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BEKNOPTE MOTIVERING 

Het voorstel voor een verordening betreffende het Europees Fonds voor strategische 

investeringen (EFSI) vormt de kern van het door de Commissie in november 2014 

gelanceerde zogenoemde "investeringsplan voor Europa". Met het doel de Europese economie 

te doen herleven door extra publieke investeringen aan te trekken en de benutting van 

publieke middelen te optimaliseren, wordt met dit voorstel een eerste stap gezet in de richting 

van de tenuitvoerlegging van het investeringsplan door het vereiste rechtskader voor het plan 

te creëren binnen het kader van de rechtsorde van de EU. 

In het voorstel van de Commissie worden de noodzakelijke basisbepalingen voor de 

totstandbrenging van het EFSI uiteengezet, maar de rapporteur heeft enkele tekortkomingen 

vastgesteld met betrekking tot transparantie, de koppeling met de algemene institutionele 

structuur en het rechtskader van de Unie. In het bijzonder pleit de rapporteur voor de 

versterking van de bestuursstructuur van het Europees Fonds voor strategische investeringen 

door deze structuur transparanter te maken en de democratische verantwoordingsplicht te 

vergroten, door de rol van het Europees Parlement te versterken en door de verdeling van de 

bevoegdheden tussen de bestuursorganen van het fonds te verduidelijken. De betrekkingen 

tussen de verschillende bestuursniveaus moeten beter worden gestroomlijnd teneinde 

duidelijk te maken wie verantwoordelijk is voor de besluiten in welk stadium van de 

projectbeoordeling. Er moet in ieder geval worden gezorgd voor volledige onafhankelijkheid 

en transparantie bij de selectie van projecten alsook voor democratische 

verantwoordingsplicht, met name daar de financiering deels afkomstig zal zijn uit de EU-

begroting in de vorm van garanties. 

Wat de verslaglegging betreft, dient de rol van het Parlement te worden versterkt. Als enige 

instelling die rechtstreeks door de Europese burgers wordt gekozen, moet het Parlement 

frequenter over de activiteiten van het EFSI en de bestuursorganen ervan worden 

geïnformeerd. Voorts dient de EIB eveneens verslag te doen van de diensten die worden 

verleend en het geld dat wordt gespendeerd door het Europees investeringsadviescentrum 

(EIAC). 

Wat de transparantie betreft dient het EFSI-bestuur alle relevante EU-regels inzake toegang 

van het publiek tot documenten en informatie te eerbiedigen. Voorts moet de 

onafhankelijkheid van het bestuur en het investeringscomité ten aanzien van politieke 

inmenging gewaarborgd worden en moet ervoor worden gezorgd dat de leden ervan 

beschikken over de noodzakelijke expertise om projecten op veel verschillende terreinen en 

uit verschillende geografische regio's te beoordelen. Bovendien dienen alle relevante 

documentatie in verband met de investeringsmogelijkheden en de criteria voor de selectie van 

projecten openbaar toegankelijk te zijn voor investeerders en alle belanghebbende partijen. In 

dit verband moet het investeringscomité duidelijke en transparante criteria voor de selectie 

van projecten opstellen, teneinde de mogelijkheid van politieke inmenging uit te sluiten en 

aldus te zorgen voor een veilige en eerlijke basis voor deelname door private investeerders. 

De Commissie moet borg staan voor de eerlijke en gelijke behandeling van alle deelnemers 

bij de cofinanciering van projecten in het kader van het EFSI door met het oog op de toetsing 

aan de staatssteunregels een reeks kernbeginselen te formuleren waaraan een project zal 
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moeten voldoen om voor steun uit het EFSI in aanmerking te komen. In dit verband moeten 

deze criteria eveneens bekend worden gemaakt aan alle investeerders. 

Wat betreft de keuze van het rechtsinstrument is de rapporteur van mening dat enkele 

aspecten waarvan de Commissie voorstelt dat ze worden opgenomen in de EFSI-

overeenkomst, beter deel kunnen uitmaken van de verordening zelf, daar zij betrekking 

hebben op kernbepalingen betreffende het bestuur van het fonds en de plaats ervan binnen de 

institutionele structuur van de Unie. In dit opzicht dient het Europees 

investeringsadviescentrum onderworpen te worden aan strengere regels inzake 

verantwoordingsplicht, aangezien het deels uit de EU-begroting zal worden gefinancierd. 

Aangezien de bijdragen van de lidstaten aan het EFSI niet in aanmerking zullen worden 

genomen bij de berekening van de begrotingsaanpassing in het kader van de correctieve dan 

wel preventieve maatregelen waarin het stabiliteits- en groeipact voorziet, dringt de 

rapporteur erop aan dat Eurostat zo spoedig mogelijk de desbetreffende regels vaststelt voor 

de statistische rapportage inzake dergelijke bijdragen, teneinde te zorgen voor rechtszekerheid 

en voorspelbaarheid. 

Al met al kan het EFSI enerzijds worden gezien als een katalysator voor het genereren van 

meer investeringen in Europa, maar kan het anderzijds eveneens de weg vrijmaken voor 

betere coördinatie op het gebied van economisch beleid en worden beschouwd als een stap in 

de richting van een diepere economische en monetaire unie. 

AMENDEMENTEN 

De Commissie constitutionele zaken verzoekt de ten principale bevoegde 

Begrotingscommissie en de Commissie economische en monetaire zaken onderstaande 

amendementen in aanmerking te nemen: 

Amendement  1 

Voorstel voor een verordening 

Visum 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Gezien het Verdrag betreffende de werking 

van de Europese Unie, en met name 

artikel 172, artikel 173, artikel 175, lid 3, 

en artikel 182, lid 1, 

Gezien het Verdrag betreffende de werking 

van de Europese Unie, en met name 

artikel 172, artikel 173, artikel 175, lid 3, 

artikel 182, lid 1, en artikel 194, 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 8 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(8) Het EFSI is een onderdeel van een 

alomvattende benadering om de 

onzekerheid aan te pakken waarmee 

publieke en particuliere investeringen zijn 

omgeven. De strategie berust op drie 

pijlers: mobiliseren van financiering voor 

investeringen, ervoor zorgen dat de 

investeringen de reële economie bereiken 

en verbeteren van het investeringsklimaat 

in de Unie. 

(8) Het EFSI is een onderdeel van een 

alomvattende benadering om de 

onzekerheid aan te pakken waarmee 

publieke en particuliere investeringen zijn 

omgeven totdat een stelsel van eigen 

middelen voor de Unie kan worden 

overeengekomen. De strategie berust op 

drie pijlers: mobiliseren van financiering 

voor investeringen, ervoor zorgen dat de 

investeringen de reële economie bereiken 

en verbeteren van het investeringsklimaat 

teneinde economische, sociale en 

territoriale cohesie in de Unie te 

verwezenlijken. 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) Het investeringsklimaat in de Unie 

moet worden verbeterd door 

investeringsbelemmeringen weg te nemen, 

de interne markt te versterken en de 

voorspelbaarheid van de regelgeving te 

vergroten. Deze flankerende maatregelen 

zouden de werkzaamheden van het EFSI 

en de investeringen in Europa in het 

algemeen ten goede moeten komen. 

(9) Het investeringsklimaat in de Unie 

moet worden verbeterd door 

investeringsbelemmeringen weg te nemen, 

de interne markt te versterken en de 

voorspelbaarheid van de regelgeving te 

vergroten. Deze maatregelen ter 

ondersteuning van de inspanningen van 

de lidstaten zouden de werkzaamheden van 

het EFSI en de investeringen in Europa in 

het algemeen ten goede moeten komen. 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (10 bis) Hoewel het EFSI primair ten doel 

heeft als katalysator voor investeringen in 

Europa te fungeren, kan het initiatief 
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eveneens een belangrijke rol vervullen als 

stimulans voor betere coördinatie op het 

gebied van economisch beleid tussen de 

lidstaten en voor vorderingen bij de 

verdieping van de economische en 

monetaire unie. 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) Het EFSI dient strategische 

investeringen met een grote economische 

meerwaarde te ondersteunen die tot de 

verwezenlijking van de 

beleidsdoelstellingen van de Unie 

bijdragen. 

(11) Het EFSI dient strategische 

investeringen met een grote economische 

meerwaarde te ondersteunen die tot de 

verwezenlijking van de 

beleidsdoelstellingen en waarden van de 

Unie bijdragen. 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 12 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (12 bis) Alle belangrijke bepalingen 

betreffende de oprichting, het bestuur en 

de verantwoordingsplicht van het EFSI en 

het EIAC zijn opgenomen in deze 

verordening, en uitsluitend de 

maatregelen die vereist zijn voor de 

tenuitvoerlegging van deze verordening 

moeten worden opgenomen in de EFSI-

overeenkomst tussen de Commissie en de 

EIB, onverminderd de respectieve 

bevoegdheden van de instellingen van de 

Unie. 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 16 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(16) Het EFSI moet zich toespitsen op 

investeringen waarvan wordt verwacht dat 

zij economisch en technisch haalbaar zijn 

en waaraan een passend risico verbonden 

is, maar die wel nog aan de specifieke 

vereisten voor EFSI-financiering voldoen. 

(16) Het EFSI moet zich toespitsen op 

investeringen waarvan wordt verwacht dat 

zij economisch en technisch haalbaar zijn 

en waaraan een passend risico verbonden 

is, maar die wel nog aan de specifieke 

vereisten voor EFSI-financiering voldoen. 

Indien een nationale rekenkamer of een 

onafhankelijke raad of anti-corruptie-

instantie van een lidstaat zorgen uit over 

een project, een type investering of een 

orgaan dat belast is met het investeren 

van overheidsgeld, en deze zorgen zijn 

aan het EFSI meegedeeld, dient het 

rekening te houden met de meningen die 

zijn uitgesproken. 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 16 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (16 bis) Bij de uitvoering van de hun 

krachtens deze verordening toebedeelde 

taken handelen de bestuursorganen van 

het EFSI (dat wil zeggen het bestuur en 

het investeringscomité) onafhankelijk en 

in dienst van de belangen van het EFSI 

en vragen of aanvaarden zij geen 

instructies van enig publiek of privaat 

orgaan. 

 

Amendement  9 

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 

(17) De besluiten betreffende de steun van 

het EFSI voor infrastructuur- en grote 

midcap-projecten moeten door een 
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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. 

investeringscomité worden genomen. Het 

investeringscomité moet zijn samengesteld 

uit onafhankelijke en onpartijdige 

deskundigen die over een uitgebreide 

kennis en ervaring op het gebied van 

investeringsprojecten beschikken. De 

deskundigen van het investeringscomité 

moeten worden geselecteerd op basis van 

een transparante procedure die waarborgt 

dat het comité beschikt over de breedst 

mogelijke expertise die verschillende 

sectoren en geografische markten van de 

Unie omvat. 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. 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 17 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (17 bis) Het investeringscomité moet een 

reeks transparante, eerlijke en objectieve 

criteria voor de beoordeling van projecten 

opstellen, die openbaar gemaakt moeten 

worden en die door het investeringscomité 

kunnen worden gebruikt als hulpmiddel 

bij hun beraadslagingen. De uitkomsten 

van de beraadslagingen van het 

investeringscomité moeten openbaar 

worden gemaakt. 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 19 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(19) Om een verdere verhoging van de 

EFSI-middelen mogelijk te maken, moet 

de deelname aan het EFSI openstaan voor 

derden, inclusief lidstaten, nationale 

stimuleringsbanken of 

overheidsagentschappen die eigendom zijn 

of onder de zeggenschap staan van 

lidstaten, entiteiten uit de particuliere 

sector en entiteiten buiten de Unie, mits de 

bestaande contribuanten daarmee 

instemmen. Derden kunnen rechtstreeks 

aan het EFSI bijdragen en aan de EFSI-

governancestructuur deelnemen. 

(19) Om een verdere verhoging van de 

EFSI-middelen mogelijk te maken, moet 

de deelname aan het EFSI openstaan voor 

derden, inclusief lidstaten, nationale en 

regionale stimuleringsbanken of 

overheidsagentschappen die eigendom zijn 

of onder de zeggenschap staan van 

lidstaten en regionale autoriteiten, 

entiteiten uit de particuliere sector en 

entiteiten buiten de Unie, mits de bestaande 

contribuanten daarmee instemmen. Derden 

kunnen rechtstreeks aan het EFSI 

bijdragen.  

 

Amendement  12 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 21 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(21) 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 die met de EU-garantie worden 

ondersteund. De flexibiliteit van een 

dergelijke aanpak moet ervoor zorgen dat 

de investeringsterreinen waarop het EFSI 

zich toespitst, zoveel mogelijk 

investeerders aantrekken. 

Schrappen 

 

Amendement  13 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 22 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(22) Overeenkomstig het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese 

(22) Overeenkomstig het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese 
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Unie moeten de door het EFSI 

ondersteunde infrastructuurs- en 

projectinvesteringen in overeenstemming 

zijn met de staatssteunregels. Te dien einde 

heeft de Commissie aangekondigd dat zij 

met het oog op de toetsing aan de 

staatssteunregels een reeks kernbeginselen 

zal formuleren waaraan een project zal 

moeten voldoen om voor steun uit het EFSI 

in aanmerking te komen. Als een project 

aan deze criteria voldoet en steun uit het 

EFSI krijgt, heeft de Commissie 

aangekondigd dat elke aanvullende 

nationale steun zal worden onderworpen 

aan een vereenvoudigde en versnelde 

toetsing aan de staatssteunregels, waarbij 

het enige extra aspect dat de Commissie zal 

onderzoeken de vraag is of de 

overheidssteun evenredig is (d.w.z. of er 

geen sprake is van overcompensatie). De 

Commissie heeft ook aangekondigd dat zij 

verdere richtsnoeren zal verstrekken met 

betrekking tot de reeks kernbeginselen om 

ervoor te zorgen dat de overheidsgelden 

efficiënt worden besteed. 

Unie moeten de door het EFSI 

ondersteunde infrastructuurs- en 

projectinvesteringen in overeenstemming 

zijn met de staatssteunregels. Te dien einde 

heeft de Commissie aangekondigd dat zij 

met het oog op de toetsing aan de 

staatssteunregels een reeks kernbeginselen 

zal formuleren waaraan een project zal 

moeten voldoen om voor steun uit het EFSI 

in aanmerking te komen. De criteria, die 

op grond van deze beginselen moeten 

worden ontwikkeld, moeten de eerlijke en 

gelijke behandeling waarborgen van alle 

belanghebbenden die zijn betrokken bij de 

cofinanciering van het project. Als een 

project aan deze eerlijke en objectieve 

criteria voldoet en steun uit het EFSI krijgt, 

heeft de Commissie aangekondigd dat elke 

aanvullende nationale steun zal worden 

onderworpen aan een vereenvoudigde en 

versnelde toetsing aan de staatssteunregels, 

waarbij het enige extra aspect dat de 

Commissie zal onderzoeken de vraag is of 

de overheidssteun evenredig is (d.w.z. of er 

geen sprake is van overcompensatie). De 

Commissie heeft ook aangekondigd dat zij 

verdere richtsnoeren zal verstrekken met 

betrekking tot de reeks kernbeginselen om 

ervoor te zorgen dat de overheidsgelden 

efficiënt worden besteed. 

 

Amendement  14 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 23 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (23 bis) Aangezien de nationale bijdragen 

aan het EFSI niet door de Commissie in 

aanmerking zullen worden genomen bij 

de bepaling van de begrotingsaanpassing 

in het kader van de correctieve dan wel 

preventieve maatregelen waarin het 

stabiliteits- en groeipact voorziet, dient 

Eurostat zo spoedig mogelijk de regels 

vast te stellen voor de statistische 
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registratie en indeling van bijdragen van 

de lidstaten aan het EFSI, teneinde te 

zorgen voor voorspelbaarheid en 

rechtszekerheid voor de lidstaten wanneer 

zij de presentatie van hun stabiliteits- en 

convergentieprogramma's en hun 

nationale hervormingsprogramma's 

voorbereiden. 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 25 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(25) De EIB moet de door het EFSI 

ondersteunde activiteiten op gezette tijden 

evalueren om de relevantie, het resultaat en 

het effect ervan te beoordelen en om na te 

gaan op welke punten de activiteiten in de 

toekomst kunnen worden verbeterd. Die 

evaluaties moeten een bijdrage leveren aan 

het afleggen van verantwoording en aan 

een duurzaamheidsanalyse. 

(25) De EIB en het investeringscomité 

moeten de door het EFSI ondersteunde 

activiteiten op gezette tijden evalueren en 

hiervan verslag uitbrengen aan het 

Europees Parlement en de Raad om de 

relevantie, het resultaat en het effect ervan 

te beoordelen en om na te gaan op welke 

punten de activiteiten in de toekomst 

kunnen worden verbeterd. Die evaluaties 

en verslagen moeten openbaar worden 

gemaakt en een bijdrage leveren aan het 

afleggen van verantwoording en aan een 

duurzaamheidsanalyse. 

 

Amendement  16 

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 

(26) Parallel met de 

financieringsverrichtingen die via het EFSI 

zullen worden uitgevoerd, moet een 

publiek 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 
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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. 

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. De EIB dient jaarlijks 

verslag uit te brengen aan het Europees 

Parlement en de Raad over de door het 

EIAC verleende diensten en de uitvoering 

van de begroting van het EIAC. 

 

Amendement  17 

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 Raad voorziet, 

en de Connecting Europe Facility, waarin 

Verordening (EU) nr. 1316/2013 van het 

Europees Parlement en de Raad 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 

(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 Raad voorziet, 

en de Connecting Europe Facility, waarin 

Verordening (EU) nr. 1316/2013 van het 

Europees Parlement en de Raad 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 
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kader van de geplande programma's van 

Horizon 2020 en de Connecting Europe 

Facility zouden zijn besteed. Het is dan 

ook passend een deel van de momenteel 

voor deze programma's uitgetrokken 

financiering te herbestemmen voor het 

EFSI. 

kader van de geplande programma's van 

Horizon 2020 en de Connecting Europe 

Facility zouden zijn besteed. Het is dan 

ook passend een deel van de momenteel 

voor deze programma's uitgetrokken 

financiering te herbestemmen voor het 

EFSI. Eventuele wijzigingen van de 

rechtsbases van deze programma's die 

vanwege de verminderde financiële 

middelen nodig zijn voor de effectieve 

werking ervan dienen zo spoedig mogelijk 

te worden doorgevoerd om vertraging bij 

de tenuitvoerlegging te voorkomen.  

 

Amendement  18 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 31 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(31) Binnen de Unie is er een aanzienlijk 

aantal potentieel levensvatbare projecten 

dat niet wordt gefinancierd omdat er met 

betrekking tot deze projecten sprake is van 

onzekerheid en een gebrek aan 

transparantie. Vaak komt dat doordat 

particuliere investeerders niet van de 

projecten op de hoogte zijn of over 

onvoldoende informatie beschikken om de 

daaraan verbonden investeringsrisico's in te 

schatten. De Commissie en de EIB, met de 

steun van de lidstaten, dienen de 

totstandbrenging te bevorderen van een 

transparante pijplijn van lopende en 

toekomstige investeringsprojecten in de 

Unie die geschikt zijn om in te investeren. 

Deze "projectenpijplijn" moet garanderen 

dat informatie over investeringsprojecten 

op regelmatige en gestructureerde basis 

openbaar wordt gemaakt, en er aldus voor 

zorgen dat investeerders beschikken over 

betrouwbare informatie waarop zij hun 

investeringsbeslissingen kunnen baseren. 

(31) Binnen de Unie is er een aanzienlijk 

aantal potentieel levensvatbare projecten 

dat niet wordt gefinancierd omdat er met 

betrekking tot deze projecten sprake is van 

onzekerheid en een gebrek aan 

transparantie. Vaak komt dat doordat 

particuliere investeerders niet van de 

projecten op de hoogte zijn of over 

onvoldoende informatie beschikken om de 

daaraan verbonden investeringsrisico's in te 

schatten. De Commissie en de EIB, met de 

steun van de lidstaten, dienen de 

totstandbrenging te bevorderen van een 

uitsluitend ter informatie dienende 
transparante pijplijn van lopende en 

toekomstige investeringsprojecten in de 

Unie die geschikt zijn om in te investeren. 

Deze "projectenpijplijn" moet garanderen 

dat informatie over investeringsprojecten 

op regelmatige en gestructureerde basis 

openbaar wordt gemaakt, en er aldus voor 

zorgen dat investeerders beschikken over 

betrouwbare informatie waarop zij hun 

investeringsbeslissingen kunnen baseren. 
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Amendement  19 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 34 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(34) Opdat verantwoording aan de 

Europese burgers wordt afgelegd, moet de 

EIB op gezette tijden verslag aan het 

Europees Parlement en de Raad uitbrengen 

over de voortgang en het effect van het 

EFSI. 

(34) Opdat verantwoording aan de 

Europese burgers wordt afgelegd, moeten 

de EIB en de bestuursorganen van het 

EFSI op gezette tijden verslag aan het 

Europees Parlement en de Raad uitbrengen 

over de voortgang en het effect van het 

EFSI. Conform de regels van de Unie ten 

aanzien van de toegang van het publiek 

tot documenten en informatie dient de 

EIB op haar website tevens informatie 

bekend te maken over alle financierings- 

en investeringsverrichtingen van de EIB 

en over de wijze waarop deze aan de 

verwezenlijking van de algemene 

doelstellingen van het EFSI bijdragen. 

 

Amendement  20 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 1 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De Commissie sluit een overeenkomst met 

de Europese Investeringsbank (EIB) 

betreffende het opzetten van een Europees 

Fonds voor strategische investeringen 

("EFSI"). 

De Commissie sluit een overeenkomst met 

de Europese Investeringsbank (EIB) 

betreffende het opzetten van een Europees 

Fonds voor strategische investeringen 

("EFSI") overeenkomstig de in deze 

verordening opgenomen vereisten. 

 

Amendement  21 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De EFSI-overeenkomst staat open voor 

toetreding door de lidstaten. Mits de 

2. De EFSI-overeenkomst staat open voor 

toetreding door de lidstaten onder de in de 
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bestaande contribuanten daarmee 

instemmen, staat de EFSI-overeenkomst 

ook open voor toetreding door derden, 

zoals onder meer nationale 

stimuleringsbanken of 

overheidsagentschappen die eigendom zijn 

of onder de zeggenschap staan van 

lidstaten, alsook entiteiten uit de 

particuliere sector. 

EFSI-overeenkomst omschreven 

voorwaarden. Mits de bestaande 

contribuanten daarmee instemmen, staat de 

EFSI-overeenkomst ook open voor 

toetreding door derden, zoals onder meer 

nationale stimuleringsbanken of 

overheidsagentschappen die eigendom zijn 

of onder de zeggenschap staan van 

lidstaten, alsook entiteiten uit de 

particuliere sector. De lidstaten en andere 

derden kunnen niet deelnemen aan de 

governancestructuur van het EFSI. 

 

Amendement  22 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. De Commissie krijgt de bevoegdheid 

om namens de Unie middels een 

gedelegeerde handeling overeenkomstig 

artikel 17 de EFSI-overeenkomst te 

sluiten, op voorwaarde dat de EFSI-

overeenkomst voldoet aan de in deze 

verordening opgenomen vereisten. 

 

Amendement  23 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 2 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 ter. De Commissie krijgt de bevoegdheid 

om middels gedelegeerde handelingen 

overeenkomstig artikel 17 latere 

wijzigingen op de EFSI-overeenkomst te 

aanvaarden, op voorwaarde dat de 

wijzigingen op de EFSI-overeenkomst 

voldoen aan de in deze verordening 

opgenomen vereisten. 
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Amendement  24 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – alinea 1 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) de governanceregelingen met 

betrekking tot het EFSI in 

overeenstemming met artikel 3, 

onverminderd de statuten van de 

Europese Investeringsbank; 

Schrappen 

 

Amendement  25 

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. 

Deze verordening 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. 

 



 

AD\1057867NL.doc 17/30 PE551.793v02-00 

 NL 

Amendement  26 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – alinea 4 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De EIB brengt jaarlijks verslag uit aan 

het Europees Parlement en de Raad over 

de door het EIAC verleende diensten en 

de uitvoering van de begroting van het 

EIAC. 

 

Amendement  27 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 - lid -1 (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 -1. Bij de uitvoering van de hun krachtens 

deze verordening toebedeelde taken 

handelen de in dit artikel bedoelde 

bestuursorganen van het EFSI 

onafhankelijk en in dienst van de 

belangen van het EFSI en vragen of 

aanvaarden zij geen instructies van enig 

publiek of privaat orgaan. 
 

Amendement  28 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 - lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. In de EFSI-overeenkomst is bepaald dat 

het EFSI wordt beheerd door een bestuur, 

dat de strategische oriëntatie, de 

strategische allocatie van activa, het 

operationele beleid en de 

werkingsprocedures vaststelt, met inbegrip 

van het investeringsbeleid van de projecten 

die het EFSI kan ondersteunen en het 

risicoprofiel van het EFSI, in 

overeenstemming met de in artikel 5, lid 2, 

1. In de EFSI-overeenkomst is bepaald dat 

het EFSI wordt beheerd door een bestuur, 

dat de strategische oriëntatie, de 

strategische allocatie van activa, het 

operationele beleid en de 

werkingsprocedures vaststelt, met inbegrip 

van het investeringsbeleid van de projecten 

die het EFSI kan ondersteunen en het 

risicoprofiel van het EFSI, in 

overeenstemming met de in artikel 5, lid 2, 
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vermelde doelstellingen. Het bestuur kiest 

de voorzitter onder zijn leden.  

vermelde doelstellingen. Het bestuur kiest 

voor een eenmalig hernieuwbare termijn 

van drie jaar uit zijn midden een 
voorzitter. 

 

Amendement  29 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 2 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Het bestuur besluit bij consensus. Het bestuur besluit bij consensus en maakt 

zijn besluiten openbaar en toegankelijk. 

 

Amendement  30 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 3 – alinea 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Wanneer een nationale rekenkamer of 

een onafhankelijke raad of anti-corruptie-

instantie van een lidstaat zorgen uit over 

een project, een type investering of een 

orgaan dat belast is met het investeren 

van overheidsgeld, en deze zorgen zijn 

aan het EFSI meegedeeld, dient het 

bestuur rekening te houden met de 

meningen die zijn uitgesproken. 

 

Amendement  31 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 4 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De directeur brengt elk kwartaal aan het 

bestuur verslag uit over de activiteiten van 

het EFSI.  

De directeur brengt elk kwartaal aan het 

bestuur verslag uit over de activiteiten van 

het EFSI, en ten minste eens per jaar aan 

het Europees Parlement en de Raad. De 

kwartaalverslagen worden openbaar 
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gemaakt. 

 De notulen van de vergaderingen van het 

bestuur worden ter beschikking gesteld 

van het Europees Parlement, met inbegrip 

van de resultaten van de stemming voor 

ieder project indien het bestuur het besluit 

niet bij consensus heeft genomen. 

 

Amendement  32 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 4 – alinea 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De directeur en de adjunct-directeur 

worden door het bestuur voor een 

hernieuwbare vaste termijn van drie jaar 

benoemd op gezamenlijk voorstel van de 

Commissie en de EIB. 

De directeur en de adjunct-directeur 

worden benoemd op basis van een open en 

transparante selectieprocedure. Op grond 

van deze procedure die wordt uitgevoerd 

overeenkomstig de procedures van de 

EIB, verstrekt de Commissie, na 

raadpleging van het bestuur en zodra zij 

de goedkeuring van de EIB heeft 

ontvangen, het Europees Parlement een 

lijst met kandidaten voor de functies van 

directeur en adjunct-directeur. 

 Zodra de Commissie de goedkeuring van 

de EIB heeft ontvangen legt zij het 

voorstel voor de benoeming van de 

directeur en de adjunct-directeur ter 

goedkeuring voor aan het Europees 

Parlement. Na goedkeuring van dat 

voorstel benoemt het bestuur de directeur 

en de adjunct-directeur voor een eenmalig 

hernieuwbare vaste termijn van drie jaar. 

 

Amendement  33 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 5 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Het investeringscomité houdt rekening 

met de Uniedoelstelling van economische, 
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sociale en territoriale cohesie en voorkomt 

verdere onevenwichtigheden tussen de 

regio´s van de Europese Unie. 

 

Amendement  34 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 5 – alinea 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Het investeringscomité is samengesteld uit 

acht onafhankelijke deskundigen en de 

directeur die worden geselecteerd op basis 

van een open en transparante 

selectieprocedure. De onafhankelijke 

deskundigen hanteren een 

multidisciplinaire benadering en 

beschikken over veel relevante 

marktervaring met projectfinanciering en 

-technologie en over brede kennis over de 

sectoren en geografische markten van de 

Unie, en zij worden door het bestuur voor 

een hernieuwbare vaste termijn van drie 

jaar benoemd. Bij de uitoefening van hun 

taken zijn de leden van het 

investeringscomité onafhankelijk en 

onpartijdig, en vragen noch aanvaarden 

zij instructies van de Unie, haar lidstaten, 

de EIB of enig ander publiek of privaat 

orgaan. 

 

Amendement  35 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 5 – alinea 2 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Het investeringscomité stelt een reeks 

transparante, eerlijke en objectieve 

criteria voor de beoordeling van projecten 

op, die openbaar worden gemaakt en die 

door het investeringscomité kunnen 

worden gebruikt als hulpmiddel bij hun 

beraadslagingen. De uitkomsten van de 
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beraadslagingen van het 

investeringscomité worden openbaar 

gemaakt. 

 

Amendement  36 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 5 – alinea 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De besluiten van het investeringscomité 

worden bij gewone meerderheid genomen. 

De besluiten van het investeringscomité 

worden bij gewone meerderheid genomen 

en worden openbaar en toegankelijk 

gemaakt. 

 

Amendement  37 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 5 – alinea 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De directeur brengt geregeld verslag uit 

aan het bestuur over de werkzaamheden 

van het investeringscomité. 

 

Amendement  38 

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 ter 

ondersteuning van specifieke 

investeringsplatforms en, via de EIB, van 

nationale en regionale 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, waarbij de 

bevoegde overheidsinstanties, de relevante 

sociale en economische partners en 
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vertegenwoordigers van het 

maatschappelijk middenveld moeten 

worden betrokken. 

 

Amendement  39 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 - lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De Commissie en de EIB, met steun van 

de lidstaten, bevorderen de 

totstandbrenging van een transparante 

pijplijn van lopende en potentiële 

toekomstige investeringsprojecten in de 

Unie. De pijplijn laat onverlet welke 

projecten uiteindelijk overeenkomstig 

artikel 3, lid 5, worden geselecteerd om te 

worden ondersteund. 

1. De Commissie en de EIB, met steun van 

de lidstaten en lokale autoriteiten, 

bevorderen de totstandbrenging van een 

transparante pijplijn van lopende en 

potentiële toekomstige 

investeringsprojecten in de Unie, die 

openbaar toegankelijk is voor 

investeerders en andere 

belanghebbenden. De lijst van projecten 

in de pijplijn wordt uitsluitend voor 

informatiedoeleinden opgesteld en laat 

onverlet welke projecten uiteindelijk 

overeenkomstig artikel 3, lid 5, worden 

geselecteerd om te worden ondersteund. 

 

Amendement  40 

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, in overleg met lokale 

autoriteiten, op regelmatige en 

gestructureerde basis over tot de opstelling, 

actualisatie en verspreiding van informatie 

over lopende en toekomstige 

investeringsprojecten op hun grondgebied. 
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Amendement  41 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 - lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De EIB, in voorkomend geval in 

samenwerking met het EIF, brengt 

halfjaarlijks verslag uit aan de Commissie 

over de financierings- en 

investeringsverrichtingen van de EIB in het 

kader van deze verordening. Het verslag 

bevat een beoordeling van de inachtneming 

van de vereisten voor het gebruik van de 

EU-garantie en de krachtens artikel 2, lid 1, 

onder g), vastgestelde essentiële prestatie-

indicatoren. Het verslag bevat ook 

statistische, financiële en boekhoudkundige 

gegevens over elke financierings- en 

investeringsverrichting van de EIB en op 

geaggregeerde basis.  

1. De EIB, in voorkomend geval in 

samenwerking met het EIF, brengt 

halfjaarlijks verslag uit aan het Europees 

Parlement, de Raad en de Commissie over 

de financierings- en 

investeringsverrichtingen van de EIB in het 

kader van deze verordening. Het verslag 

bevat een beoordeling van de inachtneming 

van de vereisten voor het gebruik van de 

EU-garantie en de krachtens artikel 2, lid 1, 

onder g), vastgestelde essentiële prestatie-

indicatoren. Het verslag bevat ook 

statistische, financiële en boekhoudkundige 

gegevens over elke financierings- en 

investeringsverrichting van de EIB en op 

geaggregeerde basis. 

 

Amendement  42 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 - lid 2 - inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De EIB, in voorkomend geval in 

samenwerking met het EIF, brengt 

jaarlijks aan het Europees Parlement en de 

Raad verslag uit over de financierings- en 

investeringsverrichtingen van de EIB. Het 

verslag, dat openbaar wordt gemaakt, 

bevat het volgende: 

2. De EIB, in voorkomend geval in 

samenwerking met het EIF, brengt ieder 

semester mondeling verslag uit aan het 

Europees Parlement en de Raad over de 

financierings- en investeringsverrichtingen 

van de EIB en doet dit jaarlijks in 

schriftelijke vorm. Beide verslagen, die 

openbaar worden gemaakt, bevatten het 

volgende: 
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Amendement  43 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 - lid 3 - inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Met het oog op de financiële 

verslaggeving en de rapportage door de 

Commissie over de door de EU-garantie 

gedekte risico's en over het beheer van het 

garantiefonds verstrekt de EIB, in 

voorkomend geval in samenwerking met 

het EIF, de Commissie elk jaar: 

3. Met het oog op de financiële 

verslaggeving en de rapportage door de 

Commissie over de door de EU-garantie 

gedekte risico's en over het beheer van het 

garantiefonds verstrekt de EIB, in 

voorkomend geval in samenwerking met 

het EIF, het Europees Parlement, de Raad 

en de Commissie elk jaar: 

 

Amendement  44 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 11 - lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Op verzoek van het Europees Parlement 

neemt de directeur deel aan een hoorzitting 

van het Europees Parlement over de 

prestatie van het EFSI.  

1. Op verzoek van het Europees Parlement 

nemen de voorzitter van het bestuur en de 

directeur deel aan een hoorzitting van het 

Europees Parlement over de prestatie van 

het EFSI, zo vaak dit door het Parlement 

nodig wordt geacht.  

 

Amendement  45 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 11 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De directeur antwoordt mondeling of 

schriftelijk op de door het Europees 

Parlement tot het EFSI gerichte vragen, en 

dat in elk geval binnen vijf weken na 

ontvangst van een vraag. 

2. De voorzitter van het bestuur en de 

directeur antwoorden mondeling of 

schriftelijk op de door het Europees 

Parlement tot het EFSI gerichte vragen, en 

dat in elk geval binnen vijf weken na 

ontvangst van een vraag. 
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Amendement  46 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 11 - lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Alle uit het EFSI gefinancierde 

projecten vallen onder het beleid en de 

procedures van de klachtenregeling van 

de EIB en het memorandum van 

overeenstemming met de Europese 

ombudsman. 

 

Amendement  47 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 11 - lid 2 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 ter. OLAF kan op verzoek van de 

bevoegde commissies van het Europees 

Parlement en zonder informatie over 

lopende onderzoeken bekend te maken, 

informatie verstrekken over de toepassing 

van deze verordening. 

 

Amendement  48 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 11 - lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Op verzoek van het Europees Parlement 

brengt de Commissie aan het Europees 

Parlement verslag uit over de toepassing 

van deze verordening. 

3. Op verzoek van het Europees Parlement 

brengen de Commissie en/of de EIB aan 

het Europees Parlement verslag uit over de 

toepassing van deze verordening, het 

gebruik van de EU-garantie en de 

werking van het garantiefonds. 
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Amendement  49 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 11 - lid 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. Op verzoek van het Europees 

Parlement brengt de EIB verslag uit over 

de door het EIAC verleende diensten en 

de uitvoering van de begroting van het 

EIAC. 

 

Amendement  50 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 11 - lid 3 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 ter. Er wordt een overeenkomst gesloten 

tussen het Europees Parlement en de EIB 

betreffende de regelingen voor de 

uitwisseling van informatie tussen het 

Europees Parlement en de EIB over door 

de EIB uit hoofde van deze verordening 

uitgevoerde financierings- en 

investeringsverrichtingen. 

 

Amendement  51 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 - lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De EIB en het EIF verstrekken het 

Europees Parlement, de Raad en de 

Commissie regelmatig al hun 

onafhankelijke evaluatierapporten waarin 

de praktische resultaten van de specifieke 

activiteiten van de EIB en het EIF uit 

hoofde van deze verordening worden 

beoordeeld. 

4. De EIB en het EIF verstrekken het 

Europees Parlement, de Raad en de 

Commissie regelmatig, en wanneer 

hierom wordt verzocht, al hun 

onafhankelijke evaluatierapporten waarin 

de praktische resultaten van de specifieke 

activiteiten van de EIB en het EIF uit 

hoofde van deze verordening worden 

beoordeeld. 
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Amendement  52 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 - lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. Uiterlijk op [datum in te vullen door het 

Publicatiebureau: drie jaar na de 

inwerkingtreding deze verordening] dient 

de Commissie bij het Europees Parlement 

en de Raad een verslag in over de 

toepassing van deze verordening, eventueel 

vergezeld van een relevant voorstel. 

5. Uiterlijk op [datum in te vullen door het 

Publicatiebureau: drie jaar na de 

inwerkingtreding deze verordening] dient 

de Commissie bij het Europees Parlement 

en de Raad een verslag in over de 

toepassing van deze verordening, eventueel 

vergezeld van een relevant voorstel voor de 

herziening van deze verordening. 

 

Amendement  53 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Conform haar eigen transparantiebeleid 

ten aanzien van de toegang tot documenten 

en voorlichting aan het publiek maakt de 

EIB op haar website informatie bekend 

over alle financierings- en 

investeringsverrichtingen van de EIB en 

over de wijze waarop deze aan de 

verwezenlijking van de in artikel 5, lid 2, 

vermelde algemene doelstellingen 

bijdragen.  

Conform de regels van de Unie ten aanzien 

van de toegang van het publiek tot 

documenten en voorlichting maakt de EIB 

op haar website informatie bekend over 

alle financierings- en 

investeringsverrichtingen van de EIB en 

over de wijze waarop deze aan de 

verwezenlijking van de in artikel 5, lid 2, 

vermelde algemene doelstellingen 

bijdragen. 

 

Amendement  54 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 17 - lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. De in artikel 1, lid 3, bedoelde 

bevoegdheid om gedelegeerde 

handelingen vast te stellen, wordt aan de 

Commissie toegekend voor een termijn 

van een jaar met ingang van de 
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inwerkingtreding van deze verordening. 

 

Amendement  55 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 17 - lid 1 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 ter. De in de artikel 1, lid 4, bedoelde 

bevoegdheid om gedelegeerde 

handelingen vast te stellen, wordt aan de 

Commissie toegekend voor onbepaalde 

tijd. 

 

Amendement  56 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 17 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Het Europees Parlement of de Raad kan 

de in artikel 8, lid 6, bedoelde 

bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 

intrekken. Een besluit tot intrekking 

beëindigt de delegatie van de in dat besluit 

genoemde bevoegdheid. Het wordt van 

kracht op de dag na die van de 

bekendmaking ervan in het Publicatieblad 

van de Europese Unie of op een daarin 

genoemde latere datum. Het laat de 

geldigheid van de reeds van kracht zijnde 

gedelegeerde handelingen onverlet. 

3. Het Europees Parlement of de Raad kan 

de in de artikelen 1, lid 3, 1, lid 4 en 8, lid 

6, bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen 

tijde intrekken. Een besluit tot intrekking 

beëindigt de delegatie van de in dat besluit 

genoemde bevoegdheid. Het wordt van 

kracht op de dag na die van de 

bekendmaking ervan in het Publicatieblad 

van de Europese Unie of op een daarin 

genoemde latere datum. Het laat de 

geldigheid van de reeds van kracht zijnde 

gedelegeerde handelingen onverlet. 

 

Amendement  57 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 17 - lid 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. Een overeenkomstig artikel 1, lid 3, 

vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 

alleen in werking indien het Europees 
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Parlement of de Raad binnen een termijn 

van een maand na de kennisgeving van de 

handeling aan het Europees Parlement en 

de Raad daartegen geen bezwaar heeft 

gemaakt, of indien zowel het Europees 

Parlement als de Raad voor het 

verstrijken van die termijn de Commissie 

hebben medegedeeld dat zij daartegen 

geen bezwaar zullen maken. Die termijn 

wordt op initiatief van het Europees 

Parlement of de Raad met een maand 

verlengd. 

 

Amendement  58 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 17 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. Een overeenkomstig artikel 8, lid 6, 

vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 

alleen in werking indien het Europees 

Parlement of de Raad binnen een termijn 

van twee maanden na de kennisgeving van 

de handeling aan het Europees Parlement 

en de Raad daartegen geen bezwaar heeft 

gemaakt, of indien zowel het Europees 

Parlement als de Raad voor het verstrijken 

van die termijn de Commissie hebben 

medegedeeld dat zij daartegen geen 

bezwaar zullen maken. Die termijn wordt 

op initiatief van het Europees Parlement of 

de Raad met twee maanden verlengd. 

5. Een overeenkomstig artikel 1, lid 4 of 

artikel 8, lid 6, vastgestelde gedelegeerde 

handeling treedt alleen in werking indien 

het Europees Parlement of de Raad binnen 

een termijn van twee maanden na de 

kennisgeving van de handeling aan het 

Europees Parlement en de Raad daartegen 

geen bezwaar heeft gemaakt, of indien 

zowel het Europees Parlement als de Raad 

voor het verstrijken van die termijn de 

Commissie hebben medegedeeld dat zij 

daartegen geen bezwaar zullen maken. Die 

termijn wordt op initiatief van het 

Europees Parlement of de Raad met twee 

maanden verlengd. 
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