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P8_TA(2015)0236 

Europees Fonds voor strategische investeringen ***I 

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 24 juni 2015 over het voorstel voor 

een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees 

Fonds voor strategische investeringen en tot wijziging van de Verordeningen (EU) 

nr. 1291/2013 en (EU) nr. 1316/2013 (COM(2015)0010 – C8-0007/2015 – 

2015/0009(COD)) 

 

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 

(COM(2015)0010), 

– gezien artikel 294, lid 2, de artikelen 172 en 173, artikel 175, derde alinea, en artikel 

182, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond 

waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend 

(C8-0007/2015), 

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité1, 

– gezien het advies van het Comité van de Regio's2, 

– gezien de schriftelijke toezegging van de vertegenwoordiger van de Raad van 9 juni 

2015 om het standpunt van het Europees Parlement goed te keuren, overeenkomstig 

artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

– gezien artikel 59 van zijn Reglement, 

– gezien het gezamenlijk overleg van de Begrotingscommissie en de Commissie 

economische en monetaire zaken overeenkomstig artikel 55 van het Reglement,  

– gezien het verslag van de Begrotingscommissie en de Commissie economische en 

                                                 
1  Advies van 19 maart 2015 (nog niet in het Publicatieblad bekendgemaakt). 
2  Advies van 16 april 2015 (nog niet in het Publicatieblad bekendgemaakt). 



monetaire zaken en de adviezen van de Commissie industrie, onderzoek en energie, de 

Commissie vervoer en toerisme, de Commissie begrotingscontrole, de Commissie 

werkgelegenheid en sociale zaken, de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en 

voedselveiligheid, de Commissie interne markt en consumentenbescherming, de 

Commissie regionale ontwikkeling, de Commissie landbouw en 

plattelandsontwikkeling, de Commissie cultuur en onderwijs en de Commissie 

constitutionele zaken (A8-0139/2015), 

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast; 

2. hecht zijn goedkeuring aan de gemeenschappelijke verklaring van het Europees 

Parlement, de Raad en de Commissie die als bijlage bij onderhavige resolutie is 

gevoegd, en die samen met de definitieve wetgevingstekst in de L-reeks van het 

Publicatieblad van de Europese Unie zal worden bekendgemaakt; 

3. neemt kennis van de verklaringen van de Commissie die als bijlage bij onderhavige 

resolutie zijn gevoegd, en die samen met de definitieve wetgevingstekst in de L-reeks 

van het Publicatieblad van de Europese Unie zullen worden bekendgemaakt; 

4. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 

wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen; 

5. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 

en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen. 



P8_TC1-COD(2015)0009 

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 24 juni 2015 met 

het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2015/... van het Europees Parlement en 

de Raad betreffende het Europees Fonds voor strategische investeringen, de Europese 

investeringsadvieshub en het Europese investeringsprojectenportaal en tot wijziging van 

de Verordeningen (EU) nr. 1291/2013 en (EU) nr. 1316/2013 – het Europees Fonds voor 

strategische investeringen 

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt 

van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Verordening (EU) 2015/1017.) 



BIJLAGE BIJ DE WETGEVINGSRESOLUTIE 

1. Gezamenlijke verklaring van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over 

de verdeling van de middelen voor Horizon 2020 

"Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie zijn overeengekomen dat de volgende 

begrotingslijnen niet zullen bijdragen aan de financiering van het EFSI: "Stimuleren van 

grensverleggend onderzoek in de Europese Onderzoeksraad", "Marie Sklodowska-Curie-

acties" en "Topkwaliteit verspreiden en deelname verbreden". Het resterende bedrag, dat 

voortvloeit uit het aanvullend gebruik van de marge in vergelijking met het gebruik dat was 

voorzien in het voorstel van de Commissie, wordt opnieuw toegewezen aan de overige 

Horizon 2020-begrotingslijnen evenredig met de door de Commissie voorgestelde verlaging 

daarvan. De indicatieve verdeling is vastgelegd in bijlage I bij de EFSI-verordening." 

2. Verklaring van de Commissie over de ontwerpbegroting 2016 

"De Commissie zal een analyse maken van het mogelijke effect van de bijdragen aan het 

EFSI uit de verschillende begrotingslijnen van Horizon 2020 op de doeltreffende 

tenuitvoerlegging van de respectievelijke programma's en zal, in voorkomend geval, een nota 

van wijzigingen bij het ontwerp van algemene begroting van de Unie voor 2016 voorstellen 

om de verdeling van de Horizon 2020-begrotingslijnen aan te passen."  

3. Verklaring van de Commissie over haar beoordeling van eenmalige bijdragen in het 

kader van het EFSI-initiatief met het oog op de tenuitvoerlegging van het stabiliteits- en 

groeipact 

"Onverminderd de bevoegdheden van de Raad met betrekking tot de tenuitvoerlegging van 

het stabiliteits- en groeipact (SGP), dienen eenmalige bijdragen van de lidstaten, ofwel van 

een lidstaat ofwel van nationale stimuleringsbanken die zijn ingedeeld bij de sector algemene 

overheid of die namens een lidstaat optreden, aan het EFSI of aan thematische of 

meerlandeninvesteringsplatformen die zijn opgezet voor de tenuitvoerlegging van het 

investeringsplan, in principe te worden beschouwd als eenmalige maatregelen in de zin van 

artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1466/97 van de Raad en artikel 3 van Verordening (EG) 

nr. 1467/97 van de Raad." 


