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NOTA 
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Betreft: Investeringsplan voor Europa  

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 
(eerste lezing) 
– Algemene oriëntatie 

  

Naar aanleiding van de vergadering van het Coreper van 5 maart 2015 gaat hierbij voor de 

delegaties een compromistekst van het voorzitterschap met betrekking tot bovengenoemd 

voorstel. Beoogd wordt de vaststelling van een algemene oriëntatie door de Raad (Ecofin) in 

zijn zitting op 10 maart 2015. 

Wijzigingen ten opzichte van de tekst van het Commissievoorstel zijn vetgedrukt, terwijl 

geschrapte tekst is aangegeven met (…). 

Juridisch-taalkundige aanpassingen zijn gecursiveerd. 
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Voorstel voor een 

VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 

betreffende het Europees Fonds voor strategische investeringen, de Europese 

investeringsadvieshub en het Europese investering[sprojectenbestand], en tot wijziging van 

de Verordeningen (EU) nr. 1291/2013 en (EU) nr. 1316/2013 

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, 

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 172, 

artikel 173, artikel 175, lid 3, en artikel 182, lid 1, 

Gezien het voorstel van de Europese Commissie, 

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen, 

Gezien de adviezen van het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's, 

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure, 

Overwegende hetgeen volgt: 

(1) De economische en financiële crisis heeft tot een daling van de investeringen binnen de 

Unie geleid. Deze zijn met ongeveer 15 % afgenomen ten opzichte van het piekjaar 

2007. De Unie heeft meer in het bijzonder te lijden van een gebrek aan investeringen als 

gevolg van de op de markten heersende onzekerheid ten aanzien van de economische 

toekomst in de Unie en (...) budgettaire beperkingen waarmee de lidstaten worden 

geconfronteerd. Dit gebrek aan investeringen zet een rem op het economisch herstel en 

heeft negatieve gevolgen voor de werkgelegenheidsschepping, de groeivooruitzichten op 

lange termijn en het concurrentievermogen. 

 

6831/15   van/dau/GRA/sv 2 
 DGG 1A  NL 
 



(2) Er is dan ook een krachtdadig optreden vereist om de vicieuze cirkel te doorbreken die 

door het gebrek aan investeringen is ontstaan. Structurele hervormingen en budgettaire 

verantwoordelijkheid zijn noodzakelijke voorwaarden om de investeringen te 

bevorderen. Samen met een nieuwe impuls aan de investeringsfinanciering kunnen die 

voorwaarden bijdragen tot het ontstaan van een positieve spiraal, waarbij investerings-

projecten de werkgelegenheid en de vraag helpen ondersteunen en tot een duurzame 

toename van het groeipotentieel leiden. 

(3) Met het Global Infrastructure Initiative heeft de G20 erkend dat investeringen belangrijk 

zijn om de vraag te stimuleren en de productiviteit en de groei naar een hoger peil te 

tillen, en zich er tevens toe verbonden een klimaat te scheppen dat het doen van meer 

investeringen in de hand werkt. 

(4) Tijdens de economische en financiële crisis heeft de Unie inspanningen geleverd om 

de groei te bevorderen, met name door middel van initiatieven in het kader van 

de Europa 2020-strategie, een plan van aanpak om tot een slimme, duurzame en 

inclusieve groei te komen, en door middel van het Europees semester voor 

coördinatie van het economisch beleid. Ook de Europese Investeringsbank ("EIB") 

heeft haar rol als initiator en aanjager van investeringen binnen de Unie versterkt, onder 

meer door in december 2012 tot een kapitaalverhoging over te gaan. Er moet verdere 

actie worden ondernomen om ervoor te zorgen dat aan de investeringsbehoeften van de 

Unie wordt voldaan en dat de op de markt beschikbare liquiditeit efficiënt wordt 

aangewend en wordt gekanaliseerd naar de financiering van levensvatbare investerings-

projecten. 

(5) Op 15 juli 2014 heeft de toenmalige verkozen voorzitter van de Europese Commissie 

een reeks politieke beleidslijnen voor de Europese Commissie in het Europees Parlement 

gepresenteerd. In die politieke beleidslijnen werd opgeroepen om "de komende drie jaar 

tot 300 miljard EUR extra aan publieke en private investeringen voor de reële economie" 

te mobiliseren met de bedoeling de investeringen te stimuleren en zo banen te scheppen. 
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(6) Op 26 november 2014 heeft de Commissie een mededeling met als titel "Een 

investeringsplan voor Europa"1 gepresenteerd, waarin werd gepleit voor het opzetten van 

een Europees Fonds voor strategische investeringen ("EFSI"), de totstandbrenging van 

een transparant investeringsprojectenbestand op Europees niveau, de oprichting van een 

Europese investeringsadvieshub (...) en nadruk werd gelegd op een ambitieuze agenda 

om belemmeringen voor de investeringen weg te nemen en de interne markt te voltooien. 

(7) Op 18 december 2014 heeft de Europese Raad geconcludeerd dat het stimuleren van 

investeringen in Europa en het aanpakken van marktfalen een belangrijke beleids-

uitdaging is en dat de nieuwe focus op investeringen, in combinatie met de belofte van 

de lidstaten om vaart te zetten achter structurele hervormingen en groeivriendelijke 

begrotingsconsolidatie na te streven, de grondslag zal vormen voor groei en banen in 

Europa, en gevraagd dat in de EIB-groep een Europees Fonds voor strategische 

investeringen (EFSI) wordt opgezet, dat 315 miljard EUR aan nieuwe investeringen 

moet genereren tussen 2015 en 2017, en "de EIB-groep verzocht vanaf januari 2015 

activiteiten te starten en daarvoor eigen middelen aan te wenden". De Europese 

Raad heeft tevens onderstreept dat "het EFSI de lopende EU-programma's en 

traditionele activiteiten van de EIB zal vervolledigen en aanvullen". 

(8) Het EFSI is een onderdeel van een alomvattende benadering die is bedoeld om de 

onzekerheid aan te pakken waarmee publieke en particuliere investeringen zijn 

omgeven. De strategie berust op drie pijlers: mobiliseren van financiering voor 

investeringen, ervoor zorgen dat de investeringen de reële economie bereiken en 

verbeteren van het investeringsklimaat in de Unie. 

(8a) Op 13 januari 2015 heeft de Europese Commissie een mededeling2 gepresenteerd 

over de wijze waarop zij de huidige regels van het stabiliteits- en groeipact zal 

toepassen. 

1 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, de Europese Centrale 
Bank, het Europees Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio's en de 
Europese Investeringsbank met als titel "Een investeringsplan voor Europa", COM(2014) 
903 definitief. 

2 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, de Europese 
Centrale Bank, het Europees Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de 
Regio's en de Europese Investeringsbank met de titel "Optimaal benutten van de 
flexibiliteit binnen de bestaande regels van het stabiliteits- en groeipact". 
COM(2015) 12 definitief. 
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(9) Het investeringsklimaat in de Unie moet worden verbeterd door investerings-

belemmeringen weg te nemen, de interne markt te versterken en de voorspelbaarheid 

van de regelgeving te vergroten. De Commissie heeft verklaard dat het voor haar een 

beleidsprioriteit is te snoeien in de regelgeving, met behoud van een hoog niveau 

van sociale, gezondheids- en milieubescherming, en de keuzevrijheid van de 

consument en dat zij de regels zal herzien om ervoor te zorgen dat zij bijdragen 

aan de agenda voor groei en werkgelegenheid3. De Commissie en de lidstaten 

moeten onverwijld een aanvang maken met deze taak. Deze flankerende maatregelen 

zouden de werkzaamheden van het EFSI en de investeringen in Europa in het algemeen 

ten goede moeten komen. 

(10) Het EFSI heeft ten doel i) de moeilijkheden bij de financiering en uitvoering van 

productieve en strategische investeringen in de Unie te helpen overwinnen en ii) een 

betere toegang tot financiering te waarborgen voor ondernemingen en andere 

entiteiten met maximaal 3000 werknemers, met bijzondere nadruk op kleine en 

middelgrote ondernemingen ("kmo's") als gedefinieerd in deze verordening (...). 

Daarnaast is het ook raadzaam om midcap-ondernemingen met maximaal 3000 werk-

nemers van de voordelen van een dergelijke betere toegang tot financiering te laten 

meeprofiteren. Het overwinnen van de investeringsproblemen waarmee Europa 

momenteel te kampen heeft, moet bijdragen tot de versterking van het concurrentie-

vermogen, het groeipotentieel en de economische, sociale en territoriale cohesie van 

de Unie. 

3 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's, met als titel 
"Het werkprogramma van de Commissie voor 2015 - Een nieuwe start". 
COM(2014) 910 definitief. 
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(11) Het EFSI dient strategische investeringen met een grote economische en maatschappelijke 
meerwaarde te ondersteunen die tot de verwezenlijking van de beleidsdoelstellingen van de 
Unie bijdragen4. Het betreft onder meer projecten van gemeenschappelijk belang 
waarmee gestreefd wordt naar voltooiing van de eengemaakte markt in de sectoren 
vervoer, telecommunicatie en energie-infrastructuren, met inbegrip van transport- en 
energie-interconnecties en digitale infrastructuur, naar stimulering van hernieuwbare 
energie en energie- en hulpbronnenefficiëntie, naar ontwikkeling en modernisering van 
de energiesector, naar vergroting van het concurrentievermogen ervan en naar 
versterking van de zekerheid van de energievoorziening, met inbegrip van het gebruik 
van lokale energie-hulpbronnen, naar duurzame ontwikkeling en naar benutting van 
de potentiële synergieën tussen die sectoren; op de gebieden stedelijke ontwikkeling, 
plattelandsontwikkeling en sociale aangelegenheden; op de gebieden milieu en 
natuurlijke hulpbronnen; en die de Europese wetenschappelijke en technologische 
basis versterken en voordelen voor de samenleving, alsmede een betere benutting van 
het economisch en industrieel potentieel van beleidsmaatregelen op het gebied van 
innovatie, onderzoek en technologische ontwikkeling, met inbegrip van onderzoeks-
infrastructuren en proef- en demonstratiefaciliteiten, bevorderen. Het EFSI dient de 
toegang tot financiering en het concurrentievermogen van ondernemingen en andere 
entiteiten, met bijzondere nadruk op kmo's, te verbeteren. Het EFSI dient bij te 
dragen tot de omvorming tot een groene, duurzame en hulpbronnenefficiënte economie 
en tot het scheppen van duurzame banen. 

(12) Tal van zowel kmo's als midcap-ondernemingen in de gehele Unie hebben behoefte aan 
bijstand om marktfinanciering te kunnen aantrekken, vooral als het investeringen betreft 
waaraan een groter risico verbonden is. Het EFSI moet die entiteiten uitrusten om een 
gebrek aan kapitaal en marktfalen beter te boven te komen door de EIB en het Europees 
Investeringsfonds ("EIF") toe te staan zowel directe en indirecte kapitaalinjecties te geven, 
als garanties te verlenen voor de hoogwaardige securitisatie van leningen en andere 
producten die met het oog op de verwezenlijking van de doelstellingen van het EFSI worden 
aangeboden. 

4 Zoals bepaald in onder meer Verordening (EU) nr. 1291/2013 van het Europees Parlement en 
de Raad van 11 december 2013 tot vaststelling van Horizon 2020 - het kaderprogramma voor 
onderzoek en innovatie (2014-2020) en tot intrekking van Besluit nr. 1982/2006/EG (PB L 347 
van 20.12.2013, blz. 104), 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 van 20.12.2013, blz. 129), en 
Verordening (EU) nr. 1287/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 
2013 tot vaststelling van een programma voor het concurrentievermogen van ondernemingen 
en kleine en middelgrote ondernemingen (COSME) (2014-2020) en tot intrekking van 
Besluit nr. 1639/2006/EG (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 33) 
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(13) Het EFSI moet binnen de EIB worden opgezet, zodat het kan profiteren van de ervaring en 
de staat van dienst van de EIB (...). De werkzaamheden van het EFSI inzake de verschaffing 
van financiering aan kmo's en kleine midcap-ondernemingen alsook andere entiteiten 
dienen hoofdzakelijk via het Europees Investeringsfonds ("EIF") te verlopen om van de 
ervaring van het EIF met dergelijke activiteiten te kunnen profiteren. 

(14) Het EFSI moet zich toespitsen op projecten met een hoge maatschappelijke en economische 
waarde. Het EFSI dient zich meer in het bijzonder toe te leggen op projecten die duurzame 
banen creëren en (...) de groei op lange termijn en het concurrentievermogen bevorderen, 
mede door innovatie en de ontwikkeling en verspreiding van technologie. Het EFSI dient 
een breed gamma van financiële producten (eigen vermogen, vreemd vermogen of garanties) 
te ondersteunen teneinde optimaal op de behoeften van een individueel project te kunnen 
inspelen. Het brede productengamma moet het EFSI in staat stellen zich aan de markt-
behoeften aan te passen en tegelijkertijd particuliere investeringen in projecten aan te 
moedigen. Het EFSI mag niet als substituut voor particuliere marktfinanciering fungeren en 
deze niet verdringen, maar moet in plaats daarvan als katalysator voor particuliere 
financiering dienst doen door het marktfalen te verhelpen en er aldus voor te zorgen dat het 
overheidsgeld zo efficiënt en strategisch mogelijk wordt gebruikt. (...) 

(15) Het EFSI dient zich te richten op projecten met een hoger risico(...)profiel dan bestaande 
EIB- en Unie-instrumenten om de additionaliteit ten opzichte van bestaande verrichtingen te 
waarborgen. Het EFSI dient projecten overal in de Unie te financieren, ook in de landen die 
het zwaarst door de economische en financiële crisis zijn getroffen. Het EFSI mag alleen 
worden gebruikt wanneer uit andere bronnen geen financiering tegen redelijke voorwaarden 
voorhanden is. 

(15a) Marktstimulansen en de door het EFSI geboden additionaliteit dienen ervoor te zorgen 
dat het EFSI zich richt op maatschappelijk en economisch haalbare projecten zonder 
sectorale of regionale onderverdeling om met name hoge investeringsbehoeften of 
marktfalen aan te pakken. Aan lidstaten met minder ontwikkelde financiële markten 
dient er passende technische bijstand te worden verleend om ervoor te zorgen dat de 
algemene doelstellingen van deze verordening kunnen worden verwezenlijkt. 
Tegelijkertijd dient het EFSI in staat te zijn om ecologisch verantwoorde projecten te 
ondersteunen en industrieën en technologieën met een groot groeipotentieel ten goede 
te komen. 

(16) Het EFSI dient zich te richten op investeringen waarvan wordt verwacht dat zij economisch 
en technisch haalbaar zijn en die naar verwachting aan de kredietverstrekkers zullen 
worden terugbetaald. Dergelijke investeringen moeten een passend risico inhouden, maar 
daarnaast aan de specifieke vereisten voor EFSI-financiering voldoen. 
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(16a) Het EFSI dient te worden uitgerust met een passende governancestructuur, die even-
redig moet zijn met het doel, namelijk passend gebruik van de EU-garantie. 
Die governancestructuur dient te bestaan uit een bestuur, een directeur en een 
investeringscomité. Het mag niet raken aan of interfereren met de besluitvorming van 
de EIB, of een substituut zijn van de bestuursorganen van laatstgenoemde. Het bestuur 
dient de investeringsrichtsnoeren te bepalen op grond waarvan het investeringscomité 
over het gebruik van de EU-garantie dient te besluiten in overeenstemming met de in 
deze verordening bepaalde doestellingen. De directeur dient verantwoordelijk te zijn 
voor het dagelijks bestuur van het EFSI en de voorbereidende werkzaamheden voor de 
vergaderingen van het investeringscomité te verrichten. 

(17) Er dient een investeringscomité te worden opgezet dat moet beslissen over het gebruik van 
de EU-garantie voor individuele projecten en voor projecten die worden ondersteund 
door nationale stimuleringsbanken of -instellingen en investeringsplatformen 
of -fondsen, die niet via het EIF verlopen. Het investeringscomité moet zijn samengesteld 
uit onafhankelijke deskundigen die over een uitgebreide kennis en ervaring beschikken op 
het gebied van verrichtingen waarmee de algemene doelstellingen van het EFSI worden 
nagestreefd. Het investeringscomité moet verantwoording verschuldigd zijn aan het bestuur 
van het EFSI, dat toezicht moet uitoefenen op de verwezenlijking van de doelstellingen van 
het EFSI. De onafhankelijkheid van het investeringscomité is een cruciale factor voor 
het verzekeren van het vertrouwen en de deelname van de particuliere sector aan het 
investeringsplan. 

(18) Teneinde het EFSI in staat te stellen investeringen te ondersteunen, dient de Unie een 
garantie ter grootte van een bedrag van 16 000 000 000 EUR toe te kennen. Wanneer de 
garantiedekking op portefeuillebasis wordt verleend, moet deze naargelang het type 
instrument (vreemd vermogen, eigen vermogen of garantie) worden begrensd op een 
percentage van de omvang van de portefeuille uitstaande verplichtingen. Aangenomen wordt 
dat als de garantie wordt gecombineerd met een door de EIB te verstrekken bedrag van 
5 000 000 000 EUR, (...) de EFSI-steun een bedrag van 60 800 000 000 EUR aan extra 
investeringen door de EIB en het EIF zou moeten genereren. Dit door het EFSI 
ondersteunde bedrag van 60 800 000 000 EUR zal, binnen een periode van drie jaar te 
rekenen vanaf de inwerkingtreding van deze verordening, naar verwachting ten minste 
315 000 000 000 EUR aan investeringen in de Unie genereren. Garanties die verband 
houden met projecten die zijn voltooid zonder dat binnen de beschikbaarheidsperiode een 
beroep op de garantie is gedaan, zijn beschikbaar voor de ondersteuning van nieuwe 
verrichtingen. 
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(18a) Binnen drie jaar na de inwerkingtreding van deze verordening dient de Commissie aan 

het Europees Parlement en aan de Raad een verslag voor te leggen met een 

onafhankelijke evaluatie van het gebruik van de EU-garantie en van de verwezen-

lijking van de algemene doelstellingen van deze verordening, met inbegrip van de 

mobilisatie van particulier kapitaal. Daarnaast dient zij een beoordeling voor te leggen 

van de door het EFSI geboden additionaliteit, van het risicoprofiel van de door het 

EFSI ondersteunde verrichtingen, van het macro-economisch effect van het EFSI, met 

inbegrip van het effect ervan op de groei en de werkgelegenheid, van de door de EIAH 

verleende diensten en van de verwezenlijking van de doelstellingen van het EFSI en 

van de EIAH. In voorkomend geval dient het verslag vergezeld te gaan van een 

voorstel aan het Europees Parlement en aan de Raad tot wijziging van deze 

verordening, ook wat betreft de goedkeuring van verdere projecten door het 

investeringscomité en de verdere voorziening van de EU-garantie na de in deze 

verordening bepaalde periode. 

(19) Om het streefcijfer van 315 miljard EUR zo snel mogelijk te bereiken, dienen de 

nationale stimuleringsbanken of -instellingen en investeringsplatformen of -fondsen via 

de EFSI-garantie een belangrijke rol te spelen bij het in kaart brengen van haalbare 

projecten, het ontwikkelen en waar passend bundelen van projecten, en het aantrekken 

van mogelijke investeerders. In dat verband dient het mogelijk te zijn om platformen 

met meerdere landen op te zetten teneinde grensoverschrijdende projecten of een 

groep van projecten in verschillende lidstaten te bevorderen. 

(20) (...) Derden dienen in staat te zijn om samen met het EFSI op projectbasis of via 

investeringsplatformen projecten te financieren (...). 

(21) Het EFSI dient de lopende EU-programma's en traditionele activiteiten van de EIB te 

vervolledigen en aan te vullen. In dat verband moet de volledige benutting van alle 

bestaande en toegewezen EU-middelen worden aangemoedigd overeenkomstig de 

bestaande regels. Op voorwaarde dat aan alle toepasselijke selectiecriteria is voldaan, 

dienen de lidstaten in staat te zijn om van elke vorm van Uniefinanciering gebruik te 

maken teneinde bij te dragen aan de financiering van in aanmerking komende projecten die 

met de EU-garantie worden ondersteund. De flexibiliteit van een dergelijke aanpak moet 

ervoor zorgen dat de investeringsterreinen waarop het EFSI zich richt, zoveel mogelijk 

investeerders aantrekken. 
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(22) Overeenkomstig het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) moeten 

de door het EFSI ondersteunde infrastructuurs- en projectinvesteringen in overeenstemming 

zijn met de staatssteunregels. Te dien einde, en met het oog op de toetsing aan de 

staatssteunregels, heeft de Commissie aangekondigd dat zij een reeks kernbeginselen zal 

formuleren (...) waaraan een project zal moeten voldoen om voor steun uit het EFSI in 

aanmerking te komen. Als een project aan die criteria voldoet en steun uit het EFSI krijgt, 

zal de Commissie elke aanvullende nationale steun onderwerpen aan een vereenvoudigde en 

versnelde toetsing aan de staatssteunregels, waarbij het enige extra aspect dat de Commissie 

zal onderzoeken de vraag is of de overheidssteun evenredig is (d.w.z. of er geen sprake is 

van overcompensatie). De Commissie heeft ook aangekondigd dat zij verdere richtsnoeren 

zal verstrekken met betrekking tot de reeks kernbeginselen om ervoor te zorgen dat de 

overheidsgelden efficiënt worden besteed. Het vereiste dat de staatssteunbeginselen in 

acht moeten worden genomen, moet tot een doeltreffend gebruik van de EFSI-

middelen bijdragen. 

(23) Aangezien een optreden binnen de Unie dringend geboden is, kunnen de EIB en het EIF in 

de loop van 2015 nog voor de inwerkingtreding van deze verordening extra projecten 

hebben gefinancierd die buiten hun gewone profiel vallen, zoals de sluiting van de EFSI-

overeenkomst en de benoeming van de leden en de directeur van het investerings-

comité. Opdat de maatregelen waarin deze verordening voorziet zoveel mogelijk voordeel 

opleveren, moet het mogelijk zijn dat dergelijke extra projecten onder de EU-garantie-

dekking vallen indien zij aan de essentiële criteria van deze verordening voldoen. 

(24) De door het EFSI ondersteunde financierings- en investeringsverrichtingen van de EIB 

dienen te worden beheerd in overeenstemming met de eigen regels en procedures van de 

EIB, welke onder meer in passende controlemaatregelen en maatregelen ter voorkoming van 

belastingontwijking voorzien, alsook conform de relevante regels en procedures in verband 

met het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) en de Rekenkamer, met inbegrip 

van het tripartiete akkoord tussen de Europese Commissie, de Europese Rekenkamer en de 

Europese Investeringsbank. 

(25) De EIB moet de door het EFSI ondersteunde activiteiten op gezette tijden evalueren om de 

relevantie, het resultaat en het effect ervan te beoordelen en om na te gaan op welke punten 

de activiteiten in de toekomst kunnen worden verbeterd. Die evaluaties moeten een bijdrage 

leveren aan het afleggen van verantwoording en aan een duurzaamheidsanalyse. 
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(26) Parallel met de financierings- en investeringsverrichtingen die via het EFSI zullen worden 

uitgevoerd, moet een Europese investeringsadvieshub ("EIAH") worden opgericht. 

De EIAH moet sterkere steun voor projectontwikkeling en -voorbereiding in de gehele Unie 

bieden door voort te bouwen op de deskundigheid van de Commissie, de EIB, nationale 

stimuleringsbanken en -instellingen, en de beheersautoriteiten van de Europese structuur- 

en investeringsfondsen. Er dient binnen de Unie één enkel aanspreekpunt voor vragen in 

verband met technische bijstand voor investeringen te worden opgezet, en de technische 

bijstand die op lokaal niveau aan projectontwikkelaars wordt geboden, dient te 

worden verbeterd. De nieuwe diensten die door de EIAH worden verleend, komen 

bovenop die welke reeds uit hoofde van andere Unieprogramma's beschikbaar zijn, en 

laten het niveau van de in het kader van die programma's verleende steun dus 

onverlet. Voor de aanvullende diensten van de EIAH moet in toereikende financiering 

worden voorzien. 

(27) Er moet een garantiefonds ("garantiefonds") worden ingesteld voor de dekking van de 

risico's die aan de EU-garantie voor de EIB verbonden zijn. Het garantiefonds moet worden 

gevormd door een geleidelijke overmaking van middelen uit de algemene begroting van de 

Unie. Later moeten ook de inkomsten (...) uit hoofde van projecten die door het EFSI 

worden ondersteund, alsook nabetalingen van in gebreke gebleven debiteuren waarvoor het 

garantiefonds reeds een aan de EIB verleende garantie heeft gehonoreerd, aan het 

garantiefonds worden toegewezen. 

(28) Het garantiefonds is bedoeld als liquiditeitsbuffer voor de algemene begroting van de Unie 

tegen door het EFSI geleden verliezen bij het nastreven van zijn doelstellingen. De ervaring 

die reeds is opgedaan met het type investeringen dat door het EFSI zal worden ondersteund, 

heeft geleerd dat het volstaat wanneer de middelen van het garantiefonds 50 % van de 

totale garantieverplichtingen van de Unie bedragen. 

(28a) Alle betalingen aan het garantiefonds en anderszins met de werking van het EFSI 

verband houdende begrotingsbesluiten dienen volledig in overeenstemming te zijn met 

het meerjarig financieel kader en te zijn goedgekeurd door het Europees Parlement en 

de Raad via de jaarlijkse begrotingsprocedure. 

(29) [Verplaatst naar overweging (36a)] 
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(30) Gezien de vormgeving ervan zijn de EU-garantie voor de EIB en het garantiefonds geen 

"financiële instrumenten" in de zin van Verordening (EU) nr. 966/2012 van het Europees 

Parlement en de Raad5. 

(31) Binnen de Unie is er een aanzienlijk aantal uit economisch en technisch oogpunt potentieel 

levensvatbare projecten die niet worden gefinancierd omdat er met betrekking tot deze 

projecten sprake is van onzekerheid en een gebrek aan transparantie. Vaak komt dat doordat 

particuliere investeerders niet van de projecten op de hoogte zijn of over onvoldoende 

informatie beschikken om de daaraan verbonden investeringsrisico's in te schatten. De 

Commissie en de EIB (...) moeten de totstandbrenging bevorderen van een transparant 

bestand van lopende en (...) toekomstige projecten in de Unie die geschikt zijn om in te 

investeren. Dit "projectenbestand" moet garanderen dat informatie over (...) investerings-

projecten op regelmatige en gestructureerde basis openbaar wordt gemaakt, en er aldus voor 

zorgen dat investeerders toegang hebben tot die informatie. 

(32) De lidstaten dienen in staat te zijn om deel te nemen aan de totstandbrenging van het 

Europese investeringbestand, ook door aan de Commissie en aan de EIB informatie te 

verstrekken over investeringsprojecten op hun grondgebied. Voorafgaand aan de 

totstandbrenging van het bestand dienen de Commissie en de EIB passend overleg met 

lidstaten, deskundigen en belanghebbenden te voeren over de beginselen en richt-

snoeren voor de opneming van projecten in het bestand, over mechanismen waarmee 

de bekendmaking van projecten die de nationale veiligheid kunnen bedreigen, wordt 

verhinderd, en over het model voor de bekendmaking van informatie over individuele 

projecten. 

5 Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 
25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene 
begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 
(PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1). 
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(33) Bij het aanwijzen en selecteren van door het EFSI te ondersteunen projecten kan de EIB 

weliswaar gebruikmaken van de in het kader van het projectenbestand aangewezen 

projecten, maar het projectenbestand moet de bredere opzet hebben om projecten in de 

gehele Unie te aan te wijzen. Hieronder kunnen projecten vallen die volledig kunnen worden 

gefinancierd door de particuliere sector of met de steun van andere instrumenten die op 

Europees of nationaal niveau worden verstrekt. (...) De opneming van een project in het 

projectenbestand mag financiële overheidssteun op EU-niveau of nationaal niveau 

inhouden noch uitsluiten. 

(34) Opdat verantwoording aan de Europese burgers wordt afgelegd, moet de EIB op gezette 

tijden verslag aan het Europees Parlement en de Raad uitbrengen over de verrichtingen en 

het effect van het EFSI. De Commissie dient regelmatig verslag uit te brengen over de 

stand van het garantiefonds. 

(35) (...) 

(36) Daar de doelstellingen van deze verordening, namelijk het ondersteunen van investeringen 

in de Unie en het bieden van een betere toegang tot financiering aan entiteiten, wat de 

financiële beperkingen voor investeringen betreft niet voldoende door de lidstaten 

kunnen worden verwezenlijkt en derhalve wegens de omvang en de gevolgen daarvan beter 

door de Unie kunnen worden verwezenlijkt, kan de Unie, overeenkomstig het in artikel 5 

van het Verdrag betreffende de Europese Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel, 

maatregelen nemen. Overeenkomstig het in datzelfde artikel neergelegde evenredigheids-

beginsel gaat deze verordening niet verder dan wat nodig is om die doelstellingen te 

verwezenlijken. 
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(36a) [Uit overweging (29)] 

 Om de bijdrage uit de algemene begroting van de Unie gedeeltelijk te financieren, dienen de 

beschikbare middelen voor (...) Horizon 2020 – het kaderprogramma voor onderzoek en 

innovatie (2014-2020), waarin Verordening (EU) nr. 1291/2013 van het Europees Parlement 

en de Raad6 voorziet, en voor de Connecting Europe Facility, waarin Verordening (EU) nr. 

1316/2013 van het Europees Parlement en de Raad7 voorziet, te worden verlaagd. Deze 

programma's dienen doelen die niet door het EFSI worden nagestreefd. De beperking van 

beide programma's met het doel het garantiefonds te financieren, dient echter te zorgen voor 

meer investeringen op bepaalde terreinen van hun respectieve mandaten dan via de 

bestaande programma's, zoals energie-interconnecties, vervoer en digitale infra-

structuur, alsmede innovatie, onderzoek en ontwikkeling, mogelijk zou zijn. Het EFSI 

dient een hefboomeffect op de EU-garantie te hebben waardoor het financiële effect op de 

betrokken terreinen van onderzoek, ontwikkeling en innovatie, vervoer, telecommunicatie en 

energie-infrastructuur een veelvoud zal zijn van het effect dat zou worden verkregen indien 

de middelen in de vorm van subsidies in het kader van de geplande programma's van 

Horizon 2020 en de Connecting Europe Facility zouden worden besteed. (...) 

(36b) Verordening (EU) nr. 1291/2013 en Verordening (EU) nr. 1316/2013 dienen daarom 

dienovereenkomstig te worden gewijzigd. 

(36c) De Commissie en de EIB dienen een overeenkomst te sluiten waarin de voorwaarden 

voor hun beheer van het EFSI, zoals opgenomen in deze verordening, worden 

omschreven. Die overeenkomst dient de bevoegdheden van de Uniewetgever, (...) van 

de begrotingsautoriteit en van de EIB, zoals neergelegd in de Verdragen, onverlet te 

laten, en dient derhalve beperkt te zijn tot elementen die voornamelijk van technische 

en administratieve aard zijn en die niet essentieel, maar wel nodig zijn voor het goed 

functioneren van het EFSI, 

6 Verordening (EU) nr. 1291/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 
2013 tot vaststelling van Horizon 2020 - het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie 
(2014-2020) en tot intrekking van Besluit nr. 1982/2006/EG (PB L 347 van 20.12.2013, 
blz. 104). 

7 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 van 20.12.2013, blz. 129). 
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HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD: 

Hoofdstuk I - Inleidende bepalingen 

Artikel - 1a 

Doel en onderwerp 

Deze verordening strekt tot het opzetten van een Europees Fonds voor strategische 

investeringen (EFSI), een EU-garantie en een EU-garantiefonds. Voorts strekt deze 

verordening tot het opzetten van een Europese investeringsadvieshub (EIAH) en een 

transparant bestand van lopende en potentiële toekomstige investeringsprojecten van de Unie. 

[Uit artikel 1] 

Met het EFSI wordt beoogd in de Unie steun te verlenen door de verstrekking van risico-

dragende capaciteit aan de EIB (...): 

a) (…) investeringen; (…) 

b) (...) betere toegang tot financiering voor ondernemingen en andere entiteiten met maximaal 

3000 werknemers, met een bijzonder accent op kleine en middelgrote ondernemingen. (...) 

Daartoe voorziet deze verordening in regels op grond waarvan de Commissie met de EIB een 

overeenkomst voor het beheer van het EFSI en een overeenkomst voor het implementeren van 

de EIAH sluit. 
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Artikel - 1b 

Definities 

Voor de toepassing van uitsluitend deze verordening wordt verstaan onder: 

(a) "nationale stimuleringsbanken of -instellingen": juridische entiteiten die beroepsmatig 

financiële activiteiten verrichten en door een lidstaat belast zijn met een taak, op 

centraal, regionaal of lokaal niveau, om publieke ontwikkelings- of stimulerings-

activiteiten te verrichten; 

(b) "investeringsplatformen": special purpose vehicles, beheerde rekeningen, contractuele 

medefinanciering of risicodelingsregelingen of anderszins opgezette regelingen die 

entiteiten gebruiken om bij te dragen aan de financiering van een aantal investerings-

projecten; 

(c) "kleine en middelgrote ondernemingen" (mkb/kmo): micro-, kleine en middelgrote 

ondernemingen als omschreven in Aanbeveling 2003/361/EG; 

(d) "midcap-ondernemingen": juridische entiteiten met maximaal 3000 werknemers die 

geen kmo zijn; 

(e) "EFSI-overeenkomst": het rechtsinstrument waarin de Commissie en de EIB de bij 

deze verordening neergelegde voorwaarden voor het beheer van het EFSI specificeren; 

(f) "EIAH-overeenkomst": het rechtsinstrument waarin de Commissie en de EIB de bij 

deze verordening neergelegde voorwaarden voor het implementeren van de EIAH 

specificeren. 
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g) "additionaliteit": de ondersteuning door het EFSI van verrichtingen die tot doel 

hebben marktfalen of suboptimale investeringssituaties te verhelpen en die in de 

betrokken periode niet hadden kunnen worden uitgevoerd in het kader van de 

gebruikelijke EIB-instrumenten zonder EFSI-steun of niet in dezelfde mate 

hadden kunnen worden uitgevoerd in het kader van EIF- en EU-instrumenten. 

De door het EFSI ondersteunde projecten, die bedoeld zijn om banen en groei te 

creëren, hebben doorgaans een hoger risicoprofiel dan de projecten die door de 

gebruikelijke EIB-verrichtingen ondersteund worden; de EFSI-portefeuille heeft 

in het algemeen een hoger risicoprofiel dan de huidige investeringsportefeuille die 

door de EIB in het kader van haar gebruikelijke investeringsbeleid wordt 

ondersteund. 

 

HOOFDSTUK I - Europees Fonds voor strategische investeringen 

Artikel 1 

Europees Fonds voor strategische investeringen 

[geschrapt: eerste alinea van lid 1 verplaatst naar artikel 2, tweede alinea van lid 1 verplaatst naar 

artikel -1a] 

Artikel 2 

(...) EFSI-overeenkomst 

- 1. De Commissie sluit een overeenkomst met de EIB betreffende het beheer van het EFSI. 

 

1. De EFSI-overeenkomst bevat (...) het volgende: 

 

(a) regelingen betreffende het opzetten van het EFSI en de omvang en voorwaarden van de 

financiële bijdrage die door de EIB moet worden verstrekt, waaronder 

 

i) bepalingen betreffende het opzetten van het EFSI als een afzonderlijke, duidelijk 

herkenbare en transparante faciliteit met een aparte rekening die door de EIB 

wordt beheerd, waarvan de verrichtingen duidelijk worden onderscheiden van 

andere verrichtingen van de EIB; 

 

6831/15   van/dau/GRA/sv 17 
 DGG 1A  NL 
 



ii) de omvang en de voorwaarden van de financiële bijdrage die via het EFSI 

door de EIB moet worden verstrekt en die niet lager mag zijn van 

5 000 000 000 euro in garanties of contanten; 

iii) de voorwaarden verbonden aan de financiering of de garanties die via het 

EFSI door de EIB aan het Europees Investeringsfonds ("EIF") moeten 

worden verstrekt; 

iv) een bepaling dat de prijsstelling voor verrichtingen in het kader van de EU-

garantie in overeenstemming moet zijn met het algemene prijsstellingsbeleid 

van de EIB. 

 

(b) governanceregelingen met betrekking tot het EFSI in overeenstemming met artikel 3, 

onverminderd Protocol (Nr. 5) betreffende de statuten van de Europese Investeringsbank, 

waaronder 

i) de samenstelling en het aantal leden - ten hoogste vier - van het bestuur; 

ii) de procedure voor de benoeming van de directeur en de adjunct-directeur, hun 

bezoldiging en arbeidsvoorwaarden, die sporen met de bepalingen betreffende 

het personeel van de EIB, de regels en procedures betreffende de vervanging in 

hun ambt en betreffende verantwoordingsplicht; 

iii) de procedure voor de benoeming en het ontslag van de leden van het 

investeringscomité, hun bezoldiging en arbeidsvoorwaarden, de stemregeling in 

het investeringscomité, met vermelding van het quorum en de aan elk lid 

toegekende stemmen; 

iv) het vereiste dat het bestuur en het investeringscomité elk hun eigen reglement 

van orde vaststellen; 

 

v) het vereiste dat de door het EFSI ondersteunde financierings- en investerings-

verrichtingen uiteindelijk worden goedgekeurd door de bestuursorganen van de 

EIB, overeenkomstig het bepaalde in Protocol (Nr. 5) betreffende de statuten 

van de Europese Investeringsbank. 
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(c) de regelingen betreffende de EU-garantie, die een onvoorwaardelijke, onherroepelijke 

afroepgarantie is ten gunste van de EIB, waaronder 

i) gedetailleerde regels betreffende de verlening van de EU-garantie in 

overeenstemming met artikel 7, waaronder de regels betreffende de dekking 

ervan, en de regels betreffende de vastgestelde dekking van portefeuilles van 

specifieke soorten instrumenten; 

ii) het vereiste dat de vergoeding voor het nemen van risico's aan de contribuanten 

wordt toegewezen in verhouding tot hun respectieve aandeel in de risiconeming. 

Vergoeding aan de Unie en betalingen in het kader van de EU-garantie 

geschieden tijdig en vinden slechts plaats na de saldering van de uit de 

verrichtingen voortvloeiende vergoeding en verliezen; 

iii) voorschriften betreffende het gebruik van de EU-garantie overeenkomstig 

artikel 5 van deze verordening, waaronder betalingsvoorwaarden, zoals 

specifieke termijnen, rente op verschuldigde bedragen en de nodige 

liquiditeitsregelingen; 

iv) voorschriften en procedures met betrekking tot de invordering van schuld-

vorderingen, die overeenkomstig artikel 7, lid 4, aan de EIB worden 

toevertrouwd; 

 

(d) de regeling voor de goedkeuring door het investeringscomité van het gebruik van de EU-

garantie voor individuele projecten of via investeringsplatformen, of nationale stimulerings-

banken of -instellingen overeenkomstig deze verordening en met name artikel 2a; 

 

(e) de procedures voor de indiening van investeringsvoorstellen en de goedkeuring van 

voorstellen voor het gebruik van de EU-garantie, waaronder 

i) de procedure voor toezending van projecten aan het investeringscomité; 

ii) het vereiste dat de procedure voor indiening en goedkeuring van voorstellen 

voor het gebruik van de EU-garantie de besluitvormingsregels van de EIB als 

vervat in Protocol (Nr. 5) betreffende de statuten van de Europese Investerings-

bank, en met name artikel 19 daarvan, onverlet laat; 
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iii) regels waarin de overgangsbepalingen uit hoofde van artikel 20 nader worden 
omschreven, en met name de wijze waarop de EU-garantie zal worden verleend 
voor verrichtingen waartoe de EIB gedurende de in artikel 20 bedoelde periode 
overgaat; 

(f) regelingen voor verslaglegging, toezicht en verantwoording met betrekking tot het EFSI, 
waaronder 

i) de verplichtingen inzake operationele verslaglegging die de EIB moet vervullen, 
in voorkomend geval in samenwerking met het EIF, overeenkomstig artikel 10 
van deze verordening; 

ii) de verplichtingen inzake financiële verslaglegging die voortkomen uit het EFSI; 
iii) regels inzake controle en fraudebestrijding, overeenkomstig de artikelen 14 en 

15 van deze verordening; 
iv) essentiële prestatie-indicatoren met betrekking tot, met name, het gebruik van 

de EU-garantie, de verwezenlijking van de algemene doelstellingen van 
artikel 2a, de mobilisatie van particulier kapitaal, en het macro-economische 
effect van het EFSI, met inbegrip van het effect ervan op de ondersteuning van 
investeringen; 

 
(g) de procedures en voorwaarden voor wijziging van de overeenkomst, die kan geschieden 
op initiatief van de Commissie of van de EIB, welke de verplichting omvatten om bij de Raad 
en het Europees Parlement verslag uit te brengen over de wijziging; 
 
(h) alle andere voorwaarden van administratieve of organisatorische aard die nodig zijn 
voor het beheer van het EFSI, voor zover deze een correct gebruik van de EU-garantie 
mogelijk maken. 
 
 
2. In de EFSI-overeenkomst wordt ook bepaald dat: 
 
(a) de door het EIF uitgevoerde EFSI-activiteiten onder de bevoegdheid van de 
bestuursorganen van het EIF moeten vallen; 
 
(b) de vergoeding die de Unie uit hoofde van door het EFSI ondersteunde verrichtingen 
ontvangt, moet worden verminderd met betalingen als gevolg van het beroep op de EU-
garantie en, vervolgens, met de kosten bedoeld in artikel 5, lid 3, en in de EIAH-
overeenkomst. 
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Artikel 2a 

Selectiecriteria voor het gebruik van de EU-garantie 

1. In de EFSI-overeenkomst is bepaald dat het EFSI projecten dient te ondersteunen 

die: 

(a)  stroken met het beleid van de Unie, 

(b) in economisch en technisch opzicht levensvatbaar zijn, 

(c)  additionaliteit bieden, en 

(d) waar mogelijk zoveel mogelijk kapitaal uit de particuliere sector aantrekken. 

2. Daarnaast bepaalt de EFSI-overeenkomst dat het EFSI projecten dient te 

ondersteunen die een of meer van de volgende algemene doelstellingen nastreven: 

(a) ontwikkeling van infrastructuur; 

(b) onderzoek, ontwikkeling en innovatie; 

(c) investeringen in onderwijs en opleiding, gezondheidszorg, informatie- en 

communicatietechnologie; 

(d) ontwikkeling van de energiesector; 

(e) verstrekking van financiële steun aan ondernemingen en andere entiteiten met 

maximaal 3000 werknemers, met een bijzonder accent op kleine en middelgrote 

ondernemingen. 

3. Bij het bepalen van het investerings- en risicobeleid voor de EFSI-steun neemt het 

bestuur in overweging dat een buitensporige blootstelling aan risico's in een bepaalde 

sector of geografische zone moet worden vermeden. 
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Artikel 3 

Governance van het EFSI 

- 1. Bij het uitvoeren van de bij deze verordening aan hen toegekende taken streven de in 

dit artikel bedoelde bestuursorganen uitsluitend de in deze verordening genoemde 

doelstellingen na. 

1. In de EFSI-overeenkomst is bepaald dat het EFSI dient te worden beheerd door een 

bestuur, dat, met het oog op het gebruik van de EU-garantie, de strategische oriëntatie, de 

strategische allocatie van activa, het operationele beleid en de werkingsprocedures moet 

vaststellen, met inbegrip van het investeringsbeleid van de projecten die het EFSI kan 

ondersteunen, de behandeling van investeringsplatformen en het risicoprofiel van het 

EFSI, in overeenstemming met de in artikel 2a, lid 2, vermelde doelstellingen. Het 

bestuur stelt investeringsrichtsnoeren voor het gebruik van de EU-garantie vast die 

door het investeringscomité moeten worden uitgevoerd. Deze investerings-

richtsnoeren worden voor het publiek beschikbaar gesteld. 

1a.  Het aantal leden van het bestuur wordt verdeeld over de Commissie en de EIB op 

basis van de respectieve omvang van de bijdragen uit de EU-begroting en van de EIB 

in de vorm van contanten of garanties. 

Het bestuur kiest de voorzitter onder zijn leden. Het bestuur besluit bij consensus. 

2. (...) 

3. (...) 

4. In de EFSI-overeenkomst is bepaald dat het EFSI een directeur heeft, die verantwoordelijk 

is voor het dagelijks bestuur van het EFSI alsmede voor de voorbereiding en het 

voorzitterschap van vergaderingen van het in lid 5 bedoelde investeringscomité. 

De directeur wordt bijgestaan door een adjunct-directeur. 

De directeur brengt elk kwartaal aan het bestuur verslag uit over de activiteiten van 

het EFSI. 

 

6831/15   van/dau/GRA/sv 22 
 DGG 1A  NL 
 



Aan de hand van een open en transparante selectieprocedure, overeenkomstig de 

procedures van de EIB, worden de directeur en de adjunct-directeur op voorstel van 

het bestuur voor een eenmalig hernieuwbare vaste termijn van drie jaar benoemd 

door de president van de EIB. 

5. In de EFSI-overeenkomst is bepaald dat het EFSI een investeringscomité dient te hebben 

dat verantwoordelijk is voor het toetsen van potentiële verrichtingen, onverminderd 

artikel 6, lid 5, aan het EFSI-investeringsbeleid en voor het goedkeuren van de 

ondersteuning van verrichtingen met de EU-garantie in het kader van deze verordening. 

Het investeringscomité is samengesteld uit acht onafhankelijke deskundigen en de 

directeur. De onafhankelijke deskundigen beschikken over veel relevante marktervaring 

(...) en worden door het bestuur voor een hernieuwbare vaste termijn van maximaal 

drie jaar en voor maximaal in totaal zes jaar benoemd. De deskundigen van het 

investeringscomité worden benoemd aan de hand van een open en transparante 

selectieprocedure. Bij de benoeming van de deskundigen waarborgt het bestuur een 

gediversifieerde samenstelling van het investeringscomité, zodat het over een brede 

kennis van de in artikel 2a genoemde sectoren en geografische markten binnen de 

Unie beschikt. 

Het bestuur van het EFSI oefent toezicht uit op de verwezenlijking van de 

doelstellingen van het EFSI. 

Leden die deelnemen aan de activiteiten van het investeringscomité oefenen hun 

taken in onpartijdigheid en in het belang van het EFSI uit. Bij het uitvoeren van de 

door het bestuur vastgestelde richtsnoeren en het nemen van besluiten over het 

gebruik van de EU-garantie vragen noch aanvaarden zij instructies van de EIB, de 

instellingen van de Unie, de lidstaten of andere publieke of private organen. Er wordt 

voorzien in passende organisatorische regelingen om de operationele onafhanke-

lijkheid van het investeringscomité te waarborgen, onverminderd de verstrekking 

van analytische, logistieke en administratieve steun door het personeel van de EIB 

aan het investeringscomité. 

De besluiten van het investeringscomité worden bij gewone meerderheid genomen. 

 

6831/15   van/dau/GRA/sv 23 
 DGG 1A  NL 
 



HOOFDSTUK II - EU-garantie en EU-garantiefonds 

Artikel 4 
EU-garantie 

De Unie verleent een garantie aan de EIB voor binnen de Unie uitgevoerde financierings- of 
investeringsverrichtingen, of voor verrichtingen tussen een lidstaat en een land dat binnen de 
werkingssfeer van het Europees Nabuurschapsbeleid valt, met inbegrip van het strategisch 
partnerschap, het uitbreidingsbeleid, en de Europese Economische Ruimte of de Europese 
Vrijhandelsassociatie, of tussen een lidstaat en een land of gebied overzee, als opgenomen in 
bijlage II bij het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, dat onder deze 
verordening en de EFSI-overeenkomst valt ("EU-garantie"). (...) 

Artikel 5 
Voorwaarden voor het gebruik van de EU-garantie 

1. De verlening van de EU-garantie is afhankelijk gesteld van de inwerkingtreding van de 
EFSI-overeenkomst. 

2. De EU-garantie wordt verleend voor financierings- en investeringsverrichtingen van de 
EIB welke door het in artikel 3, lid 5, bedoelde investeringscomité zijn goedgekeurd, dan 
wel voor aan het EIF verstrekte financiering voor de uitvoering van financierings- en 
investeringsverrichtingen van de EIB in overeenstemming met artikel 7, lid 2. (...) 

2a. De EU-garantie kan worden verleend voor financierings- en investerings-
verrichtingen van de EIB welke uiterlijk op [PB gelieve als datum vier jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening in te voegen] door het investeringscomité zijn 
goedgekeurd en waarvoor uiterlijk op 30 juni 2020 een overeenkomst tussen de EIB 
en de begunstigde of financieel intermediair is ondertekend. 

2b. De EU-garantie kan worden verleend voor aan het EIF verstrekte financiering of 
garanties voor de uitvoering van financierings- en investeringsverrichtingen van de 
EIB in overeenstemming met artikel 7, lid 2, welke uiterlijk op [PB gelieve als datum 
vier jaar na de inwerkingtreding van deze verordening in te voegen] door de raad van 
bestuur van het EIF zijn goedgekeurd en waarvoor uiterlijk op 30 juni 2020 een 
overeenkomst tussen de EIB en de financieel intermediair is ondertekend. 
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3. Overeenkomstig artikel 17 van de EIB-statuten (...) brengt de EIB de begunstigden van de 

financieringsverrichtingen kosten in rekening om al haar met het EFSI verband houdende 

uitgaven te dekken. Onverminderd de tweede en de derde alinea dekt de algemene 

begroting van de Unie geen administratieve uitgaven of andere aan de EIB verschuldigde 

vergoedingen voor door de EIB op grond van deze verordening verrichte financierings- en 

investeringsactiviteiten. 

De EIB kan de EU-garantie tot een gecumuleerde limiet van 1 % van de totale uitstaande 

EU-garantieverplichtingen gebruiken voor de dekking van kosten die voor rekening van 

de begunstigden van de financierings- en investeringsverrichtingen hadden moeten zijn, 

maar die wegens wanbetaling niet konden worden ingevorderd. 

 Voorts mag de EIB de EU-garantie gebruiken voor de dekking van het betreffende 

aandeel in de mogelijke invorderingskosten, tenzij dit in mindering wordt gebracht 

op de opbrengst van de invordering, en de mogelijke kosten voor liquiditeitsbeheer. 

(...) Indien de EIB namens het EFSI aan het EIF financiering verstrekt die overeenkomstig 

artikel 7, lid 2, door de EU-garantie is gedekt, kunnen aan het EIF verschuldigde 

vergoedingen door de begroting van de Unie worden gedekt. 

4. (...) De lidstaten kunnen gebruikmaken van enig type financiering van de Unie, met 

inbegrip van in het kader van de trans-Europese netwerken en het industrie- en het 

structuurbeleid van de Unie opgezette instrumenten om bij te dragen aan de 

financiering van in aanmerking komende projecten waarin de EIB zelf of via het EIF met 

ondersteuning van de EU-garantie investeert, op voorwaarde dat aan de selectiecriteria 

van zowel de betrokken instrumenten als het EFSI is voldaan. 
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Artikel 6 

In aanmerking komende instrumenten 

1. Voor de toepassing van artikel 2a, lid 2, gebruikt de EIB de EU-garantie voor de dekking 

van het aan instrumenten als bedoeld in lid 2 van dit artikel verbonden risico, 

overeenkomstig artikel 7. 

2. De volgende instrumenten komen (...) in aanmerking voor dekking door de EU-garantie: 

(a) leningen, garanties, tegengaranties, kapitaalmarktinstrumenten, enigerlei andere vormen 

van financierings- of kredietverbeteringsinstrumenten en deelnemingen of quasi-

deelnemingen van de EIB, ook via nationale stimuleringsbanken of -instellingen, 

investeringsplatformen of -fondsen. Deze instrumenten worden in overeenstemming met 

deze verordening toegekend, verworven of uitgegeven ten behoeve van in de Unie 

uitgevoerde verrichtingen, (...) waarbij de EIB-financiering is toegekend krachtens een 

door de EIB ondertekende of aangegane financieringsovereenkomst of -verrichting 

die niet is verstreken of geannuleerd. 

 

(b) EIB-financiering aan het EIF waardoor dit de volgende instrumenten kan toekennen, 

verwerven of uitgeven: leningen, garanties, tegengaranties, enigerlei andere vormen van 

kredietverbeteringsinstrumenten, kapitaalmarktinstrumenten en deelnemingen of quasi-

deelnemingen, ook indien hiervoor gebruikgemaakt wordt van nationale 

stimuleringsbanken of -instellingen, investeringsplatformen of -fondsen. Deze 

instrumenten worden in overeenstemming met deze verordening toegekend, verworven of 

uitgegeven ten behoeve van in de Unie uitgevoerde verrichtingen, waarbij de EIF-

financiering is toegekend krachtens een door het EIF ondertekende of aangegane 

financieringsovereenkomst of -verrichting die niet is verstreken of geannuleerd. 

3. De EIB kan ook een garantie verlenen aan een nationale stimuleringsbank 

of -instelling met een tegengarantie van de Unie. 
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4. De EIB kan met de steun van het EFSI investeren in een investeringsplatform. 

De EIB kan ook een garantie krachtens deze verordening verlenen aan een 

investeringsplatform met een tegengarantie van de Unie. 

5. Voor het gebruik van de EU-garantie voor de in lid 2, onder a), en leden 3 en 4 

bedoelde verrichtingen is voorafgaande goedkeuring door het investeringscomité 

vereist. Indien financierings- of beleggingsverrichtingen die worden uitgevoerd door 

de EIB zelf dan wel via een nationale stimuleringsbank of -instelling of via een 

investeringsplatform, betrekking hebben op meerdere onderliggende projecten, 

worden deze in de regel tezamen ter goedkeuring bij het investeringscomité 

ingediend, tenzij het investeringscomité anders beslist. Het investeringscomité beslist 

of nieuwe verrichtingen die worden uitgevoerd via een nationale stimuleringsbank of 

-instelling of een investeringsplatform waarvoor het reeds het gebruik van de EU-

garantie door de EIB heeft goedgekeurd, zijn goedkeuring behoeven. 

6. Binnen zijn verrichtingen in het kader van het EFSI kan het EIF ook hetzij een 

garantie verlenen aan een nationale stimuleringsbank of -instelling of een 

investeringsplatform, hetzij investeren in een investeringsplatform. 

Artikel 7 

Dekking en voorwaarden van de EU-garantie 

1. Het bedrag van de EU-garantie (...) beloopt op geen enkel moment meer dan 

16 000 000 000 EUR, waarvan overeenkomstig lid 2 een maximumbedrag van 

2 500 000 000 EUR kan worden toegewezen aan EIB-financiering of -garanties aan 

het EIF. (...) De totale nettobetalingen uit de algemene begroting van de Unie uit hoofde 

van de EU-garantie bedragen niet meer dan 16 000 000 000 EUR. 
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2. In overeenstemming met artikel 2, lid 1, onder (c), punt ii), wordt de vergoeding voor 

het nemen van risico's met een portefeuille aan de contribuanten toegewezen in 

verhouding tot hun respectieve aandeel in de risiconeming. De EU-garantie kan worden 

gebruikt zowel voor het verlenen van garanties voor eerste verliezen op portefeuillebasis, 

als voor het verlenen van een volledige garantie. De EU-garantie kan op voet van 

gelijkheid met andere contribuanten worden verleend. 

 Ingeval de EIB financiering of garanties aan het EIF verstrekt met het oog op de 

uitvoering van financierings- en investeringsverrichtingen van de EIB, biedt de EU-

garantie volledige dekking voor de door de EIB verstrekte financiering, mits de EIB een 

even groot bedrag aan financiering of garanties zonder EU-garantie verstrekt. Het door de 

EU-garantie gedekte bedrag beloopt niet meer dan 2 500 000 000 EUR. 

3. Ingeval de EIB overeenkomstig de EFSI-overeenkomst een beroep doet op de EU-garantie, 

gaat de Unie op verzoek conform de voorwaarden van genoemde overeenkomst over tot 

betaling. 

4. Ingeval de Unie in het kader van de EU-garantie een betaling doet, gaat de EIB over tot 

invordering van de schuldvorderingen die uit de betaalde bedragen voortvloeien en betaalt 

zij de Unie terug met de ingevorderde bedragen. 

5. De EU-garantie wordt op verzoek verleend als een garantie met betrekking tot de in 

artikel 6 genoemde instrumenten ter dekking van: 

- in artikel 6, lid 2, onder a), bedoelde schuldinstrumenten: de hoofdsom en alle rente 

en alle overeenkomstig de voorwaarden van de financieringsverrichtingen aan de EIB 

verschuldigde, maar niet door haar ontvangen bedragen tot het niveau van de 

wanbetaling; 

- in artikel 6, lid 2, onder a), bedoelde deelnemingen: de geïnvesteerde bedragen en de 

eraan verbonden financieringskosten; 

- in artikel 6, lid 2, onder b), bedoelde verrichtingen: de gebruikte bedragen en de 

eraan verbonden financieringskosten. 

De EU-garantie dekt ook de in artikel 5, lid 3, tweede en derde alinea, bedoelde 

bedragen. 
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Artikel 8 

EU-garantiefonds 

1. Er wordt een EU-garantiefonds ("garantiefonds") ingesteld waaruit de EIB wordt betaald 

ingeval een beroep op de EU-garantie wordt gedaan. 

2. Het garantiefonds ontvangt zijn middelen uit: 

(a) overmakingen uit de algemene begroting van de Unie, 

(b) inkomsten uit de belegging van de middelen van het garantiefonds, 

(c) nabetalingen door in gebreke gebleven debiteuren volgens de in de EFSI-

overeenkomst neergelegde invorderingsprocedure als bedoeld in artikel 2, lid 1, 

onder (c), punt iv), 

(d) inkomsten en enigerlei andere betalingen die de Unie krachtens de EFSI-

overeenkomst ontvangt. 

3. De in lid 2, onder b) en d), van dit artikel bedoelde middelen van het garantiefonds zijn 

interne bestemmingsontvangsten in de zin van artikel 21, lid 4, van Verordening (EU) 

nr. 966/2012. 

4.  De overeenkomstig lid 2 in het garantiefonds gestorte middelen worden rechtstreeks 

beheerd door de Commissie en belegd met inachtneming van het beginsel van goed 

financieel beheer en van adequate prudentiële regels. 

5. De in lid 2 bedoelde middelen van het garantiefonds worden aangewend om een niveau te 

bereiken dat hoog genoeg is om de totale EU-garantieverplichtingen te weerspiegelen 

("streefbedrag"). Het streefbedrag wordt vastgesteld op 50 % van de totale garantie-

verplichtingen van de Unie. 

Het streefbedrag wordt aanvankelijk opgebouwd door de geleidelijke overmaking van de 

in lid 2, onder a), bedoelde middelen. Indien er tijdens de initiële vorming van het 

garantiefonds een beroep op de garantie wordt gedaan, dragen (...) de in lid 2, onder b), c) 

en d), bedoelde middelen van het garantiefonds voor een bedrag gelijk aan het op de 

garantie gedane beroep bij aan het bereiken van het streefbedrag. 
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6. (...) 

7. Na (...) toetsing van de toereikendheid van de omvang van het garantiefonds 

overeenkomstig het in artikel 10, lid 6, bedoelde verslag: 

(a) wordt een eventueel surplus in één enkele transactie naar een speciaal begrotings-

onderdeel in de staat van ontvangsten van de algemene begroting van de (...) Unie in 

het jaar n + 1 teruggeboekt, 

(b) wordt een eventuele aanvulling van het garantiefonds vanaf het jaar n + 1 tijdens een 

periode van maximaal drie jaar in jaarlijkse tranches overgemaakt. 

8. Vanaf 1 januari 2019 geldt dat indien de omvang van het garantiefonds als gevolg van 

beroepen op de garantie daalt tot minder dan 50 % van het streefbedrag, de Commissie een 

verslag indient over de uitzonderingsmaatregelen die eventueel vereist zijn om het weer 

aan te vullen. 

9. Nadat een beroep op de EU-garantie is gedaan, worden de in lid 2, onder (b), (c) en (d), 

bedoelde middelen van het garantiefonds waarmee het streefbedrag wordt overschreden, 

tot en met [PB gelieve als datum vier jaar na de inwerkingtreding van deze verordening 

in te voegen] aangewend om de EU-garantie opnieuw op het aanvangsbedrag te brengen. 

 

HOOFDSTUK IIA - Europese investeringsadvieshub 

 

Artikel 8a 

EIAH-overeenkomst 

1. De Commissie sluit een overeenkomst met de EIB betreffende het implementeren van 

een Europese investeringsadvieshub ("EIAH") binnen de EIB. 

 De EIAH-overeenkomst bevat in het bijzonder bepalingen over de voor de EIAH 

noodzakelijke financiering overeenkomstig lid 5. 
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2. De EIAH heeft ten doel voort te bouwen op bestaande adviesdiensten van de EIB en 

de Commissie teneinde ondersteunend advies voor de identificatie, voorbereiding en 

ontwikkeling van investeringsprojecten te verstrekken, en tevens op te treden als een 

technische advieshub voor projectfinanciering binnen de Unie. Dit omvat 

ondersteuning met betrekking tot het gebruik van technische bijstand voor het 

structureren van projecten, het gebruik van innovatieve financiële instrumenten, het 

gebruik van publiek-private partnerschappen en, in voorkomend geval, het verlenen 

van advies over relevante aspecten van de Uniewetgeving. De EIAH verstrekt ook 

specifieke steun in het licht van de bijzonderheden en de behoeften van de lidstaten 

met minder geavanceerde financiële markten. 

3. De EIAH verleent diensten die nog niet worden verleend in het kader van andere 

programma's van de Unie. De door de EIAH verleende diensten omvatten: 

(c) het inrichten van een centraal contactpunt voor technische bijstand aan 

autoriteiten en projectontwikkelaars; 

(d) in voorkomend geval, het bieden van bijstand aan projectontwikkelaars bij het 

afstemmen van hun projecten op de in deze verordening neergelegde 

selectiecriteria; 

(e) het stimuleren van lokale kennis met het oog op een vlottere verstrekking van 

EFSI-steun in de hele Unie; 

(f) het inrichten van een platform voor het uitwisselen en delen van kennis 

betreffende projectontwikkeling tussen vakgenoten. 

4. Om het in lid 2 genoemde doel te realiseren, doet de EIAH een beroep op de 

deskundigheid van de EIB, de Commissie, nationale stimuleringsbanken of 

instellingen en de beheersautoriteiten van de Europese structuur en investerings-

fondsen. 

5. De samenwerking tussen de EIAH en een nationale stimuleringsbank of -instelling, of 

een gelijkwaardige instelling of beheersautoriteit die als nationaal adviseur kan 

optreden, kan de vorm van een contractueel partnerschap aannemen. 
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6. De Unie draagt tot maximaal 20 000 000 EUR per jaar bij in de dekking van de 

kosten van de EIAH-verrichtingen voor verleende diensten in de periode tot en 

met 31 december 2020. 

7. De EIB brengt uiterlijk op 1 september 2016 en vervolgens elk jaar verslag uit bij het 

Europees Parlement, de Raad en de Commissie over de door de EIAH uit hoofde van 

lid 5 van dit artikel verleende diensten en over de uitvoering van zijn begroting. 

 

HOOFDSTUK III - Europees investeringsprojectenbestand 

Artikel 9  

Europees investeringsprojectenbestand 

1. De Commissie en de EIB (...) creëren een transparant bestand van lopende en potentiële 

(...) investeringsprojecten in de Unie. De lidstaten kunnen bijdragen aan de 

totstandbrenging en het beheer daarvan. 

2. De projecten die worden getoond in het Europees investeringsprojectenbestand 

dienen slechts ter visualisering voor investeerders en ter informatie, en hebben geen 

invloed op de besluiten over de projecten die uiteindelijk in het kader van deze 

verordening of enig ander EU-instrument of publieke financiering zullen worden 

gesteund. 

3. (...) 

 

HOOFDSTUK IV - Verslaglegging, verantwoordingsplicht 

en evaluatie 

Artikel 10 

Rapportage en financiële verslaggeving 

1. De EIB, in voorkomend geval in samenwerking met het EIF, brengt elk halfjaar verslag uit 

aan de Commissie over de financierings- en investeringsverrichtingen van de EIB in het 

kader van deze verordening. 
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Het verslag bevat een beoordeling van de inachtneming van de vereisten voor het gebruik van de 

EU-garantie en van de krachtens artikel 2, lid 1, onder (f), punt iv), vastgestelde essentiële prestatie-

indicatoren. Het verslag bevat ook statistische, financiële en boekhoudkundige gegevens over elke 

financierings- en investeringsverrichting van de EIB, op geaggregeerde basis. 

2. De EIB, in voorkomend geval in samenwerking met het EIF, brengt jaarlijks aan het 

Europees Parlement en de Raad verslag uit over de financierings- en investerings-

verrichtingen van de EIB in het kader van deze verordening. Het verslag wordt openbaar 

gemaakt en bevat het volgende: 

(a) een beoordeling van de financierings- en investeringsverrichtingen van de EIB op 
verrichtings-, sector-, land- en regionaal niveau en van de overeenstemming van deze 
verrichtingen met deze verordening, samen met een beoordeling van de toerekening 
van de financierings- en investeringsverrichtingen van de EIB aan de in artikel 2a 
vermelde doelstellingen; 

(b) een beoordeling van de toegevoegde waarde, de mobilisatie van middelen van de 

particuliere sector, de geraamde en feitelijke outputs, de resultaten en de effecten van 

de financierings- en investeringsverrichtingen van de EIB op geaggregeerde basis; 

(c) (...) het financiële bedrag dat de begunstigden hebben ontvangen en de beoordeling 

van financierings- en investeringsverrichtingen van de EIB op geaggregeerde basis; 

(d) een beoordeling van de meerwaarde van de financierings- en 

investeringsverrichtingen van de EIB; 

(e) gedetailleerde informatie over het beroep op de EU-garantie; 

(f) de rekeningen betreffende het EFSI. 
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3. Met het oog op de financiële verslaggeving en de rapportage door de Commissie over de door 

de EU-garantie gedekte risico's en over haar beheer van het garantiefonds verstrekt de EIB, in 

voorkomend geval in samenwerking met het EIF, de Commissie elk jaar: 

(a)  informatie over de risicobeoordelingen en -ratings van de EIB en het EIF met 
betrekking tot financierings- en investeringsverrichtingen van de EIB in het kader 
van deze verordening; 

(b) de uitstaande financiële verplichtingen van de EU betreffende de voor financierings- 

en investeringsverrichtingen van de EIB in het kader van deze verordening 

verleende garanties, uitgesplitst volgens de individuele verrichtingen; 

(c) de totale winsten of verliezen die voortvloeien uit de financierings- en 

investeringsverrichtingen van de EIB binnen de portefeuilles waarin de EFSI-

overeenkomst krachtens artikel 2, lid 1, onder (c), punt i), voorziet. 

4. De EIB verstrekt de Commissie op verzoek alle aanvullende informatie die noodzakelijk is 

opdat de Commissie in staat is de krachtens deze verordening op haar rustende 

verplichtingen te vervullen. 

5. De EIB, en in voorkomend geval het EIF, verstrekken de in de leden 1 tot en met 4 

bedoelde informatie op eigen kosten. 

6. Uiterlijk op 30 juni van elk jaar zendt de Commissie aan het Europees Parlement, aan de 

Raad en aan de Rekenkamer een jaarverslag toe over de stand van het garantiefonds en het 

beheer ervan tijdens het voorgaande kalenderjaar, waaronder een beoordeling van de 

toereikendheid van het streefbedrag, van de omvang van het garantiefonds en van de 

noodzaak tot aanvulling van het garantiefonds. Het jaarverslag bevat een overzicht 

van de financiële positie van het garantiefonds aan het eind van het voorgaande jaar, 

de financiële stromen tijdens het voorgaande kalenderjaar alsmede de belangrijke 

transacties en alle relevante informatie over de financiële rekeningen. Het verslag 

bevat tevens informatie over het financieel beheer, de prestaties en het risico van het 

fonds aan het eind van het voorgaande jaar. 
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Artikel 11  

Verantwoordingsplicht jegens het Europees Parlement en de Raad 

1. Op verzoek van het Europees Parlement of de Raad, brengt de directeur aan beide 

instellingen verslag uit over de prestaties van het EFSI, onder meer door deel te nemen 

aan een hoorzitting voor het Europees Parlement (...). 

2. De directeur antwoordt mondeling of schriftelijk op de door het Europees Parlement of de 

Raad tot het EFSI gerichte vragen, zulks in elk geval binnen vijf weken na ontvangst van 

een vraag. 

3. Op verzoek van het Europees Parlement of de Raad brengt de Commissie (...) verslag uit 

over de toepassing van deze verordening. 
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Artikel 12 

 Evaluatie en toetsing 

-1. Uiterlijk [PB: datum invoegen: drie jaar na de inwerkingtreding van deze verordening] 

legt de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad een verslag met een 

onafhankelijke evaluatie van de toepassing van deze verordening voor. Indien passend gaat 

het verslag vergezeld van een voorstel tot wijziging van deze verordening, met name wat 

betreft de data die zijn vermeld in artikel 5, leden 2a en 2b, en artikel 8, lid 9. 

1. (...) 

2. (...) 

3.  (...) 

4. De EIB en het EIF verstrekken het Europees Parlement, de Raad en de Commissie 

regelmatig al hun onafhankelijke evaluatierapporten waarin de praktische resultaten van de 

specifieke activiteiten van de EIB en het EIF uit hoofde van deze verordening worden 

beoordeeld. 

5. (...) 

 

HOOFDSTUK V - Algemene bepalingen 

Artikel 13 

 Transparantie en openbaarmaking van informatie 

Conform haar eigen transparantiebeleid ten aanzien van de toegang tot documenten en voorlichting 

aan het publiek maakt de EIB op haar website informatie bekend over alle financierings- en 

investeringsverrichtingen van de EIB in het kader van deze verordening en over de wijze waarop 

deze aan de verwezenlijking van de in artikel 2a, lid 2, vermelde algemene doelstellingen bijdragen. 
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Artikel 14 

Controle door de Rekenkamer 

De EU-garantie en de uitkeringen en terugvorderingen op grond van de EU-garantie die aan de 

algemene begroting van de Unie toe te rekenen zijn, worden door de Rekenkamer gecontroleerd. 

Artikel 15  

Fraudebestrijdingsmaatregelen 

1. De EIB brengt OLAF onverwijld op de hoogte en zij verstrekt het de nodige informatie 

wanneer zij, op enig moment bij de voorbereiding, uitvoering of afsluiting van een 

verrichting onder EU-garantie, gegronde redenen heeft om te vermoeden dat er mogelijk 

sprake is van fraude, corruptie, witwassen van geld of een andere onwettige activiteit 

waardoor de financiële belangen van de Unie mogelijk worden geschaad. 

2. OLAF kan, in overeenstemming met de bepalingen en procedures van Verordening (EU, 

Euratom) nr. 883/2013 van het Europees Parlement en de Raad(8), Verordening (Euratom, 

EG) nr. 2185/96 van de Raad (9) en Verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95 (10) van de 

Raad onderzoeken uitvoeren, met inbegrip van controles en verificaties ter plaatse, ter 

bescherming van de financiële belangen van de Unie, om vast te stellen of er sprake is van 

fraude, corruptie, witwassen van geld of een andere onwettige activiteit die de financiële 

belangen van de Unie schaadt en verband houdt met in het kader van deze verordening 

gefinancierde verrichtingen. OLAF kan in de loop van onderzoek verkregen informatie 

toezenden aan de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaten (...). 

8 Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 
11 september 2013 betreffende onderzoeken door het Europees Bureau voor fraude-
bestrijding (OLAF) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1073/1999 van het Europees 
Parlement en de Raad en van Verordening (Euratom) nr. 1074/1999 van de Raad (PB L 248 
van 18.9.2013, blz. 1). 

9 Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 van de Raad van 11 november 1996 betreffende de 
controles en verificaties ter plaatse die door de Commissie worden uitgevoerd ter 
bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen tegen fraudes en 
andere onregelmatigheden (PB L 292 van 15.11.1996, blz. 2). 

10 Verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95 van de Raad van 18 december 1995 betreffende de 
bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen (PB L 312 van 
23.12.1995, blz. 1). 

 

6831/15   van/dau/GRA/sv 37 
 DGG 1A  NL 
 

                                                 



Indien er bewijs voor de onwettige activiteiten voorhanden is, gaat de EIB over tot het 

terugvorderen van middelen met betrekking tot haar verrichtingen onder EU-garantie. 

3. De ondertekende financieringsovereenkomsten met betrekking tot uit hoofde van deze 

verordening ondersteunde verrichtingen bevatten clausules die de uitsluiting van 

financierings- en investeringsverrichtingen van de EIB en, indien nodig, passende 

invorderingsmaatregelen mogelijk maken in gevallen van fraude, corruptie of een andere 

onwettige activiteit in de zin van de EFSI-overeenkomst, het EIB-beleid en de 

toepasselijke wettelijke voorschriften. Het besluit tot uitsluiting van een financierings- of 

investeringsverrichting van de EIB wordt genomen in overeenstemming met de 

desbetreffende financierings- of investeringsovereenkomst. 

Artikel 16  

Uitgesloten activiteiten en niet-coöperatieve rechtsgebieden 

1. Bij haar financierings- en investeringsverrichtingen in het kader van deze verordening 

ondersteunt de EIB geen activiteiten met illegale doeleinden, waaronder witwassen van 

geld, financiering van terrorisme, belastingfraude en belastingontduiking, corruptie, dan 

wel fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt. Met name neemt de EIB niet 

deel aan financierings- of investeringsverrichtingen die worden uitgevoerd door middel 

van een entiteit die in een niet-coöperatief rechtsgebied is gevestigd, conform haar beleid 

jegens zwak gereguleerde en niet coöperatieve rechtsgebieden, dat is gebaseerd op het 

beleid van de Unie, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling of 

de Financiële-actiegroep. 

2. Bij haar financierings- en investeringsverrichtingen in het kader van deze verordening 

neemt de EIB de beginselen en normen van de Uniewetgeving inzake de voorkoming van 

het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van 

terrorisme in acht, onder meer, in voorkomend geval, het vereiste inzake het nemen van 

(...) maatregelen om de identiteit van de uiteindelijke begunstigde vast te stellen. 
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Artikel 17  

Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie 

 [geschrapt] 

HOOFDSTUK VI - Wijzigingen 

Artikel 18  

Wijzigingen in Verordening (EU) nr. 1291/2013 

Verordening (EU) nr. 1291/2013 wordt als volgt gewijzigd: 

(1) In artikel 6 worden de leden 1, 2 en 3 vervangen door: 

"1. De financiële middelen voor de tenuitvoerlegging van Horizon 2020 worden vastgesteld op 

74 328,3 miljoen EUR in lopende prijzen, waarvan een maximumbedrag van 71 966,9 miljoen EUR 

wordt toegewezen aan activiteiten in het kader van titel XIX VWEU. 

De jaarlijkse kredieten worden door het Europees Parlement en door de Raad toegestaan binnen de 

grenzen van het meerjarig financieel kader. 

2. Het bedrag voor activiteiten in het kader van titel XIX VWEU wordt als volgt verdeeld over 

de prioriteiten genoemd in artikel 5, lid 2, van deze verordening: 

(a) Excellente wetenschap, 23 897,0 miljoen EUR in lopende prijzen; 

(b) Industrieel leiderschap, 16 430,5 miljoen EUR in lopende prijzen; 

(c) Maatschappelijke uitdagingen, 28 560,7 miljoen EUR in lopende prijzen. 

Het totale maximumbedrag van de financiële bijdrage van de Unie uit Horizon 2020 aan de 

specifieke doelstellingen vervat in artikel 5, lid 3, en aan de niet-nucleaire eigen acties van het JRC 

is als volgt: 
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i) Het verspreiden van excellentie en het verbreden van de deelname, 782,3 miljoen EUR in lopende 

prijzen; 

ii) Wetenschap met en voor de samenleving, 443,8 miljoen EUR in lopende prijzen; 

iii) Niet-nucleaire eigen acties van het JRC, 1 852,6 miljoen EUR in lopende prijzen. 

De indicatieve verdeling over de in artikel 5, leden 2 en 3, vervatte prioriteiten en specifieke 

doelstellingen is opgenomen in bijlage II. 

3. Het EIT wordt uit Horizon 2020 gefinancierd ten bedrage van maximaal 2 361,4 miljoen EUR 

in lopende prijzen, als beschreven in bijlage II." 

(2) Bijlage II wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij de onderhavige verordening. 
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Artikel 19 

Wijzigingen in Verordening (EU) nr. 1316/2013 

Verordening (EU) nr. 1316/2013 wordt als volgt gewijzigd: 

(1) In artikel 5 (...) wordt lid 1 vervangen door: 

"1. De financiële middelen voor de uitvoering van de CEF voor de periode 2014-2020 zijn 

vastgesteld op 29 942 259 000 EUR (*) in lopende prijzen. Dat bedrag wordt als volgt verdeeld: 

(a) sector vervoer: 23 550 582 000 EUR, waarvan 11 305 500 000 EUR wordt overgedragen uit het 

Cohesiefonds en overeenkomstig deze verordening uitsluitend in de lidstaten die in aanmerking 

komen voor steun uit het Cohesiefonds wordt besteed; 

(b) sector telecommunicatie: 1 041 602 000 EUR; 

(c) sector energie: 5 350 075 000 EUR. 

Deze bedragen gelden onverminderd de toepassing van het flexibiliteitsmechanisme in Verordening 

(EU, Euratom) nr. 1311/2013(*). 

(*) Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot bepaling van 

het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-20 (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884)." 

(2) In artikel 7, lid 3, tweede alinea, wordt 'en artikel 21, lid 4,' geschrapt; 

(3) Artikel 21, lid 4, wordt geschrapt. 
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HOOFDSTUK VII - Overgangs- en slotbepalingen 

Artikel 20  

Overgangsbepalingen 

De EIB en het EIF kunnen elk de Commissie verzoeken de EU-garantie te verlenen voor de 

financierings- en investeringsverrichtingen waartoe de EIB of het EIF overgaat tussen 1 januari 

2015 en het tijdstip waarop de EFSI-overeenkomst is gesloten en de initiële benoemingen na de 

inwerkingtreding van deze verordening van alle leden van het investeringscomité en de 

directeur zijn verricht.  

Deze verrichtingen worden door de Commissie beoordeeld en ingeval zij aan de (...) vereisten van 

artikel 2a van deze verordening (...) voldoen, besluit de Commissie dat de EU-garantie ook op die 

verrichtingen betrekking heeft. 

Artikel 21 

Inwerkingtreding 

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het 

Publicatieblad van de Europese Unie. 

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat. 

Gedaan te Straatsburg, 

Voor het Europees Parlement Voor de Raad 
(2) De voorzitter De voorzitter 
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