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Amendement  1 

Bas Eickhout, Jordi Solé 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0200/2017 

José Manuel Fernandes, Udo Bullmann 

De tenuitvoerlegging van het Europees Fonds voor strategische investeringen 

2016/2064(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 50 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

50. constateert dat het besef bij de 

Commissie en de EIB van de 

overlappingen en de concurrentie tussen 

het EFSI en financieringsinstrumenten van 

de EU-begroting ertoe heeft geleid dat 

richtsnoeren zijn vastgesteld waarin het 

combineren van financiering uit het EFSI 

en uit de ESI-fondsen wordt aanbevolen; 

onderstreept dat het combineren van 

financiering uit het EFSI en uit de ESI-

fondsen in geen geval nadelig mag zijn 

voor het niveau en de oriëntatie van 

financiering uit de ESI-fondsen; wijst 

evenwel op de persisterende moeilijkheden 

in verband met de subsidiabiliteitscriteria, 

regelgeving, de deadlines voor rapportage 

en de toepassing van de regels inzake 

overheidssteun die een gecombineerd 

gebruik belemmeren; is verheugd over het 

feit dat de Commissie is begonnen deze 

moeilijkheden aan te pakken in haar 

voorstel voor een herziening van het 

Financieel Reglement en hoopt dat deze 

herziening tijdig zal worden uitgevoerd 

zodat het combineren van financiering 

wordt vereenvoudigd en concurrentie en 

overlappingen worden vermeden; is van 

mening dat nadere inspanningen nodig zijn 

en dat de tweede en derde pijler van het 

investeringsplan in dit verband van 

essentieel belang zijn; 

50. constateert dat het besef bij de 

Commissie en de EIB van de 

overlappingen en de concurrentie tussen 

het EFSI en financieringsinstrumenten van 

de EU-begroting ertoe heeft geleid dat 

richtsnoeren zijn vastgesteld waarin het 

combineren van financiering uit het EFSI 

en uit de ESI-fondsen wordt aanbevolen; 

onderstreept dat het combineren van 

financiering uit het EFSI en uit de ESI-

fondsen in geen geval nadelig mag zijn 

voor het niveau en de oriëntatie van 

financiering uit de ESI-fondsen; wijst 

evenwel op de persisterende moeilijkheden 

in verband met de subsidiabiliteitscriteria, 

regelgeving, de deadlines voor rapportage 

en de toepassing van de regels inzake 

overheidssteun die een gecombineerd 

gebruik belemmeren; is verheugd over het 

feit dat de Commissie is begonnen deze 

moeilijkheden aan te pakken in haar 

voorstel voor een herziening van het 

Financieel Reglement en hoopt dat deze 

herziening tijdig zal worden uitgevoerd 

zodat het combineren van financiering 

wordt vereenvoudigd en concurrentie en 

overlappingen worden vermeden; is van 

mening dat nadere inspanningen nodig zijn 

en dat de tweede en derde pijler van het 

investeringsplan in dit verband van 

essentieel belang zijn; is bezorgd over het 

voorstel van de Commissie om verplicht te 
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stellen dat niet het EFSI, maar de ESI-

fondsen de investeringstranche met het 

grootste risico dekken wanneer de 

instrumenten worden gecombineerd; is 

van mening dat dit leidt tot 

rechtsonzekerheid met betrekking tot het 

gebruik van de ESI-fondsen en indruist 

tegen de oorspronkelijke bestaansgrond 

van het EFSI om te voorzien in nieuwe 

risicodragende capaciteit voor EU-

investeringen; 

Or. en 

 

 


