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7.6.2017 A8-0200/3 

Amendement  3 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0200/2017 

José Manuel Fernandes, Udo Bullmann 

De tenuitvoerlegging van het Europees Fonds voor strategische investeringen 

2016/2064(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  1 bis. merkt op dat het EFSI er niet in is 

geslaagd de investeringskloof in Europa 

te dichten; onderstreept dat de 

investeringsproblematiek verband houdt 

met de sterke terugval van de totale vraag 

en met de effecten van het 

bezuinigingsbeleid; acht het nodig om een 

nieuw plan voor productieve 

overheidsinvesteringen tot stand te 

brengen waarmee vooral projecten in de 

sectoren onderzoek en ontwikkeling, 

innovatie, onderwijs, duurzame energie 

en publieke diensten kunnen worden 

gefinancierd;  

Or. en 
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7.6.2017 A8-0200/4 

Amendement  4 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0200/2017 

José Manuel Fernandes, Udo Bullmann 

De tenuitvoerlegging van het Europees Fonds voor strategische investeringen 

2016/2064(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  4 bis. merkt op dat de brede steun van 

het EFSI voor projecten op het gebied van 

energie, energie-efficiëntie en 

hernieuwbare energiebronnen uitsluitend 

tot stand komt door de normale 

investeringen van de EIB in die sectoren 

in dezelfde mate te verminderen, hetgeen 

erop lijkt te wijzen dat het grootste deel 

van de EFSI-leningen niet voldoet aan 

het additionaliteitsbeginsel; is van mening 

dat de kredietverstrekking in het kader 

van het EFSI een aanvulling moet 

vormen op de normale 

investeringsactiviteiten van de EIB; 

beveelt aan om additionaliteit op te nemen 

als goedkeuringscriterium voor de 

projecten teneinde ervoor te zorgen dat de 

gefinancierde projecten een echte 

meerwaarde bieden en dat de middelen 

efficiënt worden toegewezen; beveelt 

voorts aan om te zorgen voor voortdurend 

toezicht en voor interne en externe 

communicatie over de additionaliteit van 

de projectportefeuille met het doel de 

transparantie te vergroten; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0200/5 

Amendement  5 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0200/2017 

José Manuel Fernandes, Udo Bullmann 

De tenuitvoerlegging van het Europees Fonds voor strategische investeringen 

2016/2064(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  17 bis. merkt op dat 60 % van de EFSI-

projecten voornamelijk gericht is op de 

sectoren vervoer en energie en dat dit ten 

koste gaat van andere sleutelsectoren op 

het gebied van onderzoek, ontwikkeling 

en innovatie, menselijk kapitaal en milieu 

en energie-efficiëntie; betreurt dat het 

EFSI aanzienlijke steun verleent aan 

nieuwe infrastructuurprojecten op het 

gebied van fossiele brandstoffen; betreurt 

dat het EFSI tot 2016 1,8 miljard EUR 

heeft toegewezen aan 

verdampingsinstallaties en installaties 

voor de opslag van gas, hetgeen neerkomt 

op 26 % van de totale EFSI-leningen in 

de energiesector; betreurt dat twee derde 

van de financiële steun die het EIB in het 

kader van het EFSI heeft toegekend aan 

de vervoerssector, gericht is op 

infrastructuurprojecten met een hoge 

koolstofuitstoot, met name snelwegen en 

luchthavens;  

Or. en 
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7.6.2017 A8-0200/6 

Amendement  6 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0200/2017 

José Manuel Fernandes, Udo Bullmann 

De tenuitvoerlegging van het Europees Fonds voor strategische investeringen 

2016/2064(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  22 bis. betreurt de gebrekkige 

toegankelijkheid tot informatie van de 

EIB over het EFSI; betreurt dat de 

bestuursstructuur van het EFSI 

ondoorzichtig is en wordt gekenmerkt 

door een gebrekkige transparantie en 

verantwoording; betreurt het bijna totale 

gebrek aan informatie en uitgesplitste 

statistieken over de tot op heden 

gefinancierde projecten, met name wat 

betreft de verwachte effecten, de 

voordelen en de additionaliteit van elk 

afzonderlijk project; verzoekt de EIB om 

alle informatie en de resultaten van de 

effectbeoordelingen met betrekking tot de 

EFSI-verrichtingen te publiceren; 

verzoekt de EIB voorts uitvoerige uitleg te 

verschaffen over de meerwaarde en de 

additionaliteit van elk afzonderlijk 

gefinancierd project en over de vraag hoe 

elk project bijdraagt aan het bereiken van 

de EFSI-doelstellingen en van de 

kernstrategieën en -doelen van de EU 

voor de lange termijn; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0200/7 

Amendement  7 

Marco Valli, Beatrix von Storch, Rosa D’Amato 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0200/2017 

José Manuel Fernandes, Udo Bullmann 

De tenuitvoerlegging van het Europees Fonds voor strategische investeringen 

2016/2064(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 48 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  48 bis. acht het noodzakelijk om een 

grondige onafhankelijke 

effectbeoordeling te verrichten van de 

resultaten die het EFSI heeft bereikt bij 

de meting van de werkelijke economische, 

sociale en ecologische effecten, de 

werkelijke meerwaarde en additionaliteit 

van de gefinancierde projecten en het 

werkelijke vermogen van het fonds om de 

gestelde doelen te bereiken;  

Or. en 
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7.6.2017 A8-0200/8 

Amendement  8 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0200/2017 

José Manuel Fernandes, Udo Bullmann 

De tenuitvoerlegging van het Europees Fonds voor strategische investeringen 

2016/2064(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 57 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  57 bis. erkent dat het EFSI niet het juiste 

instrument is om de crisis inzake de 

geaggregeerde vraag aan te pakken en dat 

het daarom niet in staat zal zijn de 

investeringskloof in Europa te dichten; 

wijst op de zorgen die de Europese 

Rekenkamer heeft uitgesproken in haar 

advies nr. 2/2016 wat betreft het beperkte 

effect van het EFSI; dringt derhalve aan 

op een radicale verandering van de 

manier waarop deze investeringen in 

Europa worden benaderd en op de 

aanpak van de daadwerkelijke oorzaken 

van de crisis, door met voorstellen te 

komen voor de hervorming van het kader 

voor economische governance die nodig is 

om een permanente stimulans te geven 

aan productieve investeringen die 

toegevoegde waarde voor de reële 

economie en de samenleving in alle EU-

lidstaten kunnen genereren; benadrukt in 

dit verband dat de bestaande 

begrotingsgerelateerde beperkingen zo 

snel mogelijk moeten worden opgeheven, 

aangezien deze een verlammende werking 

op overheidsinvesteringen hebben, en dat 

lidstaten die met moeilijkheden kampen in 

staat moeten worden gesteld om 

autonoom gebruik te maken van alle 

noodzakelijke beleidsinstrumenten om de 

recessie en sociale desintegratie te 
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bestrijden, teneinde een krachtig herstel 

in Europa en het welzijn van alle burgers 

te bevorderen; 

Or. en 

 


