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BEKNOPTE MOTIVERING

Inleiding

Invloedrijke politici, wetenschappers en vertegenwoordigers van het maatschappelijk 
middenveld zeggen al jaren dat de investeringen in de EU moeten worden aangezwengeld om 
iets te doen aan de achterstand op dit gebied die ontstaan is door de economische en financiële 
crisis. De investeringsachterstand heeft geleid tot een neerwaartse spiraal van afnemende 
uitgaven, toenemende werkloosheid en een verlies van vertrouwen in een ommekeer ten 
goede in de toekomst. Het is tegen deze achtergrond dat het voorstel van de Commissie 
betreffende het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI) van harte wordt 
verwelkomd.

Nieuwe stimulansen ter bevordering van de investeringen – door ze te schragen met EU-
garanties – kan bij investeerders, overheden en het bedrijfsleven vertrouwen wekken in 
toekomstige groei. Door nieuwe investeringen mogelijk te maken, kan het EFSI de rol van 
aanjager vervullen van een nieuwe investeringscyclus die tot nieuwe banen en kansen leidt. 
Deze nieuwe investeringen zijn niet alleen nodig om de economie van de EU uit het slop te 
trekken, maar ook om deze om te vormen tot een crisisbestendige, innovatieve, inclusieve, 
koolstofarme en circulaire economie.

We moeten ophouden met het bewandelen van platgetreden paden, dat wil zeggen met het 
investeren in vervanging en onderhoud, en er in plaats daarvan voor kiezen te investeren in 
transformatieve projecten, diensten en infrastructuur, waarmee we de 'nieuwe' uitdagingen 
kunnen aanpakken, die een bedreiging vormen voor ons welzijn en onze welvaart. Tot deze 
uitdagingen behoren ons achteruitgaande concurrentievermogen, de gevaarlijke 
klimaatverandering, onze afhankelijkheid van schaarse en kritieke natuurlijke hulpbronnen 
van buiten de EU, en de volatiliteit en de onvoorspelbaarheid van de prijzen van energie en 
hulpbronnen.

In reactie op deze uitdagingen heeft de EU ambitieus beleid geformuleerd op de gebieden 
werkgelegenheid, innovatie, onderwijs, sociale integratrie, klimaat en energie. Europa 2020 is 
de groeistrategie van de EU voor dit decennium, waarbij het doel is te komen tot een 'slimme, 
duurzame en inclusieve economie'. De 20/20/20-klimaat- en energiestrategie, de routekaart 
voor energie 2050, het zevende milieu-actieplan en de conclusies van de Raad van 28 oktober 
2014 over de reductie van de uitstoot van broeikasgassen na 2020 dringen allemaal aan op een 
CO2-armere en meer circulaire economie, alsook op een vergaande transformatie van onze 
vervoers- en energiesectoren. In de onlangs gelanceerde strategie voor de energie-unie ligt de 
nadruk op een sterker onderling verbonden energiemarkt - waarop steeds grotere 
hoeveelheden hernieuwbare energiebronnen geïntegreerd en uitgewisseld kunnen worden - en 
wordt gehamerd op het belang van energie-efficiëntie als een op zichzelf staande bron van 
energie. Horizon 2020 is bedoeld als het grootste EU-programma voor onderzoek en 
innovatie ooit, en zet in op de bevordering van innovatie door goede ideeën van het 
laboratorium naar de markt te brengen. Door de totstandbrenging van een rechtstreeks 
verband tussen onderzoek en innovatie, en door te focussen op excellentie in de wetenschap, 
industrieel leiderschap en het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen, hoopt Horizon 
2020 het mondiale concurrentievermogen van de EU te garanderen.
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Het is voor ons allen van het allergrootste belang dat het EFSI bijdraagt aan de versterking en 
het succes van dit beleid door zich in het bijzonder te richten op de noodzakelijke 
transformatieve investeringen in duurzame en CO2-arme vervoersinfrastructuur, digitale en 
onderzoeksinfrastructuur, hernieuwbare energie, energie-efficiëntie en energie-opslag, en in 
het naar de markt brengen van innovatieve producten, diensten en technologieën.

Tegelijkertijd moet een verzwakking van het beleid van de EU, bijvoorbeeld door op 
onomkeerbare wijze te beknibbelen op uitgaven die deze ambities helpen verwezenlijken, of 
door steun te geven aan suboptimale investeringen of investeringen met een hoog faalrisico 
vóór het eind van hun levenscyclus (vanwege hun onverenigbaarheid met de 
langetermijndoelstellingen), worden vermeden.

De rapporteur zal dan ook amendementen op het voorstel voor een verordening indienen, 
teneinde:

1. een alternatief voor te stellen voor de financiering van het EU-garantiefonds, zodat niet 
geraakt hoeft te worden aan de middelen die beschikbaar zijn in het kader van Horizon 
2020 en de Financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen;

2. de EFSI-steun in te passen in het kader van de EU-strategie voor 'slimme, duurzame en 
inclusieve groei', en bij te dragen aan de verwezenlijking van de energie- en 
klimaatdoelstellingen door in het bijzonder in te zetten op transformatieve investeringen 
in de sectoren vervoer en energie, en door zogenaamde 'lock-in'-investeringen te 
vermijden;

3. bij te dragen aan de verwezenlijking van de energie-efficiëntiedoelstellingen van de 
energie-unie.

In dit advies wordt uiteraard hoofdzakelijk aandacht besteed aan zaken die onder de 
exclusieve bevoegdheid van ITRE vallen.

1. Alternatieven voor de financiering van het EU-garantiefonds

De rapporteur wenst te benadrukken dat het niet in de bedoeling ligt te sleutelen aan de 
algemene filosofie, die erop neerkomt dat de EU-garantie gefinancierd wordt met middelen 
van de EU-begroting. De beschikbaarheid van de EU-garantie voor de EIB is juridisch en 
financieel verzekerd van zodra de EFSI-verordening in werking treedt, en vanaf het moment 
dat de EFSI-overeenkomst ondertekend is door de EIB en de Commissie.

De rapporteur plaatst wel vraagtekens bij de wijze waarop het EU-garantiefonds opgericht en 
gefinancierd wordt. In het voorstel voor de EFSI-verordening staat dat de financiering stoelt 
op bij Horizon 2020 en de Financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen te realiseren 
besparingen, in concreto bij begrotingslijnen voor subsidies. Deze besparingen zullen de 
integriteit van deze programma's voor strategische investeringen - zoals in fundamenteel 
onderzoek - aantasten, terwijl het al zo moeilijk is om op de markt medefinanciering aan te 
trekken. De ten aanzien van Horizon 2020 voorgestelde besparingen zullen zich het hardst 
doen voelen bij de 'open calls', hetgeen een negatieve uitwerking zal hebben op die 
onderzoeksgebieden die de steun het meest nodig hebben. Besparen op deze begrotingslijnen 
zal uiteindelijk ook het additionele potentieel van het EFSI ongunstig beïnvloeden.
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Als alternatief stelt de rapporteur voor af te zien van de besparingen 'up front' bij Horizon 
2020 en bij de Financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen, aangezien het niet 
noodzakelijk is a priori een besluit te nemen over de regeling voor de financiering van het 
garantiefonds.

Het EFSI kan gefinancierd worden middels de geleidelijke terbeschikkingstelling van 
vastleggingskredieten in het kader van de jaarlijkse begrotingsprocedure. Hiertoe zou de 
begrotingsautoriteit, in voorkomend geval, gebruik moeten maken van alle beschikbare 
flexibiliteitsmechanismen en de relevante bepalingen van de MFK-verordening 2014-2020, 
hetgeen alleen in het uiterste geval tot besparingen bij de middelen voor de programma's van 
rubriek 1A zou leiden.

2. Afstemming van de EFSI-investeringen op de EU-strategie voor slimme, duurzame en 
inclusieve groei, en verbetering van de samenhang met het milieubeleid van de EU

De investeringen waar in het kader van het EFSI steun aan wordt toegekend, moeten een 
bijdragen leveren aan de verwezenlijking van de doelstellingen van de EU-strategie voor 
slimme, duurzame en inclusieve groei, zoals neergelegd in de conclusies van de Europese 
Raad van 17 juni 2010. Om het EU-beleid ten aanzien van investeringen beter te coördineren, 
beschikken we sinds 2013 over Verordening (EU) nr. 1303/2013 met een gemeenschappelijk 
strategisch kader (GSK), gericht op de harmonieuze, evenwichtige en duurzame ontwikkeling 
van de Unie. Deze geïntegreerde benadering moet ook gevolgd worden bij acties en projecten 
waaraan onder het EFSI steun wordt toegekend. Het EFSI moet eraan bijdragen dat de 
overeengekomen klimaatdoelstellingen voor 2020, 2030 en 2050 worden gerealiseerd en 
derhalve vooral inzetten op transformatieve investeringen die beogen onze vervoers- en 
energiesectoren CO2-armer te maken en ontbrekende infrastructuurvoorzieningen te 
realiseren. Tegelijkertijd moeten langetermijninvesteringen in infrastructuurvoorzieningen 
met een grote CO2-voetafdruk - die mogelijkerwijs vóór het eind van hun levenscyclus 
moeten worden afgeblazen om de klimaatdoelstellingen op de middellange en lange termijn te 
kunnen verwezenlijken - vermeden worden.

3. Verwezenlijking van de energie-unie en het aanpakken van het 'ondergeschoven kindje' van 
de energie-efficiëntie

In de mededeling van de Commissie betreffende de energie-unie (COM(2015) 80) wordt het 
belang van energie-efficiëntie als een op zichzelf staande energiebron beklemtoond en gesteld 
dat het EFSI 'het mogelijk kan maken om zeer grote investeringen voor de renovatie van 
gebouwen los te weken'. Hiertoe moet in de EFSI-verordening speciaal de nadruk op energie-
efficiëntie worden gelegd door een deel van de garanties voor energie-efficiëntie te 
reserveren, door technische bijstand te verlenen voor de oprichting van speciale 
investeringsplatforms voor geaggregeerde energie-efficiëntieprojecten en door de 
'investeringsclausule' voor investeringen in energie-efficiëntie te verruimen.

Het reserveren van ten minste 20% van de garanties voor instrumenten voor energie-
efficiëntie is een must willen we de ambities van de energie-unie met betrekking tot energie-
efficiëntie als 's werelds belangrijkste brandstof verwezenlijken. We weten dat energie-
efficiëntie de afgelopen tien jaar veel minder steun heeft gekregen (8% van de totale steun 
voor energie) dan alle andere energiebevoorradingsopties (hernieuwbare energiebronnen, 
fossiele brandstoffen, kernenergie). Als we geen geld opzij zetten, zal hieraan ook niets 
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veranderen. Uit de analyse die E3G1 gemaakt heeft van de voorstellen van de lidstaten voor 
het Europese investeringsplan blijkt dat slechts 5% van de nationale projecten energie-
efficiëntiemaatregelen, plannen voor 'slimme steden' en/of projecten op het gebied van 
vraagzijdebeheer bevatten. Energie-efficiëntie is dus niet de 'eerste energiebron', maar wordt 
veeleer stiefmoederlijk behandeld. Hoofdeconoom Fatih Birol van het Internationaal 
Energieagentschap (IEA) heeft gezegd dat energie-efficiëntie onverminderd het 
'ondergeschoven kindje' van het energiebeleid van de meeste landen is, en dat hierdoor 
tweederde van het mondiale economische potentieel voor het verbeteren van de energie-
efficiëntie onbenut blijft. Projecten ter verbetering van de energie-efficiëntie behelzen vaak 
een combinatie van meerdere kleinere investeringen, waarvan het beheer gecompliceerder is 
dan van één grote investering. Indien energie-efficiëntiemaatregelen afzonderlijk - dat wil 
zeggen op niet-gecoördineerde wijze - worden beheerd, resulteert dat in veel administratieve 
rompslomp en hoge transactiekosten, waardoor ze moeilijk te financieren zijn.

Dit is de reden dat er binnen het Europees investeringsadviescentrum (EIAH) een speciale 
faciliteit in het leven geroepen zou moeten worden voor het geven van technische bijstand bij 
het in heel Europa oprichten van speciale investeringsplatforms voor het bundelen van kleine 
projecten, met name op het gebied van de renovatie van het gebouwenbestand. Deze faciliteit 
kan gebruik maken van de ervaring die reeds door de EIB (JESSICA) is opgedaan en lessen 
trekken uit de goede voorbeelden van succesvolle nationale renovatieprogramma's. Deze 
programma's laten zien welke de vele voordelen zijn van grootschalige renovatie: veel nieuwe 
werkgelegenheid, een uitstekende kosten-batenverhouding, een grotere energieveiligheid, 
kmo-ondersteuning en een geringere energie-armoede. Deze voordelen kunnen met de 
inschakeling van het EFSI vergroot en vermenigvuldigd worden.

4. Diversen

De rapporteur stelt ook amendementen voor met betrekking tot aspecten die met de 
governance van het EFSI verband houden. Omdat de commissie exclusief bevoegd is voor de 
subsidiabiliteitscriteria voor de te ondersteunen projecten hecht de rapporteur er belang aan te 
garanderen dat de projecten die steun ontvangen daadwerkelijk voldoen aan de criteria en 
bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen. Dit speelt met name een rol bij de 
amendementen betreffende de samenstelling van het investeringscomité, aangezien dit belast 
zal zijn met de keuze van de te ondersteunen projecten. De rapporteur vindt ook dat het EFSI 
alleen in overeenstemming met de in de verordening vermelde voorwaarden kan functioneren 
indien gegarandeerd wordt dat deze voorwaarden op correcte wijze vertaald worden in de 
overeenkomst die de Commissie met de EIB moet sluiten over de oprichting van het EFSI.

Tot slot worden er definities opgenomen met betrekking tot kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo's), en kleine 'mid-caps' en innovatieve 'mid-caps', die in het bijzonder 
voor steun van het EFSI in aanmerking moeten komen. De achterliggende redenering is dat de 
rapporteur gelooft dat met name deze bedrijven het in zich hebben de echt innovatieve 
veranderingen tot stand te brengen die een economische en maatschappelijke meerwaarde 
creëren, de gezondheid en de levensomstandigheden van alledag van de burgers van de EU 
verbeteren, en het concurrentievermogen van de EU vergroten.

                                               
1 Luca Bergamaschi, Louia Casson, Jonathan Gaventa, ERG, "Europe's choice: low-carbon growth or high-
carbon risks? Analysis of Member State Proposals for the European Investment Plan", 28 januari 2015.
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AMENDEMENTEN

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie economische en monetaire zaken onderstaande amendementen in aanmerking te 
nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Het is duidelijk dat het EFSI een tweeledig doel heeft: a) strategische investeringen op de 
lange termijn, en b) toegang tot financiering voor kmo's en kleine midcap-bedrijven. 
Gekoppeld aan de amendementen op artikel 1, artikel 5, lid 2, onder e), en artikel 7.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

investeringen met een grote economische 
en maatschappelijke meerwaarde te 
ondersteunen, duurzame innovatie en 
vaardigheden en plaatselijke 
werkgelegenheid te bevorderen, en het 
concurrentievermogen van de EU te 
vergroten en tot de verwezenlijking van de 
beleidsdoelstellingen van de Unie bij te 
dragen.

Or. en

Motivering

Wij zijn zeer verheugd over de nieuwe focus van de Commissie op investeringen. We moeten 
er echter voor zorgen dat de investeringen plaatsvinden in de juiste soort producten, d.w.z. 
producten die niet alleen een economische meerwaarde creëren, maar ook een 
maatschappelijke meerwaarde, alsook producten die bijdragen tot de verwezenlijking van de 
klimaat- en energiedoelstellingen van de EU. Alleen zo komen we tot daadwerkelijk 
toekomstgerichte investeringen die langdurige werkgelegenheid opleveren, door de Europese 
burgers worden 'gedragen' en tot een uitweg uit de huidige crisis leiden.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

Op 17 juni 2010 hechtte de Europese Raad goedkeuring aan Europa 2020, een nieuwe 
strategie voor banen en slimme, duurzame en inclusieve groei. Europa 2020 is een coherent 
kader voor het mobiliseren en coördineren van alle instrumenten en maatregelen waarover de 
Unie beschikt. Verordening (EU) nr. 1303/2013 beoogt het beter coördineren en 
harmoniseren van de implementatie van de verschillende investeringsfondsen van de EU 
onder een gemeenschappelijk strategisch kader, teneinde bij te dragen aan de verwezenlijking 
van de Europa 2020-strategie. Deze geïntegreerde benadering moet ook gevolgd worden bij 
acties en projecten waaraan onder het EFSI steun wordt toegekend.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

Het reserveren van ten minste 20% van de garanties voor instrumenten voor energie-
efficiëntie is een must willen we de ambities van de energie-unie met betrekking tot energie-
efficiëntie als 's werelds belangrijkste brandstof verwezenlijken. We weten dat energie-
efficiëntie de afgelopen tien jaar veel minder steun heeft gekregen (8% van de totale steun 
voor energie) dan alle andere energiebevoorradingsopties. Zonder bindende doelstellingen en 
wanneer we geen middelen reserveren, zal hieraan niets veranderen. Ook is het essentieel dat 
we een speciale faciliteit voor technische bijstand oprichten voor speciale platforms voor 
energie-efficiëntieprojecten.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Het is belangrijk dat het EFSI zich ook in het bijzonder richt op kleine en innovatieve midcap-
bedrijven. Hoewel het EIF een ideaal instrument is, is het mogelijkerwijs niet altijd het juiste 
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instrument voor investeringen in midcap-bedrijven. Gekoppeld aan de amendementen op 
artikel 1, artikel 5, lid 2, onder e), en artikel 7.

Amendement 6

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, 
duurzame en economische toegevoegde 
waarde. Het EFSI dient zich meer in het 
bijzonder toe te leggen op projecten die de 
duurzame plaatselijke 
werkgelegenheidsschepping, de duurzame 
groei op lange termijn en het 
concurrentievermogen bevorderen, hetgeen 
zal bijdragen aan de verwezenlijking van 
de klimaat- en energiedoelstellingen van 
de EU. Het EFSI dient een breed gamma 
van financiële producten (eigen vermogen, 
vreemd vermogen of garanties) te 
ondersteunen teneinde optimaal op de 
behoeften van een individueel project te 
kunnen inspelen. Het brede 
productengamma moet het EFSI in staat 
stellen zich aan de marktbehoeften aan te 
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
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Motivering

Wij zijn zeer verheugd over de nieuwe focus van de Commissie op investeringen. We moeten 
er echter voor zorgen dat de investeringen plaatsvinden in de juiste soort producten, d.w.z. 
producten die niet alleen een economische meerwaarde creëren, maar ook een 
maatschappelijke meerwaarde, alsook producten die bijdragen tot de verwezenlijking van de 
klimaat- en energiedoelstellingen van de EU. Alleen zo komen we tot daadwerkelijk 
toekomstgerichte investeringen die langdurige werkgelegenheid opleveren, door de Europese 
burgers worden 'gedragen' en tot een uitweg uit de huidige crisis leiden.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

The IAE categorizes energy efficiency as "the world's first fuel". Saving energy and using it 
more efficiently is the cheapest, fastest and most effective way to lower energy bills, reduce 
dependency on third country suppliers and increasing energy security while at the same time 
helping to reach the EU's climate objectives. Aside from using energy more efficiently, we 
must also use less energy all together. Therefore, when deciding on investing in new energy 
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generation capacity, the assessment must always be made whether the same goals in terms of 
security of supply cannot be reached by energy efficiency or energy savings measures. This 
will also prevent the stranding of installations.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Teneinde een multidisciplinair besluitvormingsproces voor te ondersteunen projecten te 
waarborgen, moeten de deskundigen van het investeringscomité over kennis en ervaring op 
het gebied van investeringsprojecten beschikken, maar ook aantoonbare kennis hebben op het 
vlak van projectfinanciering in één of meerdere van de voor steun in aanmerking komende 
sectoren. De relevante markt- en sectorale kennis moet voorhanden zijn op het moment van 
de besluitvorming.
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Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

Het is belangrijk te verduidelijken dat een deel van de garantie specifiek opzij gezet moet 
worden voor risicofinanciering voor kmo's en kleine midcap-bedrijven. Gekoppeld aan de 
amendementen op artikel 1, artikel 5, lid 2, onder e), en artikel 7.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Investeringsplatforms zijn uitstekende mechanismen voor het kanaliseren van steun voor 
kleinschalige projecten, zoals op het gebied van energie-efficiëntie, die anders de weg naar 
EU-middelen of particuliere partners niet zouden vinden. Zij kunnen ook een belangrijke rol 
spelen bij het in clusters aggregeren van meerdere kleinschalige projecten, zoals van regio's, 
steden en/of kmo's, hetgeen de transactiekosten reduceert en de kansen op succes vergroot.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(26) Parallel met de 
financieringsverrichtingen die via het EFSI 
zullen worden uitgevoerd, moet een 
Europees investeringsadviescentrum 
("EIAC") worden opgericht. De EIAH 
moet sterkere steun voor 
projectontwikkeling-, voorbereiding- en 
aggregatie in de gehele Unie bieden door 
voort te bouwen op de deskundigheid van 
de Commissie, de EIB, nationale 
stimuleringsbanken en de 
beheersautoriteiten van de Europese 
structuur- en investeringsfondsen, en op de 
goede praktijken van projecten zoals 
ELENA (European Local Energy 
Assistance) en het EEIF (European 
Energy Efficiency Fund). Aldus zou 
worden gezorgd voor één enkel 
aanspreekpunt binnen de Unie voor vragen 
in verband met technische bijstand voor 
investeringen.

Or. en

Motivering

There are already several instruments in place which also provide technical assistance. These 
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programmes can be complementary to the EFSI or best practices can be translated into the 
EIAH. Good examples are the European Energy Efficiency Fund (EEIF), a €20m technical 
assistance grant and ELENA (European Local Energy Assistance). ELENA has been 
providing technical assistance grants to public authorities for launching sustainable 
investments at local level. Over 60 projects are already supported since its creation in 2009, 
with €72 million, channelling €3.815 bn investments over the same period thanks to its 
multiplication effect that is expected to go up to 20.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

Schrappen

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).

Schrappen

Or. en

Motivering

The EU Budget Guarantee Fund (GF) of EUR 8bn shall not to be confused with the legal 
/financial Guarantee provided by the EU to the EIB (EUR 16 BN). Your rapporteur does not 
challenge the EU Guarantee to the EIB. As stated by the EC itself, the availability of the EU 
Guarantee (article 4 + article 5 (1)) to the EIB is ensured legally and financially speaking as 
soon as the EFSI Regulation enters into force and as soon as the EFSI agreement is signed 
between the EIB and the EC. The rapporteur wishes therefore that the funding of the EU 
budget guarantee fund is decided by the budget authority in the framework of the annual 
budget procedure.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) Daar de doelstellingen van deze 
verordening, namelijk het ondersteunen 
van investeringen in de Unie en het 
bieden van een betere toegang tot 
financiering aan ondernemingen met 
maximaal 3 000 werknemers, wegens hun 

(36) Aangezien de doelstelling van deze 
verordening wegens hun uiteenlopende 
budgettaire manoeuvreerruimte niet 
voldoende door de lidstaten kunnen 
worden verwezenlijkt en derhalve wegens 
de omvang en de gevolgen daarvan beter 
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uiteenlopende budgettaire 
manoeuvreerruimte niet voldoende door de 
lidstaten kunnen worden verwezenlijkt en 
derhalve wegens de omvang en de 
gevolgen daarvan beter door de Unie 
kunnen worden verwezenlijkt, kan de Unie, 
overeenkomstig het in artikel 5 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
neergelegde subsidiariteitsbeginsel, 
maatregelen nemen. Overeenkomstig het in 
datzelfde artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel gaat deze 
verordening niet verder dan wat nodig is 
om die doelstellingen te verwezenlijken,

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

Or. en

Amendement 14

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Het EFSI heeft ten doel investeringen in de 
Unie te ondersteunen door de verstrekking 
van risicodragende capaciteit aan de EIB 
door:

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

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

Or. en
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Motivering

Het doel van het EFSI moet worden verduidelijkt. Er moet een onderscheid worden gemaakt 
tussen de geplande langetermijninvesteringen voor projecten die aan de algemene 
doelstellingen van artikel 5, lid 2, onder a) t/m d), moeten voldoen, maar waarvoor voor het 
overige geen drempel geldt, en de financiële steun voor ondernemingen (artikel 5, lid 2, onder 
e), die via het EIF verloopt (zie artikel 7), die per definitie met name geldt voor kmo's en 
kleine (en innovatieve) midcap-bedrijven. Dit strookt ook met overweging 13.

Amendement 15

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De voorwaarden van de EFSI-
overeenkomst worden vastgesteld door de 
Commissie en de EIB, en goedgekeurd 
door de medewetgever, voorafgaand aan 
de inwerkingtreding van deze 
verordening, teneinde te waarborgen dat 
de EFSI-overeenkomst zorgt voor de 
goede tenuitvoerlegging van deze 
verordening.

Or. en

Motivering

Deze verordening kan niet worden goedgekeurd zonder dat het Parlement op de hoogte is van
de inhoud van de EFSI-overeenkomst. Het Parlement moet er zeker van zijn dat de EFSI-
overeenkomst leidt tot de goede tenuitvoerlegging van deze verordening en dat de 
overeenkomst de rechten van de medewetgevers onverlet laat.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 1 bis

Definities

In deze verordening wordt verstaan 
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onder:

1. Kleine en middelgrote ondernemingen 
(kmo's): ondernemingen met minder dan 
250 werknemers zoals bedoeld in 
Verordening (EU) nr. 651/2014.

2. Kleine midcap-bedrijven: 
ondernemingen met minder dan 500 
werknemers.

3. Innovatieve midcap-bedrijven: midcap-
bedrijven wier kosten voor O&O en 
innovatie zoals bedoeld in de algemene 
groepsvrijstellingsverordening

a) in ten minste één van de drie jaren 
voorafgaand aan de eerste investering in 
het kader van de staatssteunmaatregel 
voor risicofinanciering ten minste 15% 
van de totale operationele kosten 
uitmaakten, of

b) in de drie jaren voorafgaand aan de 
eerste investering in het kader van de 
staatssteunmaatregel voor 
risicofinanciering ten minste 10% per jaar 
van de totale operationele kosten 
uitmaakten.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk de in deze verordening gebruikte terminologie goed te definiëren, teneinde 
te zorgen voor een correcte interpretatie en implementatie.

Amendement 17

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Het is essentieel dat alle investeringen waaraan onder het EFSI steun wordt verleend, 
voldoen aan het bepaalde in deze verordening. Er moet met name op worden toegezien dat de 
doelstellingen en de subsidiabiliteitscriteria van de artikelen 5, lid 2, en 5, lid 2, onder a), in 
acht worden genomen.

Amendement 18

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De EFSI-overeenkomst voorziet in de 
oprichting van een Europees 
investeringsadviescentrum ("EIAC") 
binnen de EIB, dat adviesdiensten 
verstrekt voor investeringsprojecten, in 
overeenstemming met de doelstellingen 
zoals vermeld in artikel 5, lid 2, en artikel 
5, lid 2, onder a), van deze verordening.

Het EIAC bouwt voort op bestaande 
adviesdiensten van de EIB en de 
Commissie, en:

1. treedt op als een technisch 
adviescentrum en verleent ondersteuning 
voor de identificatie, voorbereiding en 
ontwikkeling van investeringsprojecten. 
Verder verleent het ondersteuning met 
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betrekking tot het gebruik van technische 
bijstand voor het structureren van 
projecten, het gebruik van innovatieve 
financiële instrumenten, het gebruik van 
publiek-private partnerschappen en, in 
voorkomend geval, het verlenen van advies 
over relevante aspecten van de EU-
wetgeving.

2. verleent speciale ondersteuning aan 
investeringsplatforms die zich richten op 
sectoren met een grote economische en 
maatschappelijke toegevoegde waarde of 
die kleinere projecten, in het bijzonder 
van regio's, steden en kmo's, in clusters 
aggregeren;

3. creëert een speciale faciliteit voor 
technische bijstand voor de oprichting van 
investeringsplatforms voor geaggregeerde 
energie-efficiëntieprojecten op 
gedecentraliseerd niveau;

4. verleent technische en financiële 
bijstand betreffende het gebruik van het 
EFSI aan gedecentraliseerde instellingen 
die vergelijkbare regelingen voor 
technische bijstand implementeren op 
plaatselijk niveau;

5. fungeert als een enkel contactpunt voor 
projectpromotoren, of verwijst hen door 
naar de in punt 4 genoemde instellingen;

6. draagt zorg voor een gestructureerde 
uitwisseling van informatie en goede 
praktijken tussen alle bij het EFSI 
betrokken partijen.

Or. en

Motivering

The EIAH's technical assistance and support is a very valuable tool that should make sure 
EFSI support truly reaches the eligible projects. This can go in a direct way, with the EIAH 
acting as a one-stop-shop, or via close cooperation with investment platforms, that can 
aggregate smaller projects into clusters. Cooperation and financial support should also be 
granted to decentralized institutions which deliver similar technical assistance services at a 
local level and which have a better feel with local partners, economic and social 
circumstances. The EIAH should also offer a hub for exchange of information and best 
practices.
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Amendement 19

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

The Regulation of the EU no 1303/2013 has introduced the partnership principle in a very 
valuable, workable and inclusive way. It introduces local and regional partners who can 
provide for local and sectorial expertise, which is crucial for the success and public 
acceptance of the projects. Therefore, these partners should be included when identifying, 
aggregating and presenting the projects eligible for support under the EIAH. There are 
already several instruments in place which also provide technical assistance. These 
programmes can be complementary to the EFSI or best practices can be translated into the 
EIAH. Good examples are the European Energy Efficiency Fund (EEIF), a €20m technical 
assistance grant and ELENA (European Local Energy Assistance).

Amendement 20

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 

In de EFSI-overeenkomst is bepaald dat 
het EFSI een investeringscomité heeft dat 
verantwoordelijk is voor het toetsen van 
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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.

potentiële verrichtingen aan het EFSI-
investeringsbeleid en voor het goedkeuren 
van de ondersteuning van verrichtingen 
met de EU-garantie:

1. conform artikel 5;

2. 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;

3. 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;

4. ongeacht de geografische locatie ervan.

Or. en

Motivering

In order to reach the EU energy and climate objectives for2020, 2030 and 2050 the right 
investments must be done today. The EFSI is an excellent instrument to promote and support 
these types of projects essential for the transition towards a sustainable and decarbonized 
Union. This shall not only create economic added value, but also societal added value, 
sustainable local jobs and a way out of the current crisis. On the contrary, supporting 
projects that create a lock-in into technologies, production processes or infrastructure that do 
not have a place in a sustainable decarbonized economy are counterproductive and create 
sunk costs, stranded projects and a loss of EU money.

Amendement 21

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 

Het investerings comité is samengesteld uit 
ten minste zes onafhankelijke deskundigen 
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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.

en de directeur. De onafhankelijke 
deskundigen beschikken over veel 
relevante marktervaring met 
projectfinanciering voor projecten op de in 
artikel 5, lid 2, bedoelde gebieden.

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

Or. en

Motivering

Het investeringscomité, dat beslist aan welke projecten door het EFSI in overeenstemming 
met het bepaalde in artikel 5, lid 2, en artikel 5, lid 2, onder a), steun wordt verleend, moet uit 
een voldoende groot aantal leden bestaan. Hierbij gaat het om het waarborgen van een 
multidisciplinair besluitvormingsproces voor subsidiabele projecten in alle sectoren zoals 
bedoeld in artikel 5, lid 2, en artikel 5, lid 2, onder a). De deskundigen moeten over relevante 
marktervaring beschikken en kennis hebben met betrekking tot projectfinanciering in één of 
meerdere van de sectoren in kwestie.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 – 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 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. en
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Amendement 23

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 
vervoersinfrastructuur, in het bijzonder in 
industriecentra;

Or. en

Amendement 24

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 
elektriciteitsverbindingen, 'smart grids' op 
distributieniveau en de opslag van 
energie;

Or. en

Motivering

Better integration and interconnection of the intra-EU grids will lower the Union's energy 
dependency on third country providers, eliminate energy islands and prevent overcapacity in 
the different Member States. As by2050, the energy system will almost entirely be based on 
renewables; there is a need for a different type of electricity grid. As renewables are 
decentralized and more than 90 % is connected to the distribution level, investments at 
distribution level are as crucial as those at transmission level. Smart storage solutions 
are, together with a better interconnection and demand-side management, vital for balancing 
and cushioning peak demand.
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Amendement 25

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a ter) ontwikkeling van digitale 
infrastructuur, informatie- en 
communicatietechnologie en -innovatie;

Or. en

Motivering

De digitale economie groeit zeven keer zo snel als de rest van de economie en is een van de 
meest veelbelovende sectoren voor economisch herstel en nieuwe kwalitatief hoogwaardige 
werkgelegenheid. Investeringen in kwalitatief hoogwaardige telecom- en 
breedbandinternetinfrastructuur zijn van cruciaal belang. Daarnaast moet meer geïnvesteerd 
worden in de digitale bewustwording en de digitale vaardigheden van de Europese burgers, 
in digitale O&O, in  de aanzwengeling van creatieve digitale industrieën en de ontwikkeling 
van een gunstig klimaat voor het gebruik van meer slimme digitale apparatuur en diensten in 
het leven van alledag.

Amendement 26

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 voor innovatie 
relevante onderzoek- en technologie-
infrastructuur;

Or. en

Motivering

Onderwijs, onderzoek en ontwikkeling, en innovatie behoren tot de belangrijkste troeven van 
Europa als aanjagers van ons economisch concurrentievermogen en ons welzijn en onze 
gezondheid. De vaardigheden en de creativiteit van onze bevolking vormen onze 
concurrentievoorsprong in de geglobaliseerde economie. Investeringen in onderwijs en in 
onderzoek en innovatie zijn van essentieel belang voor de strategie gericht op economisch 
herstel, omdat ze leiden tot nieuwe, kwalitatief hoogwaardige werkgelegenheid, nieuwe 
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exportmarkten kunnen helpen aanboren en het concurrentievermogen van de industrie van de 
EU ten goede komen.

Amendement 27

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, 
energie-efficiëntie en 
hulpbronnenefficiëntie, met bijzondere 
aandacht voor het verkleinen van de 
vraag naar energie door middel van 
vraagzijdebeheer en de renovatie van 
gebouwen;

Or. en

Motivering

Renewable energy and energy efficiency investments were both categorized as no-regrets 
options by the Commission. These investments are the only way to reach the objectives of 
energy security, sustainability and affordability simultaneously and in an efficient way.
Energy Efficiency is mentioned by the IEA to be the world's first fuel, therefore, energy 
efficiency and savings projects should compete on equal terms with energy generation 
projects. The focus should lie on demand-side management and refurbishments of buildings, 
as buildings represent 40 % of the primary energy consumption.

Amendement 28

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 de gebieden 
milieu, natuurlijke hulpbronnen, gericht op 
versterking van de milieusysteemdiensten, 
stadsontwikkeling, alsook in de sociale 
sector;

Or. en
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Motivering

Ecosysteemdiensten zijn belangrijk binnen de EU-biodiversiteitsstrategie en in het beleid 
gericht op aanpassing aan en het opvangen van de gevolgen van de klimaatverandering. Het 
door de Commissie gesteunde TEEB-rapport (TEEB = The Economics of Ecosystems and 
Biodiversity) laat zien wat de grote economische waarde is van onze ecosystemen en welk hun 
potentieel voor het aanpakken van een groot aantal maatschappelijke problemen. Vandaar 
dat speciale aandacht voor infrastructuurvoorzieningen en investeringen die de 
ecosysteemdiensten kunnen versterken (bijv. de creatie van natuurlijke 
overstromingsgebieden en bebossing) gerechtvaardigd is.

Amendement 29

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorts wordt de EU-garantie verleend ter
ondersteuning van specifieke 
investeringsplatforms en, via de EIB, van 
nationale stimuleringsbanken die 
investeren in verrichtingen die aan de 
vereisten van deze verordening voldoen.
In dat geval specificeert het bestuur het 
beleid ten aanzien van in aanmerking 
komende investeringsplatforms.

Voorts wordt de EU-garantie verleend voor
financierings- en 
investeringsverrichtingen van specifieke 
investeringsplatforms en, via de EIB, van 
nationale stimuleringsbanken of -
instellingen die goedgekeurd zijn door het 
in artikel 3, lid 5, bedoelde 
investeringscomité. De verrichtingen in 
kwestie stroken met het beleid van de EU 
en ondersteunen de doelstellingen van dit 
lid, waarbij speciale nadruk wordt gelegd 
op transformatieve sectoren met een grote 
toegevoegde waarde, zoals kleinschalige 
energie-efficiëntieprojecten en 
hulpbronnenefficiëntieprojecten. Het 
bestuur specificeert het beleid ten aanzien 
van in aanmerking komende 
investeringsplatforms en ten aanzien van 
verrichtingen van specifieke 
investeringsplatforms en nationale 
stimuleringsbanken of -instellingen, 
teneinde voor de EU-garantie zoals 
bedoeld in dit artikel in aanmerking te 
komen. Daarnaast kan de EIB-deelname 
in specifieke investeringsplatforms en 
nationale stimuleringsbanken van de EU-
garantie gebruik maken.

Or. en
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Motivering

Onder het huidige voorstel kunnen investeringsplatforms en nationale stimuleringsbanken 
alleen voor de EU-garantie in aanmerking komen indien ze door de EIB worden ondersteund. 
Voor substantiëlere investeringen voor grotere projecten op het niveau van de EU is 
betrokkenheid van de EIB misschien inderdaad wenselijk. Voor geaggregeerde kleinere 
projecten die gefinancierd of beheerd worden door investeringsplatforms, nationale 
stimuleringsbanken of -instellingen is een EIB-rol misschien niet altijd noodzakelijk indien de 
verrichtingen in kwestie bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen van dit 
artikel en door het investeringscomité als subsidiabel zijn aangemerkt.

Amendement 30

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In voorkomend geval kunnen nationale of 
regionale investeringsplatforms een rol 
inruimen voor bevoegde overheden, 
economische en maatschappelijke 
partners en relevante vertegenwoordigers 
van het maatschappelijk middenveld, in 
overeenstemming met artikel 5 en 
hoofdstuk II van Verordening (EU) nr. 
1303/2013.

Or. en

Motivering

Het verdient aanbeveling relevante partijen te betrekken bij de oprichting en de werking van 
nationale of regionale investeringsplatforms die steun verlenen aan investeringen met een 
significante maatschappelijke mpact. In Verordening (EU) nr. 1303/2013 wordt in detail 
beschreven hoe dit kan worden ingevuld. Een vergelijkbare benadering zou bij door het EFSI 
ondersteunde investeringsplatforms kunnen worden gevolgd. Het erbij betrekken van partners 
is een van de beste manieren om de toegewijdheid te vergroten en om de resultaten van 
investeringen te optimaliseren.

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – alinea 2 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ten minste 20% van de verstrekte 
garanties wordt gereserveerd voor 
investeringen op het gebied van energie-
efficiëntie, in het bijzonder via de 
oprichting van specifieke 
investeringsplatforms voor de renovatie 
van het gebouwenbestand.

Or. en

Motivering

According to the communication of the Commission on the Energy Union, energy efficiency 
should be regarded as a source in its own right. Over the last decade energy efficiency got 
much less support than all other energy supply options. Without earmarking, this will not 
change. The analysis made by E3G shows that only 5 % of the projects listed by Member 
States for the EFSI, include energy efficiency measures, smart cities or demand side 
management. Earmarking can guarantee that enough support from EFSI for aggregated 
efficiency projects, in particular for the massive refurbishment of the building stock, will be 
available.

Amendement 32

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De EU-garantie wordt uitsluitend 
verleend voor projecten en verrichtingen 
die aan de onderstaande 
subsidiabiliteitscriteria voldoen:

a) de projecten en verrichtingen moeten 
een bijdrage leveren aan de 
verwezenlijking van de EU-strategie voor 
slimme, duurzame en inclusieve groei; ze 
sluiten aan bij de doelstellingen zoals 
vermeld in artikel 9 en stroken met het 
bepaalde in artikel 10 en in bijlage I bij 
Verordening (EU) nr. 1303/2013;

b) de projecten en verrichtingen 
bevorderen de transitie naar een slimme, 
duurzame en CO2-arme economie, en 
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sluiten aan bij de overeengekomen 
klimaat- en energiedoelstellingen van de 
EU voor 2020, 2030 en 2050;

c) de projecten en verrichtingen die door 
specifieke investeringsplatforms en 
nationale stimuleringsbanken en -
instellingen worden ondersteund, sluiten 
aan bij het beleid en voldoen aan de 
subsidiabiliteitscriteria van het bestuur, in 
overeenstemming met het bepaalde in 
artikel 5, lid 2, tweede alinea; het beleid 
en de subsidiabiliteitscriteria van het 
bestuur moeten conform zijn met de 
criteria zoals vermeld onder a) en b) van 
dit artikel.

Or. en

Motivering

Met het formuleren van duidelijke subsidiabiliteitscriteria wordt duidelijker op welke wijze de 
algemene doelstellingen van artikel 5, lid 2, moeten worden verwezenlijkt. Onder a) wordt 
verwezen naar de thematische doelstellingen en het gemeenschappelijk strategisch kader 
zoals bedoeld in Verordening (EU) nr. 1303/2013. Dit is om aan te geven dat het EFSI de 
geïntegreerde en gecoördineerde benadering van de EU voor een harmonieuze, evenwichtige 
en duurzame ontwikkeling is.

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Op voorwaarde dat aan alle toepasselijke 
selectiecriteria is voldaan, kunnen de 
lidstaten van de Europese structuur- en 
investeringsfondsen gebruikmaken om bij 
te dragen aan de financiering van in 
aanmerking komende projecten waarin de 
EIB met ondersteuning van de EU-garantie 
investeert.

4. Op voorwaarde dat aan alle toepasselijke 
selectiecriteria is voldaan, kunnen de 
lidstaten van elk soort EU-financiering, 
waaronder van de Europese structuur- en 
investeringsfondsen, gebruikmaken om bij 
te dragen aan de financiering van in 
aanmerking komende projecten waarin de 
EIB met ondersteuning van de EU-garantie 
investeert.

Or. en
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Motivering

Verduidelijkt moet worden dat elk soort EU-financiering gebruikt kan worden voor het 
medefinancierenvan projecten en verrichtingen die door de EU-garantie worden ondersteund, 
en dus niet alleen de financiering die door de Europese structuur- en investeringsfondsen ter 
beschikking wordt gesteld.

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) leningen, garanties, tegengaranties, 
kapitaalmarktinstrumenten, enigerlei 
andere vormen van financierings- of 
kredietverbeteringsinstrumenten en 
deelnemingen of quasi-deelnemingen van 
de EIB. Deze instrumenten worden in 
overeenstemming met deze verordening 
toegekend, verworven of uitgegeven ten 
behoeve van in de Unie uitgevoerde 
verrichtingen, met inbegrip van 
grensoverschrijdende verrichtingen tussen 
een lidstaat en een derde land, waarbij de 
EIB-financiering is toegekend krachtens 
een ondertekende overeenkomst die niet is 
verstreken of geannuleerd;

(a) leningen, garanties, tegengaranties, 
kapitaalmarktinstrumenten, enigerlei 
andere vormen van financierings- of 
kredietverbeteringsinstrumenten en 
deelnemingen of quasi-deelnemingen van 
de EIB, ook via nationale 
stimuleringsbanken of -instellingen, of 
investeringsplatforms. Deze instrumenten 
worden in overeenstemming met deze 
verordening toegekend, verworven of 
uitgegeven ten behoeve van in de Unie 
uitgevoerde verrichtingen, met inbegrip 
van grensoverschrijdende verrichtingen 
tussen een lidstaat en een derde land, 
waarbij de EIB-financiering is toegekend 
krachtens een ondertekende overeenkomst 
die niet is verstreken of geannuleerd;

Or. en

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) EIB-financiering aan het EIF waardoor 
dit de volgende instrumenten kan 
toekennen, verwerven of uitgeven: 
leningen, garanties, tegengaranties, 
enigerlei andere vormen van 

(b) EIB-financiering aan het EIF waardoor 
dit de volgende instrumenten kan 
toekennen, verwerven of uitgeven: 
leningen, garanties, tegengaranties, 
enigerlei andere vormen van 
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kredietverbeteringsinstrumenten, 
kapitaalmarktinstrumenten en 
deelnemingen of quasi-deelnemingen. 
Deze instrumenten worden in 
overeenstemming met deze verordening 
toegekend, verworven of uitgegeven ten 
behoeve van in de Unie uitgevoerde 
verrichtingen, waarbij de EIF-financiering 
is toegekend krachtens een ondertekende 
overeenkomst die niet is verstreken of 
geannuleerd.

kredietverbeteringsinstrumenten, 
kapitaalmarktinstrumenten en 
deelnemingen of quasi-deelnemingen, ook 
via nationale stimuleringsbanken of -
instellingen, of investeringsplatforms. 
Deze instrumenten worden in 
overeenstemming met deze verordening 
toegekend, verworven of uitgegeven ten 
behoeve van in de Unie uitgevoerde 
verrichtingen, waarbij de EIF-financiering 
is toegekend krachtens een ondertekende 
overeenkomst die niet is verstreken of 
geannuleerd.

Or. en

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Financiële bijdragen van lidstaten en van 
nationale stimuleringsbanken of -
instellingen die tot de staatssector behoren 
of die namens de staat opereren aan 
projecten, verrichtingen of 
investeringsplatforms die onder deze 
verordening in aanmerking komen, 
worden beschouwd als op zichzelf staande 
maatregelen zoals bedoeld in artikel 5, lid 
1, van Verordening (EG) nr. 1466/97 en 
zoals bedoeld in artikel 3, lid 4, van 
Verordening (EG) nr. 1467/97. Ze dragen 
bij aan de verwezenlijking van de 
beleidsdoelstellingen van de Unie en ze 
worden beschouwd als een relevante 
factor zoals bedoeld in artikel 2, lid 3, van 
Verordening (EG) 1467/97, zodat ze niet 
kunnen resulteren in een overschot boven 
de referentiewaarde zoals vermeld in 
artikel 126, lid 2, VWEU.

Bij wijze van uitzondering op de 
richtsnoeren van de Commissie 
betreffende de toepassing van artikel 5, lid 
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1, van Verordening (EG) nr. 1466/97 in 
COM(2015)12 van 13 januari 2015 
komen de lidstaten in aanmerking voor de 
toepassing van de 'investeringsclausule' 
voor investeringen in specifieke 
investeringsplatforms die zijn opgericht 
voor investeringen in verrichtingen en 
projecten op het gebied van energie-
efficiëntie die onder deze verordening in 
aanmerking komen, op voorwaarde dat:

i) de afwijking van hun tussentijdse 
doelstelling of het 
begrotingsaanpassingstraject dat is 
overeengekomen om die doelstelling te 
halen, niet leidt tot een overschot boven 
de referentiewaarde van 3% van het bbp-
tekort en een passende veiligheidsmarge 
in acht wordt genomen;

ii) de investeringsniveaus hierdoor 
daadwerkelijk toenemen.

In dat geval wordt de 
'investeringsclausule' toegepast, los van 
een eventuele negatieve groei van het bbp 
of een minimum negatieve output gap.

Or. en

Motivering

This amendment tries to achieve legal certainty with regard to the treatment of Member 
States' financial participations in the financing and investment operations that are covered by 
the EU guarantee under the Stability and Growth Pact (in line with COM(2015)12 of 13 
January 2015 and with the letter of 3 July 2013 by former Commission Vice-President Olli 
Rehn to EU Finance Ministers on the implementation of Art. 5(1) of Regulation (EC) No 
1466/97). A more flexible application of the "investment clause" is proposed for financial 
contributions in dedicated platforms for investments in energy efficiency operations because 
these investments are seen as non-regrettable option and lead to corresponding decreases in 
current payments on the purchase of energy products.

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het bedrag van de EU-garantie ten 
gunste van de EIB beloopt 
16 000 000 000 EUR, waarvan 
overeenkomstig lid 2 een maximumbedrag 
van 2 500 000 000 EUR kan worden
toegewezen aan EIB-financiering aan het 
EIF. Onverminderd artikel 8, lid 9, mogen 
de totale betalingen van de Unie aan de 
EIB uit hoofde van de garantie het bedrag 
van de garantie niet overschrijden.

1. Het bedrag van de EU-garantie ten 
gunste van de EIB beloopt 
16 000 000 000 EUR, waarvan 
overeenkomstig lid 2 2 500 000 000 EUR 
wordt toegewezen aan EIB-financiering 
aan het EIF voor de doelstellingen zoals 
vermeld in artikel 1. Onverminderd artikel 
8, lid 9, mogen de totale betalingen van de 
Unie aan de EIB uit hoofde van de garantie 
het bedrag van de garantie niet 
overschrijden.

Or. en

Motivering

Waarborgen dat EFSI-middelen worden gereserveerd voor toegang tot risicofinanciering 
voor kmo's en kleine midcap-bedrijven moet noch optioneel, noch flexibel zijn.

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – alinea 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd lid 5 wordt het 
streefbedrag bereikt door middel van de 
geleidelijke terbeschikkingstelling, in het 
kader van de jaarlijkse 
begrotingsprocedure, van 
vastleggingskredieten voor het 
garantiefonds, rekening houdend met alle 
beschikbare middelen onder Verordening 
(EU, Euratom) nr. 1311/2013 van 2 
december 2013 tot bepaling van het 
meerjarig financieel kader voor de jaren 
2014-2020, in het bijzonder de artikelen 
11, 13 en 14, alsook, indien noodzakelijk 
en als een noodoplossing, de mogelijkheid 
om - met volledige inachtneming van de 
punten 17 en 18 van het IIA van 2 
december 2013 - middelen te gebruiken 
van meerjarenprogramma's onder rubriek 
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1A indien er daar nog middelen 
overschieten. De financiering van het 
garantiefonds, zowel wat de vastleggings-, 
als de betalingskredieten betreft, wordt 
opnieuw bekeken in het kader van de 
tussentijdse toetsing/herziening van het 
MFK voor de jaren 2014-2020, die ten 
laatste eind 2016 zal plaatsvinden, zoals 
bedoeld in artikel 2 van Verordening (EU, 
Euratom) nr. 1311/2013 van 2 december 
2013 tot bepaling van het MFK voor de 
jaren 2014-2020.

Or. en

Motivering

The EU Budget Guarantee Fund (GF) of EUR 8bn shall not to be confused with the legal 
/financial Guarantee provided by the EU to the EIB (EUR 16 BN). The establishment of the 
EU Budget Guarantee Fund (GF) does not constitute a legal a pre-condition for the entry into 
force and the running of EFSI. Your rapporteur does not challenge the EU Guarantee to the 
EIB. As stated by the EC itself, the availability of the EU Guarantee (article 4 + article 5 (1)) 
to the EIB is ensured legally and financially speaking as soon as the EFSI Regulation enters 
into force and as soon as the EFSI agreement is signed between the EIB and the EC. The 
rapporteur wishes therefore that the funding of the EU budget guarantee fund is decided by 
the budget authority in the framework of the annual budget procedure.

Amendement 39

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, en met de 
participatie van partners zoals bedoeld in 
artikel 5 van Verordening (EU) nr. 
1303/2013 op regionaal en plaatselijk 
niveau, over tot de opstelling, actualisatie
en verspreiding van informatie over 
lopende en toekomstige 
investeringsprojecten op hun grondgebied.

Or. en
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Motivering

In Verordening (EU) nr. 1303/2013 wordt op nuttige, praktische en inclusieve wijze het 
partnerschapsbeginsel geïntroduceerd. Het gaat om regionale en plaatselijke partners, die 
plaatselijke en sectorale kennis kunnen inbrengen, die van cruciaal belang is voor het succes 
en de aanvaarding door het publiek van de projecten. Vandaar dat deze partners betrokken 
moeten worden bij de identificatie, aggregatie en presentatie van de voor steun in aanmerking 
komende projecten.

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 – letter 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 economische 
en maatschappelijke 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, inclusief de effecten 
op de doelstelling van het scheppen van 
toekomstgerichte en duurzame 
plaatselijke werkgelegenheid, het 
duurzaam en CO2-arm maken van de 
EU-economie, de instandhouding en 
vergroting van de levensvatbaarheid van 
de ecosysteemdiensten, de verkleining van 
Europa's afhankelijkheid van energie en 
natuurlijke hulpbronnen, de vergroting 
van het concurrentievermogen en het 
innovatiepotentieel van de economie van 
de Unie;

Or. en

Motivering

Het EFSI moet projecten bevorderen en ondersteunen die essentieel zijn voor de transitie op 
een duurzame en CO2-arme Unie. Bij het in kaart brengen van de tot stand gebrachte 
toegevoegde waarde en de doeltreffendheid van het EFSI moet de progressie op dit vlak 
gemeten worden door te kijken naar de invloed van de investeringen op de in dit artikel 
vermelde parameters.



PA\1051424NL.doc 39/41 PE549.399v01-00

NL

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Bij haar financierings- en 
investeringsverrichtingen kent de EIB 
geen steun toe aan activiteiten die de Unie 
belemmeren bij het verwezenlijken van 
duurzame vooruitgang. In concreto neemt 
de EIB niet deel aan projecten die star 
inzetten op technologieën, 
productieprocessen of 
infrastructuurvoorzieningen die gedoemd 
zijn te mislukken omdat ze niet aansluiten
bij de energie- en klimaatdoelstellingen 
van de EU voor 2020, 2030 en 2050.

Or. en

Motivering

Om de energie- en klimaatdoelstellingen van de EU voor 2020, 2030 en 2050 te halen, 
moeten nu de juiste investeringsbeslissingen worden genomen. Het EFSI is een uitstekend 
instrument om dit soort projecten te bevorderen en ondersteunen die essentieel zijn voor de 
transitie op een duurzame en CO2-arme Unie. Steun voor projecten die star blijven inzetten 
op technologieën, productieprocessen en/of infrastructuur die niet thuishoren in een 
duurzame, CO2-arme economie zijn derhalve contraproductief en leiden tot verzonken kosten, 
mislukte projecten en een verlies aan EU-geld.

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 18
Verordening (EU) nr. 1291/2014
Artikel 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. en
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Motivering

Gerelateerd aan het amendement op artikel 8. De financiering van het garantiefonds hoeft 
niet te worden besloten op het moment van goedkeuring van de EFSI-verordening. Dit kan 
gebeuren in het kader van de jaarlijkse begrotingsprocedure.

Horizon 2020 draagt al in grote mate bij aan investeringen in O&O en innovatie, en 
genereert tot een significant hefboomeffect. Het is tot stand gekomen via een lang 
wetgevingsproces, in het kader waarvan de prioritaire gebieden, de verschillende 
instrumenten en de begunstigden met veel zorg zijn geïdentificeerd, en wordt nu gekenmerkt 
door een delikaat evenwicht.

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 19
Verordening (EU) nr. 1316/2013
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. en

Motivering

Gerelateerd aan het amendement op artikel 8. De financiering van het garantiefonds hoeft 
niet te worden besloten op het moment van goedkeuring van de EFSI-verordening. Dit kan 
gebeuren in het kader van de jaarlijkse begrotingsprocedure.

De Financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen draagt nu reeds in belangrijke mate 
bij aan investeringen in energie-, telecom- en vervoersinfrastructuur, en heeft een significant 
hefboomeffect. Het is tot stand gekomen via een lang wetgevingsproces, in het kader waarvan 
de projecten met een gemeenschappelijk belang en de verschillende te gebruiken 
instrumenten met veel zorg zijn geïdentificeerd.

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Bijlage I
Verordening (EU) nr. 1291/2014
Bijlage II
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. en

Motivering

Gerelateerd aan het amendement op artikel 8. De financiering van het garantiefonds hoeft 
niet te worden besloten op het moment van goedkeuring van de EFSI-verordening. Dit kan 
gebeuren in het kader van de jaarlijkse begrotingsprocedure.

Horizon 2020 draagt al in grote mate bij aan investeringen in O&O en innovatie, en 
genereert tot een significant hefboomeffect. Het is tot stand gekomen via een lang 
wetgevingsproces, in het kader waarvan de prioritaire gebieden, de verschillende 
instrumenten en de begunstigden met veel zorg zijn geïdentificeerd, en wordt nu gekenmerkt 
door een delikaat evenwicht.


