten gaan op regelmatige en 
gestructureerde basis over tot de opstelling, 
actualisatie en verspreiding van informatie 
over lopende en toekomstige 
investeringsprojecten op hun grondgebied.

3. De lidstaten gaan op regelmatige en 
gestructureerde basis over tot de opstelling, 
actualisatie en verspreiding van informatie 
over lopende en toekomstige 
investeringsprojecten op hun grondgebied. 
Hiertoe wordt de lidstaten verzocht om op 
nationaal niveau strategische-
investeringsbureaus op te zetten die belast 
zijn met het opsporen, plannen en 
prioriteren van investeringen op lange 
termijn, middels de mobilisering van 
publieke en private partners in het belang 
van duurzame ontwikkeling.

Or. fr

Amendement 476
David Borrelli, Dario Tamburrano

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten gaan op regelmatige en
gestructureerde basis over tot de opstelling, 
actualisatie en verspreiding van informatie 
over lopende en toekomstige 
investeringsprojecten op hun grondgebied.

3. De lidstaten gaan op regelmatige,
gestructureerde en transparante basis over 
tot de opstelling, actualisatie en 
verspreiding van informatie over lopende 
en toekomstige investeringsprojecten op 
hun grondgebied.

Or. it

Amendement 477
David Borrelli, Dario Tamburrano

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De EIB, in voorkomend geval in 
samenwerking met het EIF, brengt 
halfjaarlijks verslag uit aan de Commissie 
over de financierings- en 
investeringsverrichtingen van de EIB in het 
kader van deze verordening. Het verslag 
bevat een beoordeling van de inachtneming 
van de vereisten voor het gebruik van de 
EU-garantie en de krachtens artikel 2, lid 1, 
onder g), vastgestelde essentiële prestatie-
indicatoren. Het verslag bevat ook 
statistische, financiële en boekhoudkundige 
gegevens over elke financierings- en 
investeringsverrichting van de EIB en op 
geaggregeerde basis.

1. De EIB, in voorkomend geval in 
samenwerking met het EIF, brengt 
halfjaarlijks verslag uit aan de Commissie 
over de financierings- en 
investeringsverrichtingen van de EIB in het 
kader van deze verordening. Het verslag 
bevat een beoordeling van de inachtneming 
van de vereisten voor het gebruik van de 
EU-garantie en de krachtens artikel 2, lid 1, 
onder g), vastgestelde essentiële prestatie-
indicatoren. Het verslag bevat ook 
statistische, financiële en boekhoudkundige 
gegevens over elke financierings- en 
investeringsverrichting van de EIB en op 
geaggregeerde basis. Dit verslag moet 
worden opgesteld in overeenstemming met 
de beginselen van transparantie, 
onafhankelijkheid en delen.

Or. it

Amendment 478
Christian Ehler
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Proposal for a regulation
Article 10 – paragraph 2 – introductory part

Text proposed by the Commission Amendment

2. The EIB, in cooperation with the EIF as 
appropriate, shall report annually to the 
European Parliament and to the Council on 
EIB financing and investment operations. 
The report shall be made public and 
include:

2. The EIB, in cooperation with the EIF as 
appropriate, shall report annually to the 
European Parliament and to the Council on 
EIB financing and investment operations 
under this Regulation. The report shall be 
made public and include:

Or. en

Amendment 479
Christian Ehler

Proposal for a regulation
Article 10 – paragraph 2 – point a

Text proposed by the Commission Amendment

(a) an assessment of EIB financing and 
investment operations at operation, sector, 
country and regional levels and their 
compliance with this Regulation, together 
with an assessment of the allocation of EIB 
financing and investment operations 
between the objectives in Article 5(2);

(a) an assessment of EIB financing and 
investment operations at operation, sector, 
country and regional levels and their 
compliance with this Regulation, in 
particular with the additionality principle,
together with an assessment of the 
allocation of EIB financing and investment 
operations between the objectives in 
Article 2a;

Or. en

Justification

Given the needs to ensure transparency and an adequate level of scrutiny by the legislator, 
reporting is key to ensure a smooth implementation of the EFSI.

Amendment 480
Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Martina Werner, Jude Kirton-Darling
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Proposal for a regulation
Article 10 – paragraph 2 – point b

Text proposed by the Commission Amendment

(b) an assessment of the added value, the 
mobilisation of private sector resources, 
the estimated and actual outputs, outcomes 
and impact of EIB financing and 
investment operations at an aggregated 
basis;

(b) an assessment of the economic and 
societal added value, the mobilisation of 
private sector resources, the estimated and 
actual outputs, outcomes and impact of 
EIB financing and investment operations at 
an aggregated basis, this includes the 
impact on the creation of future oriented, 
sustainable and local jobs, the sustainable 
transition and decarbonisation of the 
EU's economy, the preservation and 
increase of the viability of ecosystem 
services, the diminishing of EU's 
dependency on energy and natural 
resources, the increase of the 
competiveness and the innovation 
potential of the Union's economy;

Or. en

Amendment 481
Renato Soru

Proposal for a regulation
Article 10 – paragraph 2 – point b

Text proposed by the Commission Amendment

(b) an assessment of the added value, the 
mobilisation of private sector resources, 
the estimated and actual outputs, outcomes 
and impact of EIB financing and 
investment operations at an aggregated 
basis;

(b) an assessment of the economic and 
societal added value, the mobilisation of 
private sector resources, the estimated 
outputs, outcomes and impact of EIB 
financing and investment operations at an 
aggregated basis, that includes the impact 
on the creation of future oriented, 
sustainable and high quality employment, 
the results, in terms of improvements of 
the digital agenda scoreboard, deriving 
from the new investments, the increase of 
the competiveness and the innovation 
potential of the Union's economy;
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Or. en

Amendment 482
Bendt Bendtsen, Seán Kelly

Proposal for a regulation
Article 10 – paragraph 2 – point b

Text proposed by the Commission Amendment

(b) an assessment of the added value, the 
mobilisation of private sector resources, 
the estimated and actual outputs, outcomes 
and impact of EIB financing and 
investment operations at an aggregated 
basis;

(b) an assessment of the added value, the 
mobilisation of private sector resources, 
the estimated and actual outputs, outcomes 
and impact of EIB financing and 
investment operations at an aggregated 
basis, this includes the impact on the 
creation of jobs and growth, in particular 
in SMEs;

Or. en

Amendment 483
Gunnar Hökmark

Proposal for a regulation
Article 10 – paragraph 2 – point b

Text proposed by the Commission Amendment

(b) an assessment of the added value, the 
mobilisation of private sector resources, 
the estimated and actual outputs, outcomes 
and impact of EIB financing and 
investment operations at an aggregated 
basis;

(b) an assessment of the added value, the 
mobilisation of private sector resources, 
the estimated and actual outputs, outcomes 
and impact of EIB financing and 
investment operations at an aggregated 
basis; furthermore this assessment shall 
evaluate whether the EFSI is giving 
priority to investments that provide the 
opportunity for growth and return on 
investments, whether it is ensuring that 
the investments where there is a higher 
risk are also giving a higher return on 
investment and contributing to innovation 
and leadership in new markets. 
Furthermore it shall also evaluate 
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whether the financing of investments is 
not directed to political projects or 
replacing the funding of public spending.

Or. en

Amendment 484
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick 
Federley, Pavel Telička

Proposal for a regulation
Article 10 – paragraph 2 – point b

Text proposed by the Commission Amendment

(b) an assessment of the added value, the 
mobilisation of private sector resources, 
the estimated and actual outputs, outcomes 
and impact of EIB financing and 
investment operations at an aggregated 
basis;

(b) an assessment of the added value, the 
mobilisation of private sector resources, 
the estimated and actual outputs, outcomes 
and impact of EIB financing and 
investment operations at an aggregated 
basis, and by project level where 
disclosure of data is allowed.

Or. en

Amendement 485
David Borrelli, Dario Tamburrano

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een beoordeling van de toegevoegde 
waarde, de mobilisatie van middelen van 
de particuliere sector, de geraamde en 
feitelijke outputs, de resultaten en de 
gevolgen van de financierings- en 
investeringsverrichtingen van de EIB op 
geaggregeerde basis;

(b) een beoordeling van de toegevoegde 
waarde vanuit economisch, sociaal en 
milieuoogpunt, de mobilisatie van 
middelen van de particuliere sector, de 
geraamde en feitelijke outputs, de 
resultaten en de gevolgen van de 
financierings- en investeringsverrichtingen 
van de EIB op geaggregeerde basis;

Or. it
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Amendment 486
Christian Ehler

Proposal for a regulation
Article 10 – paragraph 2 – point b a (new)

Text proposed by the Commission Amendment

(ba) an assessment of the contribution to 
the Union strategy for smart, sustainable 
and inclusive growth, consistency with 
other Union policies and instruments, as 
well as the impact on economic, social 
and territorial cohesion

Or. en

Justification

Given the needs to ensure transparency and an adequate level of scrutiny by the legislator, 
reporting is key to ensure a smooth implementation of the EFSI.

Amendment 487
Patrizia Toia

Proposal for a regulation
Article 10 – paragraph 2 – point d

Text proposed by the Commission Amendment

(d) an assessment of the quality of EIB 
financing and investment operations;

(d) an assessment of the quality and 
effectiveness of EIB financing and 
investment operations;

Or. en

Amendment 488
Christian Ehler

Proposal for a regulation
Article 10 – paragraph 3 – introductory part
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Text proposed by the Commission Amendment

3. For the purposes of the Commission's 
accounting and reporting of the risks 
covered by the EU guarantee and 
management of the guarantee fund, the 
EIB, in cooperation with the EIF as 
appropriate, shall provide the Commission 
every year:

3. For the purposes of the Commission's 
accounting and reporting of the risks 
covered by the EU guarantee and 
management of the guarantee fund, the 
EIB, in cooperation with the EIF as 
appropriate, shall provide the Commission, 
the European Parliament and the Council 
semi-annually:

Or. en

Justification

Given the needs to ensure transparency and an adequate level of scrutiny by the legislator, 
reporting is key to ensure a smooth implementation of the EFSI.

Amendment 489
Christian Ehler

Proposal for a regulation
Article 10 – paragraph 3 – introductory part

Text proposed by the Commission Amendment

3. For the purposes of the Commission's 
accounting and reporting of the risks 
covered by the EU guarantee and 
management of the guarantee fund, the 
EIB, in cooperation with the EIF as 
appropriate, shall provide the Commission 
every year:

3. For the purposes of the Commission's 
accounting and reporting of the risks 
covered by the EU guarantee and 
management of the guarantee fund, the 
EIB, in cooperation with the EIF as 
appropriate, shall provide the 
Commission, the European Parliament 
and the Council semi-annually with:

Or. en

Justification

Given the needs to ensure transparency and an adequate level of scrutiny by the legislator, 
reporting is key to ensure a smooth implementation of the EFSI.
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Amendment 490
Christian Ehler

Proposal for a regulation
Article 10 – paragraph 3 – point a

Text proposed by the Commission Amendment

(a) the EIB's and EIF's risk assessment and 
grading information concerning EIB 
financing and investment operations;

(a) the EIB's and EIF's risk assessment and 
grading information concerning EIB 
financing and investment operations under 
this Regulation;

Or. en

Amendment 491
Christian Ehler

Proposal for a regulation
Article 10 – paragraph 3 – point b

Text proposed by the Commission Amendment

(b) the outstanding financial obligation for 
the EU concerning the guarantees provided 
towards EIB financing and investment 
operations broken down by the individual 
operations;

(b) the outstanding financial obligation for 
the EU concerning the guarantees provided 
towards EIB financing and investment 
operations under this Regulation broken 
down by the individual operations;

Or. en

Amendement 492
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Op verzoek van het Europees 
Parlement neemt de directeur deel aan een 
hoorzitting van het Europees Parlement 
over de prestatie van het EFSI.

1. De directeur neemt elk semester deel 
aan een hoorzitting van het Europees 
Parlement over de prestatie van het EFSI 
en brengt verslag uit over de beslissingen 
van het investeringscomité.
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Or. es

Amendement 493
David Borrelli, Dario Tamburrano

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Op verzoek van het Europees 
Parlement neemt de directeur deel aan een 
hoorzitting van het Europees Parlement 
over de prestatie van het EFSI.

1. De directeur neemt jaarlijks deel aan 
een hoorzitting van het Europees Parlement 
over de prestatie van het EFSI.

Or. it

Amendment 494
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick 
Federley, Pavel Telička

Proposal for a regulation
Article 11 – paragraph 1

Text proposed by the Commission Amendment

1. At the request of the European 
Parliament, the Managing Director shall 
participate in a hearing of the European 
Parliament on the performance of the EFSI.

1. On a quarterly basis or upon specific 
request, the Managing Director shall 
participate in a hearing of the European 
Parliament on the performance of the EFSI.

Or. en

Amendement 495
Edouard Martin

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 11 bis
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Mechanisme voor het melden van 
misbruik

1. Er wordt een mechanisme voor het 
melden van misbruik ingevoerd.

2. Aan de hand van dit mechanisme 
moeten de betrokken lokale actoren 
(werknemersvertegenwoordigers, lokale 
overheden enzovoorts) elementen kunnen 
melden die doen vermoeden dat het 
gebruik van het EFSI niet zou voldoen 
aan de criteria van deze verordening of 
dat de aldus gedane investering niet 
duurzaam zou zijn (buitenkanseffect).

3. Het Europees Economisch en Sociaal 
Comité en het Comité van de Regio's 
dienen op de hoogte te zijn van aldus door 
respectievelijk 
werknemersvertegenwoordigers en lokale 
overheden gedane meldingen. Na deze te 
hebben onderzocht, maken de genoemde 
comités de aldus vergaarde informatie 
over aan de Commissie en de EIB.

Or. fr

Amendement 496
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk op [datum in te vullen door het 
Publicatiebureau: 18 maanden na de 
inwerkingtreding deze verordening] 
evalueert de EIB de werking van het EFSI. 
De EIB dient haar evaluatie in bij het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie.

Uiterlijk op [datum in te vullen door het 
Publicatiebureau: 12 maanden na de 
inwerkingtreding deze verordening] 
evalueert de EIB de werking van het EFSI. 
De EIB dient haar evaluatie in bij het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie.

Or. es
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Amendement 497
David Borrelli, Dario Tamburrano

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk op [datum in te vullen door het 
Publicatiebureau: 18 maanden na de 
inwerkingtreding deze verordening] 
evalueert de EIB de werking van het EFSI. 
De EIB dient haar evaluatie in bij het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie.

Uiterlijk op [datum in te vullen door het 
Publicatiebureau: 12 maanden na de 
inwerkingtreding deze verordening] 
evalueert de EIB de werking van het EFSI. 
De EIB dient jaarlijks haar evaluatie in bij 
het Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie.

Or. it

Amendment 498
Christian Ehler

Proposal for a regulation
Article 12 – paragraph 1 – subparagraph 1

Text proposed by the Commission Amendment

At the latest [PO insert date: 18 months 
after the entry into force of this Regulation] 
the EIB shall evaluate the functioning of 
the EFSI. The EIB shall submit its 
evaluation to the European Parliament, the 
Council and the Commission;

At the latest [PO insert date: 18 months 
after the entry into force of this Regulation] 
the EIB shall submit an evaluation on the 
functioning of the EFSI to the European 
Parliament, the Council and the 
Commission;

Or. en

Justification

Given the needs to ensure transparency and an adequate level of scrutiny by the legislator, 
evaluating and reporting are key to ensure a smooth implementation of the EFSI.

Amendement 499
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López
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Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk op [datum in te vullen door het 
Publicatiebureau: 18 maanden na de 
inwerkingtreding deze verordening] 
evalueert de Commissie het gebruik van de 
EU-garantie en de werking van het 
garantiefonds, met inbegrip van het 
gebruik van de middelen overeenkomstig 
artikel 8, lid 9. De Commissie dient haar 
evaluatie in bij het Europees Parlement en 
de Raad.

Uiterlijk op [datum in te vullen door het 
Publicatiebureau: 12 maanden na de 
inwerkingtreding deze verordening] 
evalueert de Commissie het gebruik van de 
EU-garantie en de werking van het 
garantiefonds, met inbegrip van het 
gebruik van de middelen overeenkomstig 
artikel 8, lid 9. De Commissie dient haar 
evaluatie in bij het Europees Parlement en 
de Raad.

Or. es

Amendement 500
David Borrelli, Dario Tamburrano

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk op [datum in te vullen door het 
Publicatiebureau: 18 maanden na de 
inwerkingtreding deze verordening] 
evalueert de Commissie het gebruik van de 
EU-garantie en de werking van het 
garantiefonds, met inbegrip van het 
gebruik van de middelen overeenkomstig 
artikel 8, lid 9. De Commissie dient haar 
evaluatie in bij het Europees Parlement en 
de Raad.

Uiterlijk op [datum in te vullen door het 
Publicatiebureau: 12 maanden na de 
inwerkingtreding deze verordening] 
evalueert de Commissie het gebruik van de 
EU-garantie en de werking van het 
garantiefonds, met inbegrip van het 
gebruik van de middelen overeenkomstig 
artikel 8, lid 9. De Commissie dient 
jaarlijks haar evaluatie in bij het Europees 
Parlement en de Raad.

Or. it

Amendment 501
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

Proposal for a regulation
Article 12 – paragraph 2 – introductory part
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Text proposed by the Commission Amendment

2. By 30 June 2018 and every three years 
thereafter:

2. By 30 June 2018, two years thereafter 
and by 6 months from the date of 
termination of the agreement on EFSI:

Or. en

Amendement 502
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, 
David Borrelli, Dario Tamburrano

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Uiterlijk op 30 juni 2018 en vervolgens 
om de drie jaar:

2. Elk jaar:

Or. es

Amendement 503
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, David Borrelli, Dario 
Tamburrano

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) publiceert de Commissie eveneens 
een evaluatieverslag over de door het 
investeringscomité gehanteerde criteria 
voor het al dan niet selecteren van 
ingediende projecten.

Or. es

Amendment 504
Patrizia Toia
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Proposal for a regulation
Article 12 – paragraph 2 a (new)

Text proposed by the Commission Amendment

2a. In the report referred to in paragraph 
2 (b), the Commission shall examine the 
contribution of the EFSI to the dynamism 
of leading small innovative enterprises in 
the framework of the Union strategy for 
smart, sustainable and inclusive growth, 
its consistency with other Union policies 
and instruments, as well as the impact of 
EFSI operations on economic, social and 
territorial cohesion and on the reduction 
of unemployment rate;

Or. en

Amendment 505
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Carlos Zorrinho

Proposal for a regulation
Article 13 – paragraph 1

Text proposed by the Commission Amendment

In accordance with its own transparency 
policies on access to documents and 
information, the EIB shall make publicly 
available on its website information 
relating to all EIB financing and 
investment operations and how they 
contribute to the general objectives referred 
to in Article 5(2).

In accordance with its own transparency 
policies on access to documents and 
information, the EIB shall make publicly 
available on its website information 
relating to all EIB financing and 
investment operations and how they 
contribute to the general objectives and 
criteria referred to in Article 5(2).

Or. en

Amendment 506
Christian Ehler
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Proposal for a regulation
Article 13 – paragraph 1

Text proposed by the Commission Amendment

In accordance with its own transparency 
policies on access to documents and 
information, the EIB shall make publicly 
available on its website information 
relating to all EIB financing and 
investment operations and how they 
contribute to the general objectives referred 
to in Article 5(2).

In accordance with its own transparency 
policies on access to documents and 
information, the EIB shall make publicly 
available on its website information 
relating to all EIB financing and 
investment operations under this 
Regulation and how they contribute to the 
general objectives referred to in Article 
5(2).

Or. en

Amendment 507
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

Proposal for a regulation
Article 13 – paragraph 1

Text proposed by the Commission Amendment

In accordance with its own transparency 
policies on access to documents and 
information, the EIB shall make publicly 
available on its website information 
relating to all EIB financing and 
investment operations and how they 
contribute to the general objectives referred 
to in Article 5(2).

In accordance with its own transparency 
policies on access to documents and 
information, the EIB shall make publicly 
available on its website information 
relating to all EIB financing and 
investment operations and how they 
contribute to the general objectives and 
other eligibility criteria referred to in 
Article 5a.

Or. en

Amendment 508
Bendt Bendtsen, Seán Kelly

Proposal for a regulation
Article 13 – paragraph 1
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Text proposed by the Commission Amendment

In accordance with its own transparency 
policies on access to documents and 
information, the EIB shall make publicly 
available on its website information 
relating to all EIB financing and 
investment operations and how they 
contribute to the general objectives referred 
to in Article 5(2).

In accordance with its own transparency 
policies on access to documents and 
information, the EIB shall make publicly
available on its website information 
relating to all EIB financing and 
investment operations and how they 
contribute to the general objectives and 
criteria referred to in Article 5(2).

Or. en

Amendement 509
David Borrelli, Dario Tamburrano

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Conform haar eigen transparantiebeleid 
ten aanzien van de toegang tot 
documenten en voorlichting aan het 
publiek maakt de EIB op haar website 
informatie bekend over alle financierings-
en investeringsverrichtingen van de EIB en 
over de wijze waarop deze aan de 
verwezenlijking van de in artikel 5, lid 2, 
vermelde algemene doelstellingen 
bijdragen.

De BEI maakt op haar website informatie 
bekend over de financiering van projecten 
om ervoor te zorgen dat de geschiktheid 
van deze projecten met betrekking tot de 
beginselen van economische, ecologische 
en sociale duurzaamheid openbaar te 
raadplegen zijn. Wat de goedgekeurde 
projecten betreft, maakt de EIB op haar 
website informatie bekend over alle 
financierings- en investeringsverrichtingen 
van de EIB en over de wijze waarop deze 
aan de verwezenlijking van de in artikel 5, 
lid 2, vermelde algemene doelstellingen 
bijdragen.

Or. it

Amendement 510
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, David Borrelli, Dario 
Tamburrano
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Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De EIB publiceert gedetailleerde 
informatie op haar website over de 
beslissingen van het investeringscomité  
met betrekking tot de selectie van 
projecten die financiële steun uit het plan 
zullen ontvangen, en besteedt daarbij in 
het bijzonder aandacht aan de redenen 
voor verwerping van ingediende 
projecten.

Or. es

Amendment 511
Kaja Kallas

Proposal for a regulation
Article 15 – paragraph 1

Text proposed by the Commission Amendment

1. The EIB shall notify OLAF promptly 
and provide it with the necessary 
information when, at any stage of the 
preparation, implementation or closure of 
operations subject to the EU guarantee, it 
has grounds to suspect that there is a 
potential case of fraud, corruption, money 
laundering or other illegal activity that may 
affect the financial interests of the Union.

1. The EIB shall notify OLAF promptly 
and provide it with the necessary 
information when, at any stage of the 
preparation, implementation or closure of 
operations subject to the EU guarantee, it 
has grounds to suspect that there is a 
potential case of conflict of interests, 
fraud, corruption, money laundering or 
other illegal activity that may affect the 
financial interests of the Union.

Or. en

Amendment 512
Christian Ehler

Proposal for a regulation
Article 16 – paragraph 1
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Text proposed by the Commission Amendment

1. In its financing and investment 
operations, the EIB shall not support any 
activities carried out for illegal purposes, 
including money laundering, financing of 
terrorism, tax fraud and tax evasion,
corruption, or fraud affecting the financial 
interests of the Union. In particular the EIB 
shall not participate in any financing or 
investment operation through a vehicle 
located in a non-cooperative jurisdiction, in 
line with its policy towards weakly 
regulated or non-cooperative jurisdictions 
based on policies of the Union, the 
Organisation for Economic Cooperation 
and Development or the Financial Action 
Task Force.

1. In its financing and investment 
operations under this Regulation, the EIB 
shall not support any activities carried out 
for illegal purposes, including money 
laundering, financing of terrorism, tax 
fraud and tax evasion, corruption, or fraud 
affecting the financial interests of the 
Union. In particular the EIB shall not 
participate in any financing or investment 
operation through a vehicle located in a 
non-cooperative jurisdiction, in line with 
its policy towards weakly regulated or non-
cooperative jurisdictions based on policies 
of the Union, the Organisation for 
Economic Cooperation and Development 
or the Financial Action Task Force.

Or. en

Amendment 513
Jeppe Kofod, Martina Werner

Proposal for a regulation
Article 16 – paragraph 1 a (new)

Text proposed by the Commission Amendment

1a. In its financing and investment 
operations, the EIB shall not support 
activities that hamper the Union on its 
path towards sustainable progress; in that 
regard, the EIB shall not participate in 
any projects that create a lock-in into 
technologies, production processes or 

infrastructures that are at the risk of 
stranding as they are not in line with the 
EU's energy and climate objectives for 
2020, 2030 and 2050;

Or. en
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Amendment 514
Renato Soru

Proposal for a regulation
Article 16 – paragraph 1 a (new)

Text proposed by the Commission Amendment

1a. In its financing and investment 
operations, the EIB shall not support 
activities that hamper the Union on 
its path towards sustainable economic, 
scientific and social progress; in that 
regard, the EIB shall not participate in 
any projects that create a lock-in into 
technologies, production processes or 
infrastructures that are at the risk of 
stranding as they are not in line with the 
EU's digital, energy and climate 
objectives for 2020, 2030 and 2050

Or. en

Amendment 515
Christian Ehler

Proposal for a regulation
Article 16 – paragraph 2

Text proposed by the Commission Amendment

2. In its financing and investment 
operations, the EIB shall apply the 
principles and standards set out in Union 
law on the prevention of the use of the 
financial system for the purpose of money 
laundering and terrorist financing, 
including a requirement to take reasonable 
measures to identify the beneficial owners 
where applicable.

2. In its financing and investment 
operations under this Regulation, the EIB 
shall apply the principles and standards set 
out in Union law on the prevention of the 
use of the financial system for the purpose 
of money laundering and terrorist 
financing, including a requirement to take 
reasonable measures to identify the 
beneficial owners where applicable.

Or. en
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Amendment 516
Christian Ehler

Proposal for a regulation
Article 17 – paragraph 4 a (new)

Text proposed by the Commission Amendment

4a. A delegated act adopted pursuant to 
Article 2(2) shall enter into force only if 
no objection has been expressed either by 
the European Parliament or by the 
Council within a period of one month of 
notification of that act to the European 
Parliament and the Council or if, before 
the expiry of that period, the European 
Parliament and the Council have both 
informed the Commission that they will 
not object. That period shall be extended 
by one month at the initiative of the 
European Parliament or of the Council.

Or. en

Justification

The delegated act containing the EFSI agreement should be adopted in a swift manner, hence 
the response time by Parliament and Council has been reduced to one month.

Amendment 517
Claude Turmes
on behalf of the Verts/ALE Group

Proposal for a regulation
Article 18

Text proposed by the Commission Amendment

[...] deleted

Or. en
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Amendment 518
Christian Ehler

Proposal for a regulation
Article 18

Text proposed by the Commission Amendment

[...] deleted

Or. en

Justification

Horizon 2020 should not be reduced to finance the EU guarantee fund.

Amendment 519
Philippe De Backer, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, 
Pavel Telička

Proposal for a regulation
Article 18

Text proposed by the Commission Amendment

[...] deleted

Or. en

Amendement 520
David Borrelli, Dario Tamburrano

Voorstel voor een verordening
Artikel 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. it
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Amendment 521
Christian Ehler

Proposal for a regulation
Article 19

Text proposed by the Commission Amendment

Article 19 deleted

Amendment to Regulation (EU) No 
1316/2013

In Article 5 of Regulation (EU) No 
1316/2013, paragraph 1 is replaced by the 
following:

‘1. The financial envelope for the 
implementation of the CEF for the period 
2014 to 2020 is set at EUR 29 942 259 000 
(*) in current prices. That amount shall 
be distributed as follows:

(a) transport sector: EUR 23 550 582 000, 
of which EUR 11 305 500 000 shall be 
transferred from the Cohesion Fund to be 
spent in line with this Regulation 
exclusively in Member States eligible for 
funding from the Cohesion Fund;

(b) telecommunications sector: EUR 1 
041 602 000;

(c) energy sector: EUR 5 350 075 000.

These amounts are without prejudice to 
the application of the flexibility 
mechanism provided for under Council 
Regulation (EU, Euratom) No 
1311/2013(*).

(*) Council Regulation (EU, Euratom) No 
1311/2013 of 2 December 2013 laying 
down the multiannual financial 
framework for the years 2014-20 (OJ L 
347, 20.12.2013, p. 884).

Or. en
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Justification

The Connecting Europe Facility should not be reduced to finance the EU guarantee fund.

Amendment 522
Philippe De Backer, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, 
Pavel Telička

Proposal for a regulation
Article 19

Text proposed by the Commission Amendment

Article 19 deleted

Amendment to Regulation (EU) No 
1316/2013

In Article 5 of Regulation (EU) No 
1316/2013, paragraph 1 is replaced by the 
following:

‘1. The financial envelope for the 
implementation of the CEF for the period 
2014 to 2020 is set at EUR 29 942 259 000 
(*) in current prices. That amount shall 
be distributed as follows:

(a) transport sector: EUR 23 550 582 000, 
of which EUR 11 305 500 000 shall be 
transferred from the Cohesion Fund to be 
spent in line with this Regulation 
exclusively in Member States eligible for 
funding from the Cohesion Fund;

(b) telecommunications sector: EUR 1 
041 602 000;

(c) energy sector: EUR 5 350 075 000.

These amounts are without prejudice to 
the application of the flexibility 
mechanism provided for under Council 
Regulation (EU, Euratom) No 
1311/2013(*).

(*) Council Regulation (EU, Euratom) No 
1311/2013 of 2 December 2013 laying 
down the multiannual financial 
framework for the years 2014-20 (OJ L 
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347, 20.12.2013, p. 884).

Or. en

Amendement 523
David Borrelli, Dario Tamburrano

Voorstel voor een verordening
Artikel 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 19 Schrappen

Wijziging in Verordening (EU) nr. 
1316/2013

Artikel 5, lid 1, van Verordening (EU) nr. 
1316/2013 wordt vervangen door:

1. De financiële middelen voor de 
uitvoering van de CEF voor de periode 
2014-2020 zijn vastgesteld op 
29 942 259 000 EUR (*) in lopende 
prijzen. Dat bedrag wordt als volgt 
verdeeld:

a) sector vervoer: 23 550 582 000 EUR, 
waarvan 11 305 500 000 EUR wordt 
overgedragen uit het Cohesiefonds en 
overeenkomstig deze verordening moet 
worden besteed, uitsluitend in de lidstaten 
die in aanmerking komen voor steun uit 
het Cohesiefonds;

b) sector telecommunicatie: 1 041 602 000 
EUR;

c) sector energie: 5 350 075 000 EUR.

Deze bedragen gelden onverminderd de 
toepassing van het 
flexibiliteitsmechanisme in Verordening 
(EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de 
Raad(*).

Verordening (EU, Euratom) nr. 
1311/2013 van de Raad van 2 december 
2013 tot bepaling van het meerjarig 
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financieel kader voor de jaren 2014-2020 
(PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884).

Or. it

Amendment 524
Claude Turmes
on behalf of the Verts/ALE Group

Proposal for a regulation
Article 19

Text proposed by the Commission Amendment

Article 19 deleted

Amendment to Regulation (EU) No 
1316/2013

In Article 5 of Regulation (EU) No 
1316/2013, paragraph 1 is replaced by the 
following:

1. The financial envelope for the 
implementation of the CEF for the period 
2014 to 2020 is set at EUR 29 942 259 000 
(*) in current prices. That amount shall 
be distributed as follows:

(a) transport sector: EUR 23 550 582 000, 
of which EUR 11 305 500 000 shall be 
transferred from the Cohesion Fund to be 
spent in line with this Regulation 
exclusively in Member States eligible for 
funding from the Cohesion Fund;

(b) telecommunications sector: EUR 1 
041 602 000;

(c) energy sector: EUR 5 350 075 000.

These amounts are without prejudice to 
the application of the flexibility 
mechanism provided for under Council 
Regulation (EU, Euratom) No 
1311/2013(*).

(*) Council Regulation (EU, Euratom) No 
1311/2013 of 2 December 2013 laying 
down the multiannual financial 
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framework for the years 2014-20 (OJ L 
347, 20.12.2013, p. 884).

Or. en

Amendment 525
Christian Ehler

Proposal for a regulation
Article 20 – paragraph 2

Text proposed by the Commission Amendment

The Commission shall assess those 
operations and, where they comply with 
the substantive requirements set out in 
Article 5 and in the EFSI Agreement, 
decide that the EU guarantee coverage 
extends to them.

The Commission shall assess those 
operations and, where they comply with 
the substantive requirements set out in 
Articles 2a and 5 of this Regulation, 
decide that the EU guarantee coverage 
extends to them.

Or. en


