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BEKNOPTE MOTIVERING 

In 2014 heeft de Europese Commissie, samen met de Europese Investeringsbank als 

strategische partner, het investeringsplan voor Europa aangekondigd, waarin het Europees 

Fonds voor strategische investeringen (EFSI) centraal staat. De EFSI-verordening is in juli 2015 

in werking getreden, aanvankelijk voor een periode van drie jaar. Het EFSI had tot doel het 

economische herstel en het concurrentievermogen van Europa te bevorderen door 315 miljard 

EUR aan publieke en private financiering uit te trekken voor strategische investeringen. Het 

moest andere fondsen en maatregelen van de Europese Unie aanvullen en de doelstelling van 

economische, sociale en territoriale samenhang in de hele Unie helpen verwezenlijken.  

 

Op 14 september 2016 heeft de Europese Commissie een voorstel voor een verordening 

ingediend om de looptijd van het EFSI te verlengen tot het einde van het huidige meerjarig 

financiële kader en om het investeringsplan van het EFSI uit te breiden teneinde tegen 2020 

minstens 500 miljard EUR uit te trekken. Daartoe stelt de Commissie voor om de EU-garantie 

te verhogen van 16 miljard tot 26 miljard EUR, terwijl de EIB haar kapitaal zou verhogen van 

5 miljard tot 7,5 miljard EUR. De Commissie is van plan vast te houden aan het centrale concept 

van additionaliteit van het EFSI, en dus alleen verrichtingen te steunen die tot doel hebben 

marktfalen of suboptimale investeringssituaties te verhelpen. Met haar voorstel beoogt de 

Commissie ook de geografische dekking van het EFSI uit te breiden en de EFSI-absorptie in 

minder ontwikkelde regio's te vergroten. In dit verband is de Commissie voornemens het 

combineren van het EFSI met andere bronnen van EU-financiering aan te moedigen. Ten slotte 

is de Commissie van plan de transparantie van de investeringsbesluiten en de 

governanceprocedures te vergroten.  

 

De rapporteur stemt in grote lijnen met het voorstel en de uitbreiding van het EFSI in, hoewel 

er op een aantal belangrijke tekortkomingen moet worden gewezen. Er is een duidelijke gebrek 

aan evenwicht tussen het gebruik van het EFSI in de EU-15 (91 % van het EFSI) en de EU-13 

(9 % van het EFSI). Eén lidstaat heeft zelfs helemaal geen gebruik gemaakt van EFSI-

financiering. Het voorstel om het EFSI te combineren met de Europese structuur- en 

investeringsfondsen (ESI-fondsen) biedt een mogelijkheid om deze situatie te verhelpen en de 

gewenste resultaten te bereiken. Er dient echter te worden benadrukt dat het cohesiebeleid, als 

belangrijkste investeringsbeleid van de EU, niet alleen voor investeringen zorgt, maar ook 

structurele hervormingen, de ontwikkeling van menselijk kapitaal en het scheppen van 

duurzame werkgelegenheid in de hand werkt. Daarom moet erop worden toegezien dat het EFSI 

andere EU-fondsen en -instrumenten, met name de Europese structuur- en investeringsfondsen, 

ook in de toekomstige financiële vooruitzichten niet vervangt of verdringt.  

 

Bovendien is er in de projecten die door het EFSI worden ondersteund, ook een gebrek aan 

evenwicht tussen de verschillende sectoren. Zo ondersteunt dit mechanisme bijvoorbeeld zeer 

weinig sociale investeringen. Dit zou kunnen komen doordat het rechtstreekse rendement van 

sociale investeringen minder zichtbaar is en doordat sociale actoren vaak over minder 

administratieve capaciteit beschikken en minder ervaring hebben met het beheren van grote 

investeringsprojecten. Niettemin vindt de rapporteur het van groot belang om het volledige 

sociale en menselijke potentieel van het EFSI te ondersteunen en om de participatie van sociale 

actoren te steunen en te faciliteren. Als dat op een verstandige manier gebeurt, kan dat meer 

banen en duurzame groei opleveren. Daarom is de rapporteur van mening dat de activiteiten 

van de Europese investeringsadvieshub moeten worden versterkt en voor alle belanghebbenden, 
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met inbegrip van sociale ondernemingen en sociale diensten, op gelijke wijze toegankelijk 

moeten zijn.  

 

Ten slotte uit de rapporteur zijn bezorgdheid over het gebrek aan gegevens over het aantal 

banen, en met name duurzame banen, dat dankzij de door het EFSI gesteunde projecten is 

gecreëerd. Voor de algemene beoordeling van de resultaten van het EFSI in de toekomst zou 

het zeer nuttig zijn om dit soort gegevens te verzamelen.  

 

 

AMENDEMENTEN 

De Commissie werkgelegenheid en sociale 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 

Overweging 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) Sinds de presentatie van het 

investeringsplan voor Europa in november 

20143 is het investeringsklimaat verbeterd 

en keren de groei en het vertrouwen in de 

Europese economie terug. Inmiddels is er 

in de Unie, met een groei van het bruto 

binnenlands product met 2 % in 2015, al 

vier jaar lang sprake van een bescheiden 

herstel. De omvangrijke activiteiten die 

met het investeringsplan in gang zijn gezet, 

leveren al concrete resultaten op, ook al 

kunnen grotere investeringsprojecten geen 

onmiddellijke macro-economische effecten 

sorteren. De investeringen trekken in 2016 

en 2017 naar verwachting geleidelijk aan, 

maar liggen nog onder historische 

niveaus. 

(1) Sinds de presentatie van het 

investeringsplan voor Europa in november 

20143 is het investeringsklimaat verbeterd 

en keren de groei en het vertrouwen in de 

Europese economie terug. Inmiddels is er 

in de Unie, met een groei van het bruto 

binnenlands product met 2 % in 2015, al 

vier jaar lang sprake van een bescheiden 

herstel, maar de 

werkloosheidspercentages liggen nog 

steeds hoger dan voor de crisis. De 

omvangrijke activiteiten die met het 

investeringsplan in gang zijn gezet, leveren 

al concrete resultaten op, ook al kunnen de 

effecten van het EFSI op de groei nu nog 

niet volledig worden vastgesteld aangezien 
grotere investeringsprojecten geen 

onmiddellijke macro-economische effecten 

sorteren. De investeringen trekken in 2016 

en 2017 naar verwachting geleidelijk aan, 

hoewel het tempo bescheiden is en weer 

kan afzwakken, en zij nog steeds onder de 
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niveaus van voor de crisis liggen. 

__________________ __________________ 

3COM(2014) 903 final. 3COM(2014) 903 final. 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) Dit positieve momentum moet 

worden vastgehouden, terwijl er verdere 

inspanningen nodig zijn om de 

investeringen terug te brengen op het 

niveau van de duurzame langetermijntrend. 

De mechanismen van het investeringsplan 

werken en moeten worden versterkt om 

particuliere investeringen te blijven 

aantrekken in sectoren die van belang zijn 

voor de toekomst van Europa en waarin 

nog sprake is van marktfalen of 

suboptimale investeringssituaties. 

(2) Dit positieve momentum moet 

worden vastgehouden, terwijl er verdere 

inspanningen nodig zijn om de 

investeringen terug te brengen op het 

niveau van de duurzame langetermijntrend, 

waarbij deze ten goede moeten komen aan 

de reële economie. De mechanismen van 

het investeringsplan werken en moeten 

worden versterkt om particuliere 

investeringen te blijven aantrekken in alle 

sectoren die voor groei en banen zorgen 

en derhalve van belang zijn voor de 

toekomst van Europa en waarin nog sprake 

is van marktfalen of suboptimale 

investeringssituaties. 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) Het EFSI is oorspronkelijk opgezet 

voor een periode van drie jaar en zou ten 

minste 315 miljard EUR aan investeringen 

moeten genereren. Gezien het succes ervan 

wil de Commissie het fonds verdubbelen, 

zowel qua looptijd als qua financiële 

capaciteit. De wettelijke verlenging valt 

samen met de resterende periode van het 

huidige meerjarig financieel kader en moet 

leiden tot minste een half biljoen EUR aan 

(6) Het EFSI is oorspronkelijk als 

noodplan opgezet voor een periode van 

drie jaar en zou ten minste 315 miljard 

EUR aan investeringen moeten genereren. 

De Commissie wil het fonds verdubbelen, 

zowel qua looptijd als que financiële 

capaciteit. De wettelijke verlenging valt 

samen met de resterende periode van het 

huidige meerjarig financieel kader en moet 

leiden tot minste een half biljoen EUR aan 
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investeringen tot en met 2020. Om de 

slagkracht van het EFSI nog verder te 

vergroten en de beoogde verdubbeling van 

het investeringsstreefcijfer te halen, moeten 

de lidstaten ook een bijdrage leveren en 

daar prioriteit aan geven. 

investeringen tot en met 2020. Om de 

slagkracht van het EFSI nog verder te 

vergroten en de beoogde verdubbeling van 

het investeringsstreefcijfer te halen, moeten 

de lidstaten ook een bijdrage leveren en 

daar prioriteit aan geven. 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) Voor de periode na 2020 wil de 

Commissie met de nodige voorstellen 

komen om de strategische investeringen op 

een duurzaam niveau te houden. 

(7) Voor de periode na 2020 wil de 

Commissie met de nodige voorstellen 

komen om de strategische investeringen op 

een duurzaam niveau te houden. De 

Commissie dient een uitgebreide 

effectbeoordeling uit te voeren ter 

onderbouwing van eventuele toekomstige 

voorstellen. 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 8 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(8) Het versterkte EFSI moet zich 

richten op nog bestaand(e) marktfalen en 

suboptimale investeringssituaties en moet 

doorgaan met het genereren van 

financiering uit de particuliere sector voor 

investeringen die van cruciaal belang zijn 

voor het scheppen van banen - onder meer 

voor jongeren - voor de groei en voor het 

concurrentievermogen, zulks met 

aanscherping van de additionaliteit. Het 

gaat om investeringen op het gebied van 

energie, milieu en klimaat, maatschappelijk 

en menselijk kapitaal en de daarmee 

gerelateerde infrastructuur, 

gezondheidszorg, onderzoek en innovatie, 

grensoverschrijdend en duurzaam vervoer 

(8) Het versterkte EFSI moet zich 

richten op nog bestaand(e) marktfalen en 

suboptimale investeringssituaties en moet 

doorgaan met het genereren van 

financiering uit de particuliere sector voor 

investeringen die van cruciaal belang zijn 

voor het scheppen van hoogwaardige 

banen – onder meer voor jongeren – voor 

inclusieve groei en voor het 

concurrentievermogen, met het oog op de 

versterking van de sociale en 

werkgelegenheidseffecten, zulks met 

aanscherping van de additionaliteit. Het 

gaat om investeringen op het gebied van 

energie, milieu en klimaat, maatschappelijk 

en menselijk kapitaal en de daarmee 
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en de digitale transformatie. Met name 

moet de bijdrage die de door het EFSI 

gesteunde verrichtingen leveren aan de 

verwezenlijking van de ambitieuze doelen 

die op de klimaatconferentie van Parijs 

(COP21) voor de Unie zijn vastgesteld, 

worden opgevoerd. Ook moet het vizier 

sterker worden gericht op prioritaire 

energie- interconnectieprojecten en op 

energie-efficiëntieprojecten. Daarnaast 

mag uit het EFSI geen steun worden 

verleend voor snelwegen, tenzij deze nodig 

is voor de ondersteuning van particuliere 

investeringen in vervoer in de 

cohesielanden of in grensoverschrijdende 

vervoersprojecten waarbij ten minste één 

cohesieland is betrokken. 

Duidelijkheidshalve moeten projecten op 

het gebied van landbouw, visserij en 

aquacultuur, ook al zijn ze al subsidiabel, 

expliciet worden genoemd als projecten die 

onder de algemene doelstellingen vallen en 

voor EFSI-steun in aanmerking komen. 

gerelateerde infrastructuur, sociale 

economie, gezondheidszorg, onderzoek en 

innovatie, grensoverschrijdend en 

duurzaam vervoer en de digitale 

transformatie. De bijdrage die de door het 

EFSI gesteunde verrichtingen leveren aan 

de verwezenlijking van de ambitieuze 

doelen die op de klimaatconferentie van 

Parijs (COP21) voor de Unie zijn 

vastgesteld, moet worden opgevoerd. Ook 

moet het vizier sterker worden gericht op 

prioritaire energie- interconnectieprojecten 

en op energie-efficiëntieprojecten. Verder 

moet de steun sterk gericht worden op 

projecten die betrekking hebben op 

sociale infrastructuur. Daarnaast mag uit 

het EFSI geen steun worden verleend voor 

snelwegen, tenzij deze nodig is voor de 

ondersteuning van particuliere 

investeringen in vervoer in de 

cohesielanden of in grensoverschrijdende 

vervoersprojecten waarbij ten minste één 

cohesieland is betrokken. 

Duidelijkheidshalve moeten projecten op 

het gebied van landbouw, visserij en 

aquacultuur, ook al zijn ze al subsidiabel, 

expliciet worden genoemd als projecten die 

onder de algemene doelstellingen vallen en 

voor EFSI-steun in aanmerking komen. 

Gezien de zeer hoge niveaus van armoede 

en sociale uitsluiting in Europa moeten 

door het EFSI gesteunde activiteiten die 

gericht zijn op de aanpak van deze 

problemen verder worden gestimuleerd. 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 8 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (8 bis) Daarnaast is het gepast de sociale 

dimensie van het EFSI te versterken door 

meer aandacht te besteden aan onderwijs 

en opleiding, beroepsopleidingen, de 

verwerving van vaardigheden, levenslang 

leren, innovatie op het gebied van 
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gezondheidszorg en geneesmiddelen, 

maatschappelijke dienstverlening, sociale 

huisvesting en kinderopvang.  

 

Amendement  7 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 8 ter (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (8 ter) De eerste resultaten wijzen erop 

dat lidstaten met een grotere technische 

en administratieve capaciteit, evenals 

financiële instellingen meer 

gebruikmaken van het EFSI. Met het oog 

op een verbetering van de capaciteit van 

bepaalde lidstaten om het EFSI te 

benutten, dienen de EIB en de Commissie 

meer aandacht te besteden aan de 

ondersteuning van deze achterblijvers. 

Hiertoe moeten regelmatig actuele cijfers 

en updates bekend worden gemaakt, in 

combinatie met de openbaarmaking - 

uiterlijk tegen 2018 - van een eerste 

gedetailleerde kwalitatieve en 

kwantitatieve analyse van de resultaten. 

Deze analyse moet ook onafhankelijke 

beoordelingen omvatten, die stoelen op de 

tot dan toe opgedane ervaringen, waarbij 

bijzondere aandacht moet worden besteed 

aan het aantal gecreëerde banen en de 

effecten van EFSI-investeringen op 

directe en indirecte banen. De 

streefdoelen moeten worden bepaald op 

basis van doelstellingen die verband 

houden met groei en werkgelegenheid. 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) Bij de selectie van projecten moet (9) Bij de selectie van projecten moet 
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de additionaliteit, een wezenlijk kenmerk 

van de EFSI-garantie, worden 

aangescherpt. Met name mogen 

verrichtingen alleen in aanmerking komen 

voor EFSI-steun als ze gericht zijn op de 

aanpak van welomschreven marktfalen of 

suboptimale investeringssituaties. 

Verrichtingen in infrastructuur die onder 

het venster infrastructuur en innovatie valt 

en twee of meer lidstaten met elkaar 

verbindt, met inbegrip van e-infrastructuur, 

moeten additioneel worden geacht, 

aangezien ze per definitie met 

moeilijkheden gepaard gaan en een hoge 

meerwaarde voor de Unie hebben 

de additionaliteit, een wezenlijk kenmerk 

van de EFSI-garantie, duidelijker worden 

gedefinieerd en aangescherpt. Met name 

mogen verrichtingen alleen in aanmerking 

komen voor EFSI-steun als ze gericht zijn 

op de aanpak van welomschreven 

marktfalen of suboptimale 

investeringssituaties. Verrichtingen in 

infrastructuur die onder het venster 

infrastructuur en innovatie valt en twee of 

meer lidstaten met elkaar verbindt, met 

inbegrip van e-infrastructuur, moeten 

additioneel worden geacht, aangezien ze 

per definitie met moeilijkheden gepaard 

gaan en een hoge meerwaarde voor de 

Unie hebben 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) Blendingverrichtingen waarbij niet-

terugbetaalbare vormen van steun en/of 

financiële instrumenten van de 

Uniebegroting, zoals die welke beschikbaar 

zijn in het kader van de 

financieringsfaciliteit voor Europese 

verbindingen (Connecting Europe Facility 

(CEF)), worden gecombineerd met 

financiering van de EIB-groep, waaronder 

EIB-financiering in het kader van het EFSI, 

en met financiering van andere 

investeerders moeten worden 

aangemoedigd omdat ze de efficiëntie van 

de EFSI-interventie kunnen verhogen. 

Blending is bedoeld om de meerwaarde 

van de Unie-uitgaven te verhogen doordat 

extra middelen van particuliere 

investeerders worden aangetrokken, en om 

ervoor te zorgen dat de gesteunde acties 

economisch en financieel levensvatbaar 

worden. 

(10) Blendingverrichtingen waarbij niet-

terugbetaalbare vormen van steun en/of 

financiële instrumenten van de 

Uniebegroting, zoals die welke beschikbaar 

zijn in het kader van de 

financieringsfaciliteit voor Europese 

verbindingen (Connecting Europe Facility 

(CEF)), worden gecombineerd met 

financiering van de EIB-groep, waaronder 

EIB-financiering in het kader van het EFSI, 

en met financiering van andere 

investeerders moeten worden 

aangemoedigd omdat ze de efficiëntie van 

de EFSI-interventie kunnen verhogen. 

Blending is bedoeld om de meerwaarde 

van de Unie-uitgaven te verhogen doordat 

extra middelen van particuliere 

investeerders worden aangetrokken, en om 

ervoor te zorgen dat de gesteunde acties 

economisch en financieel levensvatbaar 

worden, zij het wel onder inachtneming 

van de regels voor cofinanciering. Het 

EFSI moet in nauwere samenhang 
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worden gebruikt met de structuurfondsen 

en andere fondsen voor het cohesiebeleid 

van de EU. Het is overigens belangrijk dat 

het EFSI niet strijdig is met de resultaten 

en/of doelstellingen van het Europees 

Sociaal Fonds (ESF) en het cohesiebeleid 

van de EU, met name van de Europese 

structuur- en investeringsfondsen, noch 

subsidies vervangt of verdringt, en dat het 

beginsel van additionaliteit wordt 

gerespecteerd.  

 

Amendement  10 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (10 bis) Het potentieel van het 

EFSI om de arbeidsmarkten nieuw leven 

in te blazen en duurzame banen te 

scheppen, moet meer zichtbaarheid 

krijgen, zoals voor het cohesiebeleid het 

geval is, en er moeten betrouwbare 

gegevens ter zake worden verzameld en 

geanalyseerd. 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) Om de absorptie van het EFSI in de 

minder ontwikkelde regio's en de 

overgangsregio's te verhogen, moeten de 

algemene doelstellingen in het kader 

waarvan de EFSI-steun wordt verleend, 

voor die regio's worden verruimd. 

(11) Om de absorptie van het EFSI met 

name in gebieden van Europa met een 

hoge werkloosheid en in de minder 

ontwikkelde regio's en de overgangsregio's 

te verhogen, moeten de algemene 

doelstellingen in het kader waarvan de 

EFSI-steun wordt verleend, voor die regio's 

worden verruimd en moet er een strategie 

worden ontwikkeld en naar behoren 

uitgevoerd die is gericht op een betere 
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promotie van de EFSI-financiering, 

capaciteitsopbouw, administratieve 

ondersteuning en plaatselijke technische 

bijstand in de bovengenoemde regio's. 

 

Amendement  12 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 16 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(16) Gelet op de uitzonderlijke en naar 

verwachting aanhoudende marktvraag naar 

kmo-financiering in het kader van het EFSI 

moet het venster kmo's van het EFSI 

worden uitgebreid. In dit verband moet 

bijzondere aandacht uitgaan naar sociale 

bedrijven, onder meer via de ontwikkeling 

en inzet van nieuwe instrumenten. 

(16) Gelet op de uitzonderlijke en naar 

verwachting aanhoudende marktvraag naar 

kmo-financiering in het kader van het EFSI 

moet het venster kmo's van het EFSI 

worden uitgebreid. In dit verband moet 

bijzondere aandacht uitgaan naar sociale 

bedrijven en sociale dienstverleners, onder 

meer via de ontwikkeling en inzet van 

nieuwe instrumenten die beantwoorden 

aan de behoeften en de specifieke 

kenmerken van de sector. 

 

Amendement  13 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 17 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(17) De EIB en het EIF moeten ervoor 

zorgen dat de eindbegunstigden, inclusief 

kmo's, worden geïnformeerd over het 

bestaan van de EFSI-steun om de 

zichtbaarheid van de EU-garantie die in het 

kader van Verordening (EU) 2015/107 

wordt verleend, te verhogen. 

(17) De EIB en het EIF moeten ervoor 

zorgen dat alle eindbegunstigden goed 

worden geïnformeerd over het bestaan van 

de EFSI-steun om de zichtbaarheid van de 

EU-garantie die in het kader van 

Verordening (EU) 2015/1017 wordt 

verleend, te verhogen en de ontwikkeling 

van investeringsprojecten met een brede 

sectorale en geografische dekking aan te 

moedigen. 
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Amendement  14 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 17 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (17 bis) Er moeten grootschalige 

voorlichtingscampagnes in de lidstaten 

worden georganiseerd om de dialoog met 

de nationale en lokale autoriteiten te 

intensiveren.  Dit zou een toename van de 

particuliere investeringen mogelijk maken 

en regionale en sectorale concentratie 

voorkomen. 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 18 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(18) Ter verhoging van de transparantie 

van de EFSI-verrichtingen moet het 

investeringscomité in zijn besluiten, die 

openbaar worden gemaakt en waarin 

inzage kan worden verkregen, uitleggen 

waarom een verrichting naar zijn oordeel 

een EU-garantie moet krijgen, en moet het 

in dit verband met name ingaan op de 

inachtneming van het 

additionaliteitscriterium. Na de 

ondertekening van een verrichting met EU-

garantie moet het scorebord van 

indicatoren openbaar worden gemaakt. 

(18) Ter verhoging van de transparantie 

van de EFSI-verrichtingen moet het 

investeringscomité in zijn besluiten, die 

openbaar worden gemaakt en waarin 

inzage kan worden verkregen, uitleggen 

waarom een verrichting naar zijn oordeel 

een EU-garantie moet krijgen, en moet het 

in dit verband met name ingaan op de 

inachtneming van het 

additionaliteitscriterium, alsook op 

prestatie-indicatoren zoals de creatie van 

hoogwaardige werkgelegenheid. Na de 

ondertekening van een verrichting met EU-

garantie moet het scorebord van 

indicatoren openbaar worden gemaakt. 

Hierbij moet bijzondere aandacht worden 

geschonken aan de creatie van 

werkgelegenheid en sociale investeringen 

in de huidige en toekomstige 

mogelijkheden van mensen om deel te 

nemen aan het arbeidsproces, onder 

gebruikmaking van duidelijke sociaal-

economische indicatoren. 
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Amendement  16 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 19 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(19) Bij de door het EFSI gesteunde 

verrichtingen moeten de Uniebeginselen 

van een goede fiscale governance in acht 

worden genomen. 

(19) Bij de door het EFSI gesteunde 

verrichtingen moeten de Uniebeginselen 

van een goede fiscale governance, de 

bredere strategie voor duurzame 

financiering en het acquis 

communautaire in acht worden genomen. 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 21 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(21) De EIAH moet worden versterkt en 

de activiteiten ervan moeten worden 

toegespitst op behoeften die in de huidige 

regelingen niet adequaat worden afgedekt. 

In dit verband moet bijzondere aandacht 

uitgaan naar de ondersteuning van de 

voorbereiding van projecten waarbij twee 

of meer lidstaten zijn betrokken, en 

projecten die bijdragen tot de 

verwezenlijking van de COP21-doelen. 

Onverminderd zijn doelstelling om voort te 

bouwen op bestaande adviesdiensten van 

de EIB en de Commissie en om op te 

treden als een centrale technische 

advieshub voor projectfinanciering in de 

Unie, moet de EIAH ook actief bijdragen 

aan de doelstelling om het EFSI sectoraal 

en geografisch te diversificeren, en de EIB 

waar nodig ondersteunen bij het creëren 

van projecten. Daarnaast moet hij actief 

bijdragen tot de oprichting van 

investeringsplatformen en advies verlenen 

over het combineren van andere bronnen 

van Uniefinanciering met het EFSI. 

(21) De EIAH moet worden versterkt en 

de activiteiten ervan moeten worden 

toegespitst op behoeften die in de huidige 

regelingen niet adequaat worden afgedekt, 

waaronder die van de ultraperifere 

regio's, onder inachtneming van artikel 

349 VWEU. In dit verband moet 

bijzondere aandacht uitgaan naar de 

ondersteuning van de voorbereiding van 

projecten waarbij twee of meer lidstaten 

zijn betrokken, grensoverschrijdende 

projecten, en projecten die bijdragen tot de 

verwezenlijking van de COP21-doelen en 

de Europa 2020-strategie, waaronder de 

bestrijding van armoede en sociale 

uitsluiting, en met name projecten die 

bijdragen tot de creatie van hoogwaardige 

werkgelegenheid en duurzame groei, en 

naar de integratie van projecten in de 

ultraperifere regio's. Onverminderd zijn 

doelstelling om voort te bouwen op 

bestaande adviesdiensten van de EIB en de 

Commissie en om op te treden als een 

centrale technische advieshub voor 

projectfinanciering in de Unie, moet de 
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EIAH ook actief bijdragen aan de 

doelstelling om het EFSI sectoraal en 

geografisch te diversificeren, en de EIB 

waar nodig ondersteunen bij het creëren 

van projecten. Daarnaast moet hij actief 

bijdragen tot de oprichting van 

investeringsplatformen, waaronder met 

een sectoraal karakter, en in het bijzonder 

platformen waarbij meerdere landen 

betrokken zijn, om zo 

grensoverschrijdende projecten of 

groepen van projecten die alle lidstaten 

aangaan te bevorderen, en advies verlenen 

over het combineren van andere bronnen 

van Uniefinanciering met het EFSI. 

 

Amendement  18 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt -1 (nieuw) 

Verordening (EU) nr. 2015/1017 

Artikel 2 – punt 8 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 -1)  Aan artikel 2 wordt het volgende 

punt toegevoegd: 

 “8 bis) "sociale onderneming": een 

onderneming die als hoofddoel heeft het 

realiseren van meetbare, positieve sociale 

effecten en niet het genereren van winst, 

en die haar winst op de eerste plaats 

gebruikt om haar hoofddoel te realiseren, 

overeenkomstig de definitie in artikel 2, de 

leden 2 en 5, van verordening (EU) nr. 

1296/2013;";  

 

Amendement  19 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt -1 bis (nieuw) 

Verordening (EU) nr. 2015/1017 

Artikel 2 – punt 8 ter (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 -1 bis)  aan artikel 2 wordt het volgende 

punt toegevoegd: 

 “8 ter) "sociale diensten": activiteiten die 

beogen de levenskwaliteit te verbeteren en 

sociale bescherming te bieden, 

bijvoorbeeld via de sociale zekerheid, 

arbeidsvoorzienings- en 

opleidingsdiensten, sociale huisvesting, 

kinderopvang, langdurige zorg en sociale 

hulpverlening;"; 

 

Amendement  20 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b bis (nieuw) 

Verordening (EU) nr. 2015/1017 

Artikel 4 – lid 2 – letter f – punt iv 

 

 

Bestaande tekst Amendement 

 b bis) onder e) wordt punt iv) vervangen 

door: 

iv) essentiële prestatie-indicatoren, met 

name met betrekking tot het gebruik van de 

EU-garantie, de verwezenlijking van de 

doelstellingen van de artikelen 6 en 9 en 

bijlage II, het aantrekken van particulier 

kapitaal, en het macro-economische effect 

van het EFSI, met inbegrip van het effect 

ervan op de ondersteuning van 

investeringen; 

iv) essentiële prestatie-indicatoren, met 

name met betrekking tot het gebruik van de 

EU-garantie, de verwezenlijking van de 

doelstellingen van de artikelen 6 en 9 en 

bijlage II, het aantrekken van particulier 

kapitaal, en het macro-economische effect 

van het EFSI, met inbegrip van het effect 

ervan op de ondersteuning van 

investeringen en op het scheppen van 

werkgelegenheid; 

 

Amendement  21 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 

Verordening (EU) nr. 2015/1017 

Artikel 6 – lid 1 – inleidende formule 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. In de EFSI-overeenkomst wordt 

bepaald dat het EFSI projecten moet 

ondersteunen die gericht zijn op de aanpak 

van marktfalen of suboptimale 

investeringssituaties en die: 

1. In de EFSI-overeenkomst wordt 

bepaald dat het EFSI projecten moet 

ondersteunen die ten goede komen aan de 

reële economie en die gericht zijn op de 

aanpak van marktfalen of suboptimale 

investeringssituaties en die: 

 

Amendement  22 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 1 – punt 4 – letter -a (nieuw) 

Verordening (EU) nr. 2015/1017 

Artikel 7 – lid 3 – alinea 1 

 

Bestaande tekst Amendement 

 -a) lid 3 wordt vervangen door: 

3. Het bestuur bestaat uit vier leden: 

drie benoemd door de Commissie en een 

benoemd door de EIB. Het bestuur kiest 

voor een eenmalig hernieuwbare vaste 

termijn van drie jaar uit zijn midden een 

voorzitter. Het bestuur besluit bij 

consensus." 

3. Het bestuur bestaat uit vier leden: 

drie benoemd door de Commissie, te weten 

één afkomstig van DG ECFIN en twee 

afwisselend afkomstig van andere 

relevante directoraten-generaal, en een 

benoemd door de EIB. Het bestuur kiest 

voor een eenmalig hernieuwbare vaste 

termijn van drie jaar uit zijn midden een 

voorzitter. Het bestuur besluit bij 

consensus." 

 

Amendement  23 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 – letter a – punt -i (nieuw) 

Verordening (EU) nr. 2015/1017 

Artikel 7 – lid 8 – alinea 3 – inleidende formule 

 

 

Bestaande tekst Amendement 

 -i) de derde alinea wordt vervangen 

door: 

‘Bij de samenstelling van het comité is 

sprake van genderevenwicht. Het bestuur 

streeft ernaar deskundigen te selecteren die 

Bij de samenstelling van het comité is 

sprake van genderevenwicht. "Het bestuur 

streeft ernaar deskundigen te selecteren die 
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ervaring hebben met investeringen op een 

of meer van de volgende terreinen:’ 

samen een mix van ervaring hebben met 

investeringen op alle volgende terreinen:"; 

 

Amendement  24 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 – letter a – punt i bis (nieuw) 

Verordening (EU) nr. 2015/1017 

Artikel 7 – alinea 8 – letter f 

 

Bestaande tekst Amendement 

 i bis) letter f) wordt vervangen door: 

f) onderwijs en opleiding; f) arbeidsmarkt, onderwijs en 

opleiding, beroepsopleiding voor 

vaardigheden en een leven lang leren;" 

 

Amendement  25 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 – letter a – punt i ter (nieuw) 

Verordening (EU) nr. 2015/1017 

Artikel 7 – lid 8 – letter k 

 

 

Bestaande tekst Amendement 

 i ter) letter k) wordt vervangen door: 

‘k) sociale infrastructuur en sociale en 

solidaire economie:’ 

k) sociale infrastructuur, sociale 

dienstverlening en sociale en solidaire 

economie." 

 

Amendement  26 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 – letter d 

Verordening (EU) nr. 2015/1017 

Artikel 7 – lid 12 – alinea 2 – tweede zin 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Besluiten waarmee het gebruik van de EU-

garantie wordt goedgekeurd, worden 

openbaar en toegankelijk gemaakt en 

Besluiten waarmee het gebruik van de EU-

garantie wordt goedgekeurd, worden 

onverwijld openbaar en toegankelijk 
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vermelden de redenen van het besluit, 

waarbij met name wordt ingegaan op de 

inachtneming van het 

additionaliteitscriterium. De publicatie 

bevat geen commercieel gevoelige 

informatie. De besluitvorming in het 

investeringscomité wordt geschraagd door 

de documentatie die door de EIB is 

verstrekt. 

gemaakt en vermelden de redenen van het 

besluit uitgaande van het scorebord van 

het project, waarbij met name wordt 

ingegaan op de inachtneming van het 

beleid van de Unie, met inbegrip van de 

doelstelling van slimme, duurzame en 

inclusieve groei, het scheppen van 

kwalitatief hoogwaardige banen, en 

economische, sociale en territoriale 

cohesie, en van het 
additionaliteitscriterium. De publicatie 

bevat geen commercieel gevoelige 

informatie. De besluitvorming in het 

investeringscomité wordt geschraagd door 

de documentatie die door de EIB is 

verstrekt. 

 

Amendement  27 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter -a (nieuw) 

Verordening (EU) nr. 2015/1017 

Artikel 9 bis – lid 2 – letter g – inleidende formule 

 

 

Bestaande tekst Amendement 

 -a) in lid 2 wordt punt g) vervangen 

door: 

g) menselijk kapitaal, cultuur en 

gezondheid, in het bijzonder door middel 

van: 

g) menselijk kapitaal, sociale 

ontwikkeling, cultuur en gezondheid, in het 

bijzonder door middel van: 

 

Amendement  28 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter -a bis (nieuw) 

Verordening (EU) nr. 2015/1017 

Artikel 9 – lid 2 – letter g – punt i 

 

Bestaande tekst Amendement 

 -a bis) In lid 2, letter g) wordt punt i) 

vervangen door: 

i) onderwijs en opleiding; i) arbeidsmarkt, onderwijs en 

opleiding, beroepsopleiding voor 
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vaardigheden en een leven lang leren;" 

 

Amendement  29 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter -a ter (nieuw) 

Verordening (EU) nr. 2015/1017 

Artikel 9 – lid 2 – letter g – punt v 

 

 

Bestaande tekst Amendement 

 -a ter) In lid 2, letter g) wordt punt i) 

vervangen door: 

v) sociale infrastructuur, sociale en 

solidaire economie; 

v) sociale infrastructuur, sociale 

dienstverlening en sociale en solidaire 

economie." 

 

Amendement  30 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter -a quater (nieuw) 

Verordening (EU) nr. 2015/1017 

Artikel 9 – lid 2 – letter g – punt v bis (nieuw) 

 

Bestaande tekst Amendement 

 -a quater) in lid 2, letter g), wordt na 

punt v) het volgende punt toegevoegd: 

 v bis) verstrekking van financiering aan 

het investeringsplatform voor organisaties 

op het gebied van sociale economie, 

waaronder sociale ondernemingen; 

 

Amendement  31 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter b 

Verordening (EU) nr. 2015/1017 

Artikel 9 – lid 2 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De EIB hanteert ten minste 40 % van de 

EFSI-financiering in het venster 

De EIB hanteert ten minste 40 % van de 

EFSI-financiering in het venster 
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infrastructuur en innovatie als streefcijfer 

voor de ondersteuning van projecten met 

componenten die bijdragen aan 

klimaatactie, zulks in aansluiting bij de 

COP21-verbintenissen. Het bestuur 

verstrekt daartoe nadere richtsnoeren. 

infrastructuur en innovatie als streefcijfer 

voor de ondersteuning van projecten met 

componenten die bijdragen aan 

klimaatactie en de creatie van 

werkgelegenheid, zulks in aansluiting bij 

de COP21-verbintenissen en de Europa 

2020-strategie. Het bestuur verstrekt 

daartoe nadere richtsnoeren. 

 

Amendement  32 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 9 – letter a – punt i 

Verordening (EU) nr. 2015/1017 

Artikel 14 – lid 1 – alinea 1 – tweede zin 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Dergelijke ondersteuning omvat de 

verlening van gerichte ondersteuning met 

betrekking tot het gebruik van technische 

bijstand voor het structureren van 

projecten, het gebruik van innovatieve 

financiële instrumenten en het gebruik van 

publiek-private partnerschappen, daarbij 

rekening houdend met de bijzonderheden 

en de behoeften van de lidstaten met 

minder ontwikkelde financiële markten. 

Dergelijke ondersteuning omvat de 

verlening van gerichte plaatselijke 

ondersteuning met betrekking tot het 

gebruik van technische bijstand voor het 

structureren van projecten, het gebruik van 

innovatieve financiële instrumenten en het 

gebruik van publiek-private 

partnerschappen en, in voorkomend geval, 

het verlenen van advies over relevante 

vraagstukken in verband met het 

Unierecht, daarbij rekening houdend met 

de bijzonderheden en de behoeften van de 

lidstaten met minder ontwikkelde 

financiële markten en van verschillende 

sectoren. 

 

Amendement  33 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 9 – letter a – punt i bis (nieuw) 

Verordening (EU) nr. 2015/1017 

Artikel 14 – lid 1 – alinea 2 

 

Bestaande tekst Amendement 

 i bis) de tweede alinea wordt vervangen 

door: 



 

AD\1117652NL.docx 21/26 PE594.189v04-00 

 NL 

De EIAH is in staat technische bijstand te 

verlenen op de in artikel 9, lid 2, 

opgesomde terreinen, in het bijzonder op 

het gebied van energie-efficiëntie, TEN-V 

en stedelijke mobiliteit. 

De EIAH is in staat technische bijstand te 

verlenen op de in artikel 9, lid 2, 

opgesomde terreinen, in het bijzonder op 

het gebied van energie-efficiëntie, TEN-V, 

stedelijke mobiliteit en sociale 

infrastructuur." 

 

Amendement  34 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 9 – letter a – punt ii 

Verordening (EU) nr. 2015/1017 

Artikel 14 – lid 1 – alinea 2 – tweede zin 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De EIAH ondersteunt ook de 

voorbereiding van projecten op het gebied 

van de circulaire economie of klimaatactie 

of componenten ervan, met name in het 

kader van COP21, de voorbereiding van 

projecten in de digitale sector en de 

voorbereiding van de in artikel 5, lid 1, 

vijfde alinea, bedoelde projecten. 

De EIAH ondersteunt ook de 

voorbereiding van projecten op het gebied 

van de circulaire economie of klimaatactie 

of componenten ervan, met name in het 

kader van COP21, in het bijzonder in 

minder ontwikkelde en 

overgangsgebieden om de 

werkgelegenheid en de sociale integratie 

zo goed mogelijk te stimuleren en om 

armoede aan te pakken, waaronder de 

voorbereiding van projecten in de digitale 

sector,  en de voorbereiding van de in 

artikel 5, lid 1, vijfde alinea, bedoelde 

projecten. 

 

Amendement  35 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 9 – letter b – punt i 

Verordening (EU) nr. 2015/1017 

Artikel 14 – lid 2 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) het stimuleren van lokale kennis 

met het oog op een vlottere verstrekking 

van de EFSI-steun in de hele Unie en het 

bijdragen, waar mogelijk, aan het in punt 8 

van bijlage II beschreven doel van 

sectorale en geografische diversificatie van 

c) het stimuleren van lokale kennis, 

nauwere samenwerking met de autoriteiten 

in de lidstaten en een gerichte 

ondersteuning van capaciteitsopbouw met 

het oog op een vlottere verstrekking van de 

EFSI-steun in de hele Unie en het 
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het EFSI door de EIB te ondersteunen bij 

het creëren van verrichtingen; 

bijdragen, waar mogelijk, aan het in punt 8 

van bijlage II beschreven doel van 

sectorale en geografische diversificatie van 

het EFSI door de EIB te ondersteunen bij 

het creëren van verrichtingen en het 

versterken van de samenwerking met de 

lidstaten; 

 

Amendement  36 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 9 – letter b – punt ii 

Verordening (EU) nr. 2015/1017 

Artikel 14 – lid 2 – letter e 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

e) het verlenen van proactieve 

ondersteuning bij de oprichting van 

investeringsplatformen; 

e) het verlenen van proactieve 

ondersteuning bij de oprichting van 

investeringsplatformen, waaronder 

sectorale investeringsplatformen; 

 

Amendement  37 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 9 – letter b bis (nieuw) 

Verordening (EU) nr. 2015/1017 

Artikel 14 – lid 3 

 

 

Bestaande tekst Amendement 

 b bis) lid 3 wordt als volgt gewijzigd: 

3. De EIAH-diensten zijn beschikbaar 

voor particuliere en publieke 

projectontwikkelaars, met inbegrip van 

nationale stimuleringsbanken of -

instellingen en investeringsplatformen of 

fondsen alsook regionale en lokale 

publieke entiteiten. 

3. De EIAH-diensten zijn beschikbaar 

en toegankelijk voor alle particuliere en 

publieke projectontwikkelaars, met 

inbegrip van nationale stimuleringsbanken 

of -instellingen en investeringsplatformen 

of fondsen, regionale en lokale publieke 

entiteiten, alsook sociale stakeholders."; 
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Amendement  38 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 9 – letter c 

Verordening (EU) nr. 2015/1017 

Artikel 14 – lid 5 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. Om het in lid 1 genoemde doel te 

realiseren en op lokaal niveau zo goed 

mogelijke adviessteun te verlenen, streeft 

de EIAH ernaar gebruik te maken van de 

deskundigheid van de EIB, de Commissie, 

nationale stimuleringsbanken of -

instellingen en de beheersautoriteiten van 

de Europese structuur- en 

investeringsfondsen. 

5. Om het in lid 1 genoemde doel te 

realiseren en op lokaal niveau en bij de 

desbetreffende stakeholders zo goed 

mogelijke adviessteun te verlenen, streeft 

de EIAH ernaar gebruik te maken van de 

deskundigheid van de EIB, de Commissie, 

nationale stimuleringsbanken 

of -instellingen en de beheersautoriteiten 

van de Europese structuur- en 

investeringsfondsen."; 

 

Amendement  39 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 9 bis (nieuw) 

Verordening (EU) nr. 2015/1017 

Artikel 16 – lid 2 – letter c 

 

Bestaande tekst Amendement 

 9 bis) In artikel 16, lid 2, wordt letter c) 

vervangen door: 

c) een beoordeling van de mate waarin 

de verrichtingen die onder deze 

verordening vallen, bijdragen aan de 

verwezenlijking van de in artikel 9, lid 2, 

vermelde algemene doelstellingen, met 

inbegrip van een beoordeling van het 

niveau van EFSI-investeringen op het 

gebied van onderzoek, ontwikkeling en 

innovatie en vervoer (inclusief TEN-V en 

stedelijke mobiliteit), telecommunicatie, 

energie-infrastructuur en energie-

efficiëntie; 

c) een beoordeling van de mate waarin 

de verrichtingen die onder deze 

verordening vallen, bijdragen aan de 

verwezenlijking van de in artikel 9, lid 2, 

vermelde algemene doelstellingen, met 

inbegrip van een beoordeling van het 

niveau van EFSI-investeringen op het 

gebied van onderzoek, ontwikkeling en 

innovatie en vervoer (inclusief TEN-V en 

stedelijke mobiliteit), telecommunicatie, 

energie-infrastructuur, energie-efficiëntie 

en sociale infrastructuur, sociale 

dienstverlening en sociale en solidaire 

economie; 
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Amendement  40 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 13 bis (nieuw) 

Verordening (EU) nr. 2015/1017 

Artikel 23 – lid 5 bis (nieuw). 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 13 bis) aan artikel 23 wordt de volgende 

alinea toegevoegd: 

 “5 bis. Dit scorebord wordt openbaar 

gemaakt om de verantwoordingsplicht en 

de transparantie te versterken en alle 

partijen een beter inzicht te geven in de 

additionaliteit, zoals omschreven in artikel 

3." 
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