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Amendement 526
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 527
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

van het Europees semester voor 
coördinatie van het economisch beleid.
Ook de Europese Investeringsbank 
("EIB") heeft haar rol als initiator en 
aanjager van investeringen binnen de Unie 
versterkt, onder meer door in januari 2013 
tot een kapitaalverhoging over te gaan. Er 
moet verdere actie worden ondernomen om 
ervoor te zorgen dat aan de 
investeringsbehoeften van de Unie wordt 
voldaan en dat de op de markt beschikbare 
liquiditeit efficiënt wordt aangewend en 
wordt gekanaliseerd naar de financiering 
van levensvatbare investeringsprojecten.

Or. en

Amendement 528
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer

Voorstel voor een verordening
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) benadrukt dat de doeltreffendheid 
van aanvullende investeringen 
afhankelijk is van de concurrentiekracht 
en efficiëntie van de economie en van het 
vertrouwen van investeerders in de 
duurzaamheid van de overheidsfinanciën 
van een land; is daarom van mening dat 
een land alleen middelen uit hoofde van 
het Europees Fonds voor strategische 
investeringen mag ontvangen als de 
Commissie op basis haar beoordeling van 
de ontwerpbegrotingsplannen van de 
betreffende lidstaat van mening is dat:

i. het land het stabiliteits- en groeipact of 
de aanbevelingen in het kader van de 
buitensporigtekortprocedure naleeft; en

ii. het land voldoende vooruitgang heeft 
geboekt bij de uitvoering van zijn 
landenspecifieke aanbevelingen;
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Or. en

Amendement 529
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 530
Cora van Nieuwenhuizen
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Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(17) De besluiten betreffende de steun van 
het EFSI voor infrastructuur- en grote 
midcap-projecten moeten door een 
investeringscomité worden genomen. Het 
investeringscomité moet zijn samengesteld 
uit onafhankelijke deskundigen die over 
een uitgebreide kennis en ervaring op het 
gebied van investeringsprojecten 
beschikken. Het investeringscomité oefent 
zijn bevoegdheden volledig onafhankelijk 
en in overeenstemming met de in deze 
verordening vastgestelde criteria uit, 
aangezien dit essentieel is opdat de 
particuliere sector vertrouwen heeft in en 
deelneemt aan het investeringsplan. Het 
investeringscomité mag geen instructies 
van derde entiteiten aanvaarden wat de 
selectie van afzonderlijke door het EFSI 
te financieren projecten betreft, maar
moet wel verantwoording verschuldigd zijn 
aan het bestuur van het EFSI, dat toezicht
uitoefent op de verwezenlijking van de 
doelstellingen van het EFSI. Om effectief 
van de ervaring van het EIF te kunnen 
profiteren, moet het EFSI financiering aan 
het EIF ondersteunen, zodat het EIF 
individuele projecten met betrekking tot 
kleine en middelgrote ondernemingen en 
kleine midcap-bedrijven kan uitvoeren.

Or. en

Amendement 531
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer

Voorstel voor een verordening
Overweging 26 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26 bis) Om ervoor te zorgen dat de 
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gefinancierde projecten met succes en 
tijdig worden ontwikkeld en op die manier 
maximaal bijdragen aan het scheppen van 
groei en banen, moet de Commissie een 
Europese crisis- en herstelverordening 
opstellen, die door het EFSI 
gefinancierde infrastructuurprojecten 
tijdelijk vrijstelt van bestaande EU-
wetgeving die vertraging met zich brengt 
door administratieve procedures, 
voornamelijk betreffende 
beroepsprocedures en verslaglegging over 
de naleving van de bestaande wetgeving. 
Deze Europese crisis- en 
herstelverordening moet de 
administratieve procedures korter maken 
omdat de economische situatie in Europa 
thans spoed vereist. De Commissie moet 
het voorstel voor een Europese crisis- en 
herstelverordening uiterlijk drie maanden 
na de vaststelling van de onderhavige 
verordening indienen bij de Raad en het 
Europees Parlement.

Or. en

Amendement 532
Cora van Nieuwenhuizen

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) De bijdrage uit de Uniebegroting zou 
gedeeltelijk worden gefinancierd door de
beschikbare middelen voor Horizon 2020 
– het kaderprogramma voor onderzoek en 
innovatie (2014-2020), waarin 
Verordening (EU) nr. 1291/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad2 voorziet, 
en de Connecting Europe Facility, waarin
Verordening (EU) nr. 1316/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad3 voorziet, 
te verminderen. Deze programma's dienen 
doelen die niet door het EFSI worden 

(29) De bijdrage uit de Uniebegroting zou 
gedeeltelijk worden gefinancierd door een 
vermindering van de middelen voor de 
verschillende Europese structuur- en 
investeringsfondsen waarin Verordening
(EU) nr. 1303/2013 van het Europees 
Parlement en de Raad van 17 december 
2013 houdende gemeenschappelijke 
bepalingen inzake het Europees Fonds 
voor regionale ontwikkeling, het Europees 
Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het 
Europees Landbouwfonds voor 
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nagestreefd. Verwacht wordt evenwel dat 
de reductie van beide programma's om 
het garantiefonds te financieren, meer 
investeringen op bepaalde terreinen van 
hun respectieve mandaten mogelijk zal 
maken dan via de bestaande programma's 
mogelijk is. Aangenomen wordt immers 
dat het EFSI een hefboomeffect op de 
EU-garantie zal hebben waardoor het 
financiële effect op de betrokken terreinen 
van onderzoek, ontwikkeling en innovatie, 
vervoer, telecommunicatie en energie-
infrastructuur een veelvoud zal zijn van 
het effect dat zou worden verkregen 
indien de middelen in de vorm van 
subsidies in het kader van de geplande 
programma's van Horizon 2020 en de 
Connecting Europe Facility zouden zijn 
besteed. Het is dan ook passend een deel 
van de momenteel voor deze programma's 
uitgetrokken financiering te 
herbestemmen voor het EFSI.

plattelandsontwikkeling en het Europees 
Fonds voor maritieme zaken en visserij en 
algemene bepalingen inzake het Europees 
Fonds voor regionale ontwikkeling, het 
Europees Sociaal Fonds, het 
Cohesiefonds en het Europees Fonds voor 
maritieme zaken en visserij, en tot 
intrekking van Verordening (EG) nr.
1083/2006 van de Raad voorziet.

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

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

Or. en

Motivering

Because the proposed reduction of financial resources of the European Structural and 
Investment Funds is spread over a total of nine funds, this reduction will be less injurious to 
the objectives of the respective funds than would be the case if the reduction would be carried 
by only two funds. The latter is what the Commission proposes for the financing of the 
contribution of the EU budget, by reducing the envelopes of Horizon2020 and the Connecting 
Europe Facility. Moreover, Horizon2020 and the Connecting Europe Facility are of primary 
importance for the long-term competitiveness of the Union, because of their large 
implications for innovation and structural research (in the case of Horizon2020), and for 
infrastructure projects that are already eligible for funding after they have gone through a 
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long process of prioritisation (in the case of the Connecting Europe Facility).

Amendement 533
Cora van Nieuwenhuizen

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter a – punt i (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) De bijdrage uit de Uniebegroting zou 
gedeeltelijk worden gefinancierd door een 
vermindering van de middelen voor de 
verschillende Europese structuur- en 
investeringsfondsen waarin Verordening 
(EU) nr. 1303/2013 van het Europees 
Parlement en de Raad van 17 december 
2013 houdende gemeenschappelijke 
bepalingen inzake het Europees Fonds 
voor regionale ontwikkeling, het Europees 
Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het 
Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling en het Europees 
Fonds voor maritieme zaken en visserij en 
algemene bepalingen inzake het Europees 
Fonds voor regionale ontwikkeling, het 
Europees Sociaal Fonds, het 
Cohesiefonds en het Europees Fonds voor 
maritieme zaken en visserij, en tot 
intrekking van Verordening (EG) nr. 
1083/2006 van de Raad voorziet.

Or. en

Motivering

Because the proposed reduction of financial resources of the European Structural and 
Investment Funds is spread over a total of nine funds, this reduction will be less injurious to 
the objectives of the respective funds than would be the case if the reduction would be carried 
by only two funds. The latter is what the Commission proposes for the financing of the 
contribution of the EU budget, by reducing the envelopes of Horizon2020 and the Connecting 
Europe Facility. Moreover, Horizon2020 and the Connecting Europe Facility are of primary 
importance for the long-term competitiveness of the Union, because of their large 
implications for innovation and structural research (in the case of Horizon2020), and for 
infrastructure projects that are already eligible for funding after they have gone through a 
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long process of prioritisation (in the case of the Connecting Europe Facility) .

Amendement 534
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk op 31 december 2018, en 
vervolgens om het jaar, beoordeelt de 
Commissie de toereikendheid van de 
omvang van het garantiefonds, rekening 
houdend met eventuele verminderingen 
van de middelen als gevolg van de 
honorering van de garantie en de 
overeenkomstig artikel 10, lid 3, door de 
EIB ingediende beoordeling.

Uiterlijk op 31 december 2018, en 
vervolgens om het jaar, beoordeelt de 
Commissie de toereikendheid van de 
omvang van het garantiefonds, rekening 
houdend met eventuele verminderingen 
van de middelen als gevolg van de 
honorering van de garantie en de 
overeenkomstig artikel 10, lid 3, door de 
EIB ingediende beoordeling.

De uitkomst van deze beoordeling mag in 
geen geval verdere gevolgen hebben voor 
de begroting van Horizon 2020 en de 
financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen.

Or. en

Amendement 535
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer

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 50 % van het streefbedrag, de 
Commissie een verslag indient over de 
uitzonderingsmaatregelen die eventueel 
vereist zijn om het weer aan te vullen.

Indien een dergelijk verslag wordt 
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opgesteld, mag de inhoud daarvan in geen 
geval verdere gevolgen hebben voor de 
begroting van Horizon 2020 en de 
financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen.

Or. en

Amendement 536
Patrizia Toia

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 de interne markt en 
de infrastructuur daarvan, met name wat 
alle digitale en IT-onderdelen daarvan 
betreft, onder meer op vervoersgebied, in 
het bijzonder in industriecentra; energie, en 
met name energie-interconnecties en 
waterinfrastructuur; en digitale 
infrastructuur die beoogt de kloof tussen 
stad en platteland te verkleinen;

Or. en


