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P8_TA(2017)0478 

Verlenging van de looptijd van het Europees Fonds voor strategische 

investeringen ***I 

 Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 12 december 2017 over het 

voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van 

de Verordeningen (EU) nr. 1316/2013 en (EU) 2015/1017 wat betreft de verlenging van 

de looptijd van het Europees Fonds voor strategische investeringen en wat betreft de 

invoering van technische versterkingen voor dat fonds en de Europese 

investeringsadvieshub (COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD)) 

 

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing) 

Het Europees Parlement, 

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

(COM(2016)0597), 

– 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-

0375/2016), 

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

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van donderdag 15 

december 20161, 

– gezien het advies van het Comité van de Regio's van 7 december 20162, 

– gezien het overeenkomstig artikel 69 septies, lid 4, van zijn Reglement door de 

bevoegde commissies goedgekeurde voorlopig akkoord en de door de 

vertegenwoordiger van de Raad bij brief van 8 november 2017 gedane toezegging om 

het standpunt van het Europees Parlement overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het 

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie goed te keuren, 

– gezien artikel 59 van zijn Reglement, 

                                                 
1  PB C 75 van 10.3.2017, blz. 57. 
2  PB C 185 van 9.6.2017, blz. 62. 



 

 

– 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 

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 en de Commissie regionale ontwikkeling (A8-

0198/2017), 

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast; 

2. neemt kennis van de bij deze resolutie gevoegde verklaring van de Commissie; 

3. verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar 

voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen; 

4. 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(2016)0276 

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 12 december 2017 

met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2017/... van het Europees 

Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1316/2013 en 

Verordening (EU) 2015/1017 wat betreft de verlenging van de looptijd van het Europees 

Fonds voor strategische investeringen en wat betreft de invoering van technische 

versterkingen voor dat fonds en de Europese investeringsadvieshub 

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

van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Verordening (EU) 2017/2396.) 

  



 

 

BIJLAGE BIJ DE WETGEVINGSRESOLUTIE 

Verklaring van de Commissie over de verhoging van 225 miljoen EUR van het Connecting 

Europe Facility-programma 

Als gevolg van het politieke akkoord tussen het Europees Parlement en de Raad over de 

financiering van EFSI 2.0 zal een bedrag van 275 miljoen EUR, afkomstig van CEF-

financieringsinstrumenten, worden herschikt, hetgeen neerkomt op een vermindering van 

225 miljoen EUR ten opzichte van het voorstel van de Commissie. 

De Commissie bevestigt dat de financiële programmering zal worden herzien om rekening te 

houden met de dienovereenkomstige verhoging van het CEF-programma ten belope van 

225 miljoen EUR. 

In het kader van de jaarlijkse begrotingsprocedures voor de jaren 2019-2020 zal de Commissie 

de nodige voorstellen doen om te zorgen voor een optimale toewijzing van dit bedrag binnen 

het CEF-programma. 

 

 


