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De tenuitvoerlegging van het Europees Fonds voor strategische investeringen 

2016/2064(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

1. neemt kennis van de grote 

investeringskloof in Europa, die door de 

Commissie wordt geraamd op ten minste 

200-300 miljard euro per jaar; wijst tegen 

deze achtergrond in het bijzonder op de 

behoefte in Europa aan financiering van 

projecten met een hoog risico, met name 

op het gebied van financiering voor 

kmo's, O&O, ICT en vervoer, 

communicatie en energie-infrastructuur, 

die noodzakelijk zijn om een inclusieve 

economische ontwikkeling te bevorderen; 

is bezorgd over het feit dat de meest 

recente gegevens over nationale 

rekeningen niet duiden op een toename 

van investeringen sinds de oprichting van 

het Europees Fonds voor strategische 

investeringen (EFSI), hetgeen doet vrezen 

dat de groei laag en de werkloosheid hoog 

zal blijven, met name bij de jeugd en de 

nieuwe generaties; benadrukt dat het 

dichten van deze investeringskloof door 

op verschillende strategische gebieden 

voor een gunstig investeringsklimaat te 

zorgen, van essentieel belang is voor de 

opleving van de groei, de bestrijding van 

de werkloosheid, de bevordering van de 

ontwikkeling van een sterke, duurzame en 

concurrerende industrie en de 

verwezenlijking van de EU-

beleidsdoelstellingen voor de lange 

termijn; 

1. onderstreept dat het EFSI er niet 

in is geslaagd de grote investeringskloof in 

Europa te dichten noch kmo's te 

ondersteunen; is van oordeel dat 

teruggave aan de lidstaten van alle 

begrotings- en monetaire instrumenten de 

enige manier is om de groei te herstellen, 

de werkloosheid aan te pakken en een 

uitweg uit de crisis te vinden, om zo de 

vernietigende effecten van de 

Economische en Monetaire Unie te boven 

te komen; 

Or. en 
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