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BEKNOPTE MOTIVERING 

Met het EFSI II-voorstel wil de Commissie de looptijd van het Europees Fonds voor 

strategische investeringen (EFSI) verlengen en technische versterkingen voor het EFSI en de 

Europese investeringsadvieshub (European Investment Advisory Hub, EIAH) invoeren. Het 

voorstel gaat vergezeld van een evaluatie door de Commissie van het gebruik van de 

budgettaire garantie van de EU sinds de start van het EFSI in juli 2015. De Europese 

Rekenkamer heeft een advies gepubliceerd met als titel "EFSI: een vroegtijdig voorstel voor 

verlenging en uitbreiding" (advies nr. 2/2016). 

Wat de doelstellingen betreft die zijn vastgesteld voor het EU-transportbeleid en de bijdrage 

van het EFSI om deze te realiseren, is de rapporteur van mening dat met name de volgende 

elementen van het voorstel relevant zijn en in dit advies aan bod moeten komen: 

 verlenging van het EFSI tot het einde van het huidige MFK en verhoging van de 

investeringsdoelstelling tot 500 miljard EUR (EFSI I: 315 miljard EUR, inclusief een

 verhoging van de EU-garantie tot 26 miljard EUR (EFSI I: 16 miljard EUR) en 

aanpassing van het streefpercentage van het EU-garantiefonds tot 35 % van de totale 

garantieverplichtingen van de EU (EFSI I: 50 %), hetgeen gedeeltelijk gefinancierd zou 

worden met een

 bijkomende overheveling van de Connecting Europe Facility (CEF), door 

155 miljoen EUR weg te snijden in de transportsector en 345 miljoen EUR in de 

energiesector,

 versterkte additionaliteitsbepalingen voor projecten (voor het aanpakken van marktfalen 

of suboptimale investeringssituaties), met betrekking tot projecten in het infrastructuur- 

en innovatieloket waarbij twee of meer lidstaten met elkaar worden verbonden,

 een bijkomende focus op projecten die bijdragen tot het realiseren van de COP21-

doelstellingen van het klimaatbeleid, waarop minstens 40 % van de EFSI-financiering 

binnen het infrastructuur- innovatieloket gericht moet zijn,

 uitsluiting van steun voor snelwegen, tenzij voor particuliere investeringen in 

cohesielanden of in grensoverschrijdende projecten waarbij minstens één cohesieland 

betrokken is,

 betere technische ondersteuning voor projecten waarbij meerdere lidstaten betrokken zijn, 

inclusief een combinatie van het EFSI met andere bronnen van EU-financiering, zoals de 

ESIF, Horizon 2020 en de CEF, en een sectorale en geografische diversificatie van het 

EFSI.

 

De rapporteur is van mening dat het EFSI moet dienen als effectief instrument voor het 

genereren van bijkomende investeringen en banen in transportinfrastructuur en mobiliteit. De 

weliswaar beperkte ervaring die tot nu toe is opgedaan, leert evenwel dat bijkomende 

maatregelen nodig zijn om een groter hefboomeffect te creëren met betrekking tot het 

potentieel van het fonds in de transportsector. Aangezien de transportprojecten goed zijn voor 

slechts 8 % van de totale door het EFSI gefinancierde projecten, of 11 miljard EUR, is er in 

feite aanzienlijke ruimte om de aantrekkelijkheid van het fonds voor de lidstaten, regionale en 

lokale instanties en projectontwikkelaars te verbeteren wat financiering, 

subsidiabiliteitscriteria en technische ondersteuning betreft. 
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Het EFSI kan meerwaarde op het gebied van transport opleveren, als het functioneert als 

instrument ter aanvulling, niet als concurrent, van het succesvolle CEF-programma, waarvoor 

te veel aanmeldingen zijn. Met de CEF wordt het trans-Europese transportnetwerk 

gefinancierd in het kader van coherente langetermijnprioriteiten die zijn overeengekomen en 

die de medewetgevers in het kader van een grondig proces controleren. De rapporteur is tegen 

de verdere overheveling van middelen om EFSI II te financieren en herinnert eraan dat al 

4 miljard EUR is weggehaald bij de CEF en Horizon 2020 voor EFSI I. Bijkomende 

besparingen zijn immers niet nodig: uit de evaluatie van het EFSI door de Commissie blijkt 

integendeel dat het streefpercentage van de EU-garantie licht kan worden aangepast. In feite 

is het zo dat, als het streefpercentage van EFSI I niet was vastgesteld op 50 %, van in het 

begin minder besparingen bij de CEF nodig waren geweest. Tot slot moet de Commissie, 

alvorens te besluiten over een toekomstige voortzetting of wijziging van het EFSI, het EFSI 

niet alleen volledig evalueren, maar ook alle wettelijke verplichtingen nakomen met 

betrekking tot de conclusies van de evaluatie, die de medewetgevers in de EFSI I-verordening 

hebben vastgesteld. 

Gelet op het bovenstaande stelt de rapporteur voor het EFSI II-voorstel van de Commissie als 

volgt te wijzigen: 

 behoud van de huidige financiële enveloppe voor de CEF en het transportonderdeel 

hiervan,

 aanpassing van het streefpercentage voor het EU-garantiefonds tot 32 % van de totale EU-

garantieverplichtingen,

 de additionaliteitsbepalingen moeten complexe multinationale en grensoverschrijdende 

projecten omvatten, inclusief de essentiële corridors en andere delen van het essentiële 

netwerk die zijn geïdentificeerd door de CEF, de SESAR en het ERTMS, om de 

voltooiing te verkrijgen van de TEN-T-netwerkprojecten die anders niet zouden worden 

uitgevoerd, gezien de beperkte middelen die overblijven in de CEF,

 het gebruik van de EU-garantie moet een specifiek streefpercentage omvatten van 20 % 

voor transport, waarbij ook moet worden bijgedragen tot het realiseren van de 

doelstellingen van het klimaatbeleid,

 de deelname van de lidstaten en de regionale en lokale overheden aan EFSI-projecten of -

instrumenten moet worden behandeld als een eenmalige bijdrage, die moet worden 

afgetrokken van de structurele fiscale inspanning die de lidstaten worden verwacht te 

realiseren,

 Europese groeperingen voor territoriale samenwerking moeten in aanmerking komen als 

partners voor de EU-garantie om grensoverschrijdende / multinationale projecten te 

verlichten,

 EFSI-steun voor snelwegen moet mogelijk zijn voor projecten die overeenkomen met de 

TEN-T-doelstellingen en de doelstellingen van het transportbeleid (bijvoorbeeld 

verbetering van de verkeersveiligheid, ontwikkeling van ITS, onderhoud van TEN-T-

wegen),

 de rol van de EIAH als adviseur van regionale overheden en projectontwikkelaars, 

inclusief voor multinationale en grensoverschrijdende projecten en voor het bevorderen 

van de combinatie van het EFSI met de CEF, moet worden versterkt,

 behoud van de artikelen 18, leden 7 en 8, waarin staat dat de toekomst van het EFSI wordt 

bepaald op basis van een onafhankelijke evaluatie.
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AMENDEMENTEN 

De Commissie vervoer en toerisme verzoekt de ten principale bevoegde Begrotingscommissie 

en Commissie economische en monetaire zaken onderstaande amendementen in aanmerking 

te nemen: 

 

Amendement   1 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (2 bis) Er moeten inspanningen worden 

geleverd om de investeringen te verhogen 

door te zorgen voor meer transparantie en 

media-aandacht, technische bijstand te 

verlenen in alle projectfasen en een 

slimmer gebruik van de financiële 

middelen aan te moedigen. 

 

Amendement   2 

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 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, 
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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. 

toerisme en de digitale transformatie. 

Bovendien moet er ook de excessieve 

concentratie in bepaalde beleidssectoren 

mee worden aangepakt, alsmede 

geografische onevenwichten in de 

investeringen, om bij te dragen tot de 

economische, sociale en territoriale 

cohesie van de Unie en toenemende 

verschillen in de diverse regio's en 

lidstaten te voorkomen. 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. Bovendien 

wordt EFSI-steun voor snelwegen beperkt 

tot de ondersteuning van particuliere 

en/of publieke investeringen in vervoer in 

de cohesielanden, in minder ontwikkelde 

regio's of in grensoverschrijdende 

vervoersprojecten of gevallen waar deze 

steun nodig is voor opwaardering en 

onderhoud, verbetering van de 

verkeersveiligheid, ontwikkeling van ITS 

of garantie van de integriteit en 

standaarden van de bestaande snelwegen 

binnen het trans-Europese 

transportnetwerk, met name veilige 

parkeerplaatsen, alternatieve centrales 

voor schone brandstof en oplaadsystemen 

voor elektrische voertuigen.   

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.  

 

Amendement   3 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 8 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 8 bis) De EIB maakt in zijn speciale 

activiteiten die door het EFSI worden 

ondersteund, systematisch gebruik van 

deelneming in instrumenten voor 

risicodeling met zijn mede-investeerders. 

Verzoekt de EIB bijgevolg, wanneer dit 

nodig en relevant is, op te treden in de 

vorm van garantie van het eerste verlies in 

het kader van de genoemde activiteiten, 

teneinde de additionaliteit van het EFSI-

mechanisme te optimaliseren en meer 

particuliere middelen aan te trekken. 

 

Amendement   4 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) Bij de selectie van projecten moet 

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 

(9) Bij de selectie van projecten moet 

de additionaliteit, een wezenlijk kenmerk 

van de EFSI-garantie, worden 

aangescherpt. Om te zorgen voor een 

betere vertegenwoordiging van de 

entiteiten die behoefte hebben aan de 

EFSI-garantie, is het wenselijk om rotatie 

mogelijk te maken binnen het bestuur en 

leden op te nemen van diverse diensten 

van de Commissie; bijvoorbeeld degene 

die verantwoordelijk zijn voor vervoers- 

en milieubeleid. Overeenkomstig het 

additionaliteitsbeginsel mogen 

verrichtingen alleen in aanmerking komen 

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 zoals het 

ERTMS, moeten additioneel worden 

geacht, aangezien ze per definitie met 

moeilijkheden gepaard gaan en een hoge 

meerwaarde voor de Unie hebben. 
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Amendement   5 

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)) en de Europese structuur- en 

investeringsfondsen (ESI-fondsen), 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. Er moet worden gezorgd voor 

samenhang en synergie-effecten tussen 

alle vormen van steun van de Unie. 

 

Amendement   6 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (10 bis) Wijst op de noodzaak om, 

met het oog op de verbetering van de 

prestaties van het EFSI op nationaal en 

regionaal niveau, de samenwerking 

tussen de EIB, beheerder van het EFSI, 

en de nationale stimuleringsbanken te 

versterken. 
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Amendement   7 

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 in de 

minder ontwikkelde regio's, de 

ultraperifere regio's en de 

overgangsregio's te verhogen en de 

geografische onevenwichten te 

corrigeren, moeten de algemene 

doelstellingen in het kader waarvan de 

EFSI-steun wordt verleend, voor die regio's 

worden verruimd. 

 

Amendement   8 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (11 bis) Om optimale 

omstandigheden voor duurzaamheid en 

succes te waarborgen moeten projecten 

geworteld zijn in het lokale en regionale 

niveau en in samenwerking met het lokale 

en regionale niveau worden uitgevoerd.   

Amendement  9 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (13 bis) Het huidige indicatieve 

streefdoel van het EFSI voor het 

infrastructuur- en innovatieloket moet 

worden aangepast op een manier die in 

overeenkomst is met en in verhouding 

staat tot de in deze verordening 

vastgestelde verhoging van de doelstelling 
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waardoor minstens 500 miljard EUR 

particuliere en publieke investeringen 

moet worden verworven. 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 14 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(14) Om de bijdrage uit de algemene 

begroting van de Unie aan het EU-

garantiefonds voor de beoogde extra 

investeringen gedeeltelijk te financieren, 

moet een overschrijving worden gedaan 

uit het beschikbare CEF-budget waarin 

Verordening (EU) nr. 1316/2013 van het 

Europees Parlement en de Raad4 voorziet. 

Voorts moet 1 145 797 000 EUR aan 

kredieten worden overgeschreven van de 

financiële instrumenten van de CEF naar 

het subsidiedeel van de CEF om deze 

middelen gemakkelijker te kunnen blenden 

met het EFSI, of naar andere relevante 

financiële instrumenten, en met name die 

voor energie-efficiëntie. 

(14) Om de bijdrage uit de algemene 

begroting van de Unie aan het EU-

garantiefonds voor de beoogde extra 

investeringen gedeeltelijk te financieren, is 

een passende aanpassing nodig van het 

streefpercentage van het EU-

garantiefonds om de nodige verhoging 

van de financiering mogelijk te maken 

zonder dat de schaarse middelen van het 

beschikbare CEF- en Horizon 2020-

budget, waarin is voorzien in Verordening 

(EU) nr. 1316/2013 van het Europees 

Parlement en de Raad en Verordening 

nr. 1291/2013 van het Europees 

Parlement en de Raad4, hoeven te worden 

verminderd, overeenkomstig de 

presentatie in de door de Commissie 

uitgevoerde evaluatie. Voorts moet 1 145 

797 000 EUR aan kredieten worden 

overgeschreven van de financiële 

instrumenten van de CEF naar het 

subsidiedeel van de CEF om deze 

middelen gemakkelijker te kunnen blenden 

met het EFSI, of naar andere relevante 

financiële instrumenten, en met name die 

voor energie-efficiëntie. 

__________________ __________________ 

4 Verordening (EU) nr. 1316/2013 van het 

Europees Parlement en de Raad van 11 

december 2013 tot vaststelling van de 

financieringsfaciliteit voor Europese 

verbindingen, tot wijziging van 

Verordening (EU) nr. 913/2010 en tot 

intrekking van Verordeningen (EG) nr. 

680/2007 en (EG) nr. 67/2010 (PB L 348 

4 Verordening (EU) nr. 1316/2013 van het 

Europees Parlement en de Raad van 11 

december 2013 tot vaststelling van de 

financieringsfaciliteit voor Europese 

verbindingen, tot wijziging van 

Verordening (EU) nr. 913/2010 en tot 

intrekking van Verordeningen (EG) nr. 

680/2007 en (EG) nr. 67/2010 (PB L 348 
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van 20.12.2013, blz. 129). van 20.12.2013, blz. 129). 

 

Amendement   11 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 16 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (16 bis) Het EFSI heeft op 

doeltreffende wijze het volume weten te 

verhogen van speciale activiteiten van de 

EIB ten gunste van kmo's, maar is niet 

succesvol geweest wat betreft de 

vergroting van het volume van de 

transportprojecten tot voldoende omvang, 

met name in de cohesielanden. Gezien de 

grote Europese meerwaarde van 

vervoersprojecten en de enorme 

investeringsbehoeften is het derhalve 

noodzakelijk om verdere maatregelen 

door te voeren om de moeilijkheden van 

de lidstaten en projectontwikkelaars bij 

het voorstellen van 

infrastructuurprojecten beter aan te 

pakken. 

 

Amendement  12 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 16 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (16 ter) Vervoers- en 

mobiliteitsprojecten kunnen moeilijk te 

financieren zijn vanwege de lagere 

rendementen, de lange termijn van de 

investeringen en het hogere risico- en 

onzekerheidsniveau. Om het bestaande 

sectorale onevenwicht van de door het 

EFSI gefinancierde projecten te 

verminderen en het probleem van 

suboptimale investeringen in 

vervoersinfrastructuur in de Unie aan te 

pakken, moet de EIAH samen met de 

Commissie specifieke maatregelen 
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vaststellen om op vereenvoudigde en 

minder bureaucratische wijze de 

combinatie mogelijk te maken van het 

EFSI met subsidies of andere publieke 

financiering uit de begroting van de EU 

of de lidstaten. 

 

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 het EFSI 

promoten om de zichtbaarheid van dit 

belangrijke instrument te vergroten. 

Bovendien moeten zij 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) 2015/1017 wordt 

verleend, te verhogen. 

 

Amendement   14 

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 in acht 

worden genomen, gezien de noodzaak van 

een veiligere benadering om fraude met 

deze verrichtingen te voorkomen. 

 

Amendement   15 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 21 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 
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(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, sectoren en 

regio's 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, projecten die bijdragen tot 

de verwezenlijking van de COP21-doelen 

en projecten op het gebied van duurzaam 

vervoer. 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 blenden van andere bronnen van 

Uniefinanciering (zoals de Europese 

structuur- en investeringsfondsen, 

Horizon 2020 en de CEF) met het EFSI 

teneinde synergie-effecten te bereiken 

tussen de verschillende bronnen van steun 

van de Unie. De steunverlening door de 

EIAH moet gemakkelijk toegankelijk en 

transparant zijn en de zichtbaarheid ervan 

voor potentiële projectontwikkelaars moet 

worden verbeterd.  

 

Amendement  16 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 21 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (21 bis) Het Europees semester 

voor coördinatie van het economisch 

beleid is gebaseerd op een gedetailleerde 

analyse van de plannen van de lidstaten 

inzake budgettaire, macro-economische 
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en structurele hervormingen en bezorgt de 

lidstaten landspecifieke aanbevelingen. 

Aansluitend hierbij moet de EIB de 

Commissie informeren over de 

vaststellingen met betrekking tot 

belemmeringen en flessenhalzen voor 

investeringen in de lidstaten die zij doet 

bij het uitvoeren van investeringsoperaties 

die vallen onder deze verordening. De 

Commissie moet onder andere met deze 

vaststellingen rekening houden bij de 

werkzaamheden die zij verricht in de 

context van het verbeteren van het 

investeringsklimaat door sectorale en 

andere investeringsbelemmeringen weg te 

nemen. 

 

Amendement   17 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 21 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (21 ter) Aangezien het uitblijven 

van structurele hervormingen de grootste 

belemmering vormt voor investeringen, 

zou EFSI-steun ook kunnen worden 

gekoppeld aan succesvolle ontwikkelingen 

op het gebied van economisch en fiscaal 

beleid in het kader van het Europees 

semester, op basis van de aanbevelingen 

voor landen met door een overschot of een 

tekort veroorzaakte onevenwichten met 

een grensoverschrijdend effect. 

 

 

Amendement  18 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 22 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(22) Verordening (EU) nr. 1316/2013 en 

Verordening (EU) 2015/1017 moet daarom 

(22) Verordening (EU) 2015/1017 moet 

daarom dienovereenkomstig worden 
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dienovereenkomstig worden gewijzigd, gewijzigd, 

 

 

Amendement  19 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 

Verordening (EU) 2015/1017 

Artikel 5 – lid 1 – alinea 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

“Om marktfalen en suboptimale 

investeringssituaties beter aan te pakken, 

hebben speciale activiteiten van de EIB die 

door het EFSI worden ondersteund, 

doorgaans kenmerken als achterstelling, 

deelneming in risicodelende instrumenten, 

grensoverschrijdende kenmerken, 

blootstelling aan specifieke risico's of 

andere onderscheidbare aspecten als verder 

beschreven in bijlage II.” 

"Om marktfalen, complexe 

multinationale, grensoverschrijdende 

projecten en suboptimale 

investeringssituaties beter aan te pakken, 

hebben speciale activiteiten van de EIB die 

door het EFSI worden ondersteund, 

doorgaans kenmerken als achterstelling, 

deelneming in risicodelende instrumenten, 

grensoverschrijdende kenmerken, 

blootstelling aan specifieke risico's of 

andere onderscheidbare aspecten als verder 

beschreven in bijlage II.” 

 

Amendement  20 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 

Verordening (EU) 2015/1017 

Artikel 5 – lid 1 – alinea 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

“De door het EFSI ondersteunde projecten 

waarbij twee of meer lidstaten door fysieke 

infrastructuur met elkaar worden 

verbonden of waarbij fysieke infrastructuur 

of diensten in verband met fysieke 

infrastructuur worden uitgebreid van één 

lidstaat naar één of meer andere lidstaten, 

worden ook geacht additionaliteit te 

bieden.”; 

"Door het EFSI ondersteunde projecten 

waarbij twee of meer lidstaten door fysieke 

infrastructuur met elkaar worden 

verbonden, projecten in bijlage I bij 

Verordening (EU) nr. 1316/2013 tot 

vaststelling van de financieringsfaciliteit 

voor Europese verbindingen, projecten 

voor de tenuitvoerlegging van de SESAR 

en het ERTMS en projecten waarbij 

fysieke infrastructuur of diensten in 

verband met fysieke infrastructuur worden 

uitgebreid van één lidstaat naar één of meer 
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andere lidstaten, worden ook geacht 

additionaliteit te bieden."; Het 

investeringscomité controleert in het 

kader van zijn selectieprocedure of de 

projecten voldoen aan de in dit lid 

vastgestelde vereisten. Het 

investeringscomité ziet erop toe dat de 

additionaliteit wordt geverifieerd in zijn 

selectieprocedure."; 

 

Amendement   21 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 bis (nieuw) 

Verordening (EU) 2015/1017 

Artikel 6 – lid 1 – letter e bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis) aan artikel 6, lid 1, wordt het 

volgende punt toegevoegd: 

 “e bis) minder waarschijnlijk financiering 

uit andere bronnen aantrekken en 

tegelijkertijd grote sociale gevolgen 

hebben." 

 

Amendement   22 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 ter (nieuw) 

Verordening (EU) 2015/1017 

Artikel 6 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 ter) Aan artikel 6, lid 2, wordt de 

volgende alinea toegevoegd: 

 "Kleinere projecten en investeringen 

kunnen, rekening houdend met 

additionaliteit en in hechte samenwerking 

met de nationale stimuleringsbanken, 

EFSI-steun ontvangen." 

 

Amendement   23 
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Voorstel voor een verordening 

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

Verordening (EU) 2015/1017 

Artikel 7 – lid 3 – alinea 1 

 

Bestaande tekst Amendement 

 -a) artikel 7, lid 3, wordt als volgt 

gewijzigd: 

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. 

"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, op basis van een grondige 

analyse van elke besproken situatie."  

 

Amendement   24 

Voorstel voor een verordening 

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

Verordening (EU) 2015/1017 

Artikel 7 – lid 4 

 

Bestaande tekst Amendement 

 -a bis) artikel 7, lid 4, wordt als volgt 

gewijzigd: 

4. Lidstaten en andere derden — 

laatstgenoemden onder voorbehoud van 

instemming van het bestuur — mogen aan 

het EFSI bijdragen in de vorm van 

garanties of contanten wat betreft de 

lidstaten, en uitsluitend in de vorm van 

contanten wat betreft andere derden. 

Lidstaten noch andere derden mogen lid 

worden van het bestuur noch wordt hun 

een rol toegekend in de benoeming van 

andere EFSI-medewerkers, onder wie de 

leden van het investeringscomité, noch 

kunnen zij enig recht doen gelden met 

betrekking tot andere aspecten van de 

governance van het EFSI als vastgelegd in 

deze verordening. 

4. Lidstaten en andere derden – 

laatstgenoemden onder voorbehoud van 

instemming van het bestuur – mogen aan 

het EFSI bijdragen in de vorm van 

garanties of contanten wat betreft de 

lidstaten, en op dezelfde wijze wat betreft 

andere derden. Lidstaten noch andere 

derden mogen lid worden van het bestuur 

noch wordt hun een rol toegekend in de 

benoeming van andere EFSI-medewerkers, 

onder wie de leden van het 

investeringscomité, noch kunnen zij enig 

recht doen gelden met betrekking tot 

andere aspecten van de governance van het 

EFSI als vastgelegd in deze verordening." 
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Amendement   25 

Voorstel voor een verordening 

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

Verordening (EU) 2015/1017 

Artikel 7 – lid 5 – alinea 1 

 

Bestaande tekst Amendement 

 (Niet van toepassing op de Nederlandse 

versie)   

In de EFSI-overeenkomst wordt bepaald 

dat het EFSI een algemeen directeur moet 

hebben, die verantwoordelijk moet zijn 

voor het behoorlijke dagelijks bestuur van 

het EFSI alsmede voor de voorbereiding en 

het voorzitterschap van de vergaderingen 

van het in lid 6 bedoelde 

investeringscomité. 

  

 

Amendement   26 

Voorstel voor een verordening 

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

Verordening (EU) 2015/1017 

Artikel 7 – lid 7 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 -a quater) Aan artikel 7, lid 7, wordt 

de volgende alinea toegevoegd: 

 "Het bestuur zorgt voor nauwere 

samenwerking tussen het Europees Fonds 

voor strategische investeringen en de 

structuurfondsen, de 

financieringsfaciliteit voor Europese 

verbindingen en Horizon 2020, teneinde 

gecombineerde financiering te bevorderen 

en het hefboomeffect van Europese 

investeringen te versterken, met name op 

het gebied van vervoer." 

 

Amendement   27 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 – letter a – sub ii bis (nieuw) 
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Verordening (EU) 2015/1017 

Artikel 7 – lid 8 – letter k bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 ii bis) het volgende punt k bis wordt 

toegevoegd: 

 k bis) defensie;" 

 

Amendement   28 

Voorstel voor een verordening 

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

Verordening (EU) 2015/1017 

Artikel 9 – lid 2 – punt i bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 a bis) aan lid 2 wordt het volgende punt i 

bis toegevoegd: 

 "i bis) steun aan initiatieven van de Unie 

in de defensiesector, in het bijzonder 

middels: 

 i)  onderzoek en ontwikkeling op 

Unieniveau; 

 ii)  ontwikkeling van de 

defensiecapaciteiten van de Unie; 

 iii)  kmo's en midcap-ondernemingen 

op het gebied van defensie;" 

 

Amendement  29 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter b 

Verordening (EU) 2015/1017 

Artikel 9 – lid 2 – alinea 1 bis 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De EIB hanteert ten minste 40 % van de 

EFSI-financiering in het venster 

infrastructuur en innovatie als streefcijfer 

voor de ondersteuning van projecten met 

componenten die bijdragen aan 
klimaatactie, zulks in aansluiting bij de 

De EIB hanteert ten minste 40 % van de 

EFSI-financiering in het venster 

infrastructuur en innovatie als streefcijfer 

voor de ondersteuning van projecten die 

een significante component bevatten op 

het gebied van klimaatactie, zulks in 



 

PE593.810v03-00 20/27 AD\1120875NL.docx 

NL 

COP21-verbintenissen. Het bestuur 

verstrekt daartoe nadere richtsnoeren. 

aansluiting bij de COP21-verbintenissen. 

Het bestuur verstrekt daartoe nadere 

richtsnoeren. 

 De EIB streeft naar de garantie dat ten 

minste 20 % van de EFSI-financiering 

wordt ingezet ter ondersteuning van 

projecten ter ontwikkeling van 

vervoersinfrastructuur, en uitrusting en 

innovatieve technologie voor vervoer dat 

valt onder punt c). 

 De EIB streeft naar de realisatie van een 

evenwichtige geografische verdeling van 

investeringen onder de lidstaten. 

 Ondanks de in dit lid bepaalde 

doelstellingen worden projecten die zijn 

goedgekeurd voor EFSI-financiering op 

het gebied van menselijk kapitaal en 

gezondheid, bijvoorbeeld productieve 

investeringen in ziekenhuizen en 

schoolfaciliteiten die vallen onder punt g), 

uitgevoerd.’; 

 

Amendement   30 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter b bis (nieuw) 

Verordening (EU) 2015/1017 

Artikel 9 – lid 2 – letter c – punt iii bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 b bis) aan lid 2, onder c), wordt het 

volgende punt toegevoegd: 

 "iii bis) spoorweginfrastructuur en overige 

spoorwegprojecten;" 

 

Amendement  31 

Voorstel voor een verordening 

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

Verordening (EU) 2015/1017 

Artikel 14 – lid 2 – letter c 
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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 

het EFSI door de EIB te ondersteunen bij 

het creëren van verrichtingen;"; 

c) het stimuleren van regionale en 

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 het EFSI door de EIB en 

projectontwikkelaars te ondersteunen bij 

het creëren van verrichtingen;";  

 

Amendement   32 

Voorstel voor een verordening 

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

Verordening (EU) 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  33 

Voorstel voor een verordening 

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

Verordening (EU) 2015/1017 

Artikel 14 – lid 2 – letter f bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 iii bis) het volgende punt f bis) wordt 

toegevoegd: 

 "f bis) het verlenen van advies voor 

projecten waarbij twee of meer lidstaten 

betrokken zijn en steun voor de 

totstandbrenging van financiële 

instrumenten voor multinationale of 

grensoverschrijdende projecten;" 
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Amendement   34 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 9 – letter b – punt iii ter (nieuw) 

Verordening (EU) 2015/1017 

Artikel 14 – lid 2 – letter f ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 iii ter) de volgende letter f ter) wordt 

toegevoegd: 

 "f ter) het beschikbaar stellen van 

voorbeelden van goede praktijken voor 

PPP's op het gebied van de ontwikkeling 

van spoorweginfrastructuur;" 

Amendement  35 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 9 – letter b – punt iii quater (nieuw) 

Verordening (EU) 2015/1017 

Artikel 14 – lid 2 – letter f quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 iii quater) het volgende punt f ter) 

wordt toegevoegd: 

 het aanbieden van beste praktijken en 

modellen voor projectstructurering op 

essentiële gebieden voor de domeinen in 

artikel 9, lid 2, onder b), c), e) en f), 

rekening houdend met de recentste 

Eurostatrichtsnoeren voor de 

boekhoudkundige verwerking van 

overheidsschulden met betrekking tot 

PPP's."; 

 

Amendement   36 

Voorstel voor een verordening 

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

Verordening (EU) 2015/1017 

Artikel 14 – lid 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 b bis) lid 3 bis wordt toegevoegd: "3 bis. 
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 "3 bis. De EIAH ziet toe op de 

complementariteit van het Europees 

Fonds voor strategische investeringen met 

de andere Europese programma's, 

teneinde de synergie te verbeteren, 

gecombineerde financiering te bevorderen 

en het hefboomeffect van de Europese 

financieringsinstrumenten te versterken." 

 

Amendement  37 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 – letter b 

Verordening (EU) 2015/1017 

Artikel 18 – leden 7 en 8 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) de leden 7 en 8 worden geschrapt; Schrappen 

 

Amendement   38 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 11 bis (nieuw) 

Verordening (EU) 2015/1017 

Artikel 19 – lid 1 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 11 bis) In artikel 19 wordt het volgende lid 

1 ter toegevoegd: 

 "De EIB dient een jaarlijks verslag in en 

publiceert dit op zijn website waarin de 

details zijn opgenomen van elk 

vervoersproject dat middels het EFSI-

fonds EU-steun heeft ontvangen, met 

vermelding van de overeenkomstige 

bedragen van de totale investering die 

worden verwacht." 

 

Amendement  39 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – punt 1 – letter a 
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Verordening (EU) 2015/1017 

Bijlage II – afdeling 2 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Uit het EFSI wordt geen steun 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. 

"EFSI-steun voor snelwegen is beperkt 

tot publieke en/of particuliere 

investeringen in vervoer in de 

cohesielanden, in minder ontwikkelde 

regio's of in grensoverschrijdende 

vervoersprojecten of gevallen waar deze 

steun nodig is voor opwaardering en 

onderhoud, verbetering van de 

verkeersveiligheid, ontwikkeling van ITS 

of garantie van de integriteit en 

standaarden van de bestaande snelwegen 

binnen het trans-Europese 

transportnetwerk, met name veilige 

parkeerplaatsen, alternatieve centrales 

voor schone brandstof en oplaadsystemen 

voor elektrische voertuigen";  

Amendement   40 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – punt 1 – letter a 

Verordening (EU) 2015/1017 

Bijlage II – punt 2 – punt b – alinea 1 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 "Steun uit het EFSI is ook uitdrukkelijk 

mogelijk voor het onderhoud en de 

opwaardering van bestaande 

vervoersinfrastructuur;" 

 

Amendement   41 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage – punt 3 

Verordening (EU) 2015/1017 

Bijlage II, - punt 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Zodra de EU-garantie is ondertekend, 

wordt het scorebord openbaar gemaakt, 

met uitzondering van de commercieel 

Zodra de EU-garantie is goedgekeurd, 

wordt het scorebord openbaar gemaakt, 

met uitzondering van de commercieel 
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gevoelige informatie; gevoelige informatie. Het 

investeringscomité bezorgt het Parlement 

het scorebord met indicatoren van alle 

EFSI-projecten; 
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