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BIJLAGE
bij
Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE
RAAD
tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1316/2013 en (EU) 2015/1017 wat betreft de
verlenging van de looptijd van het Europees Fonds voor strategische investeringen en
wat betreft de invoering van technische versterkingen voor dat fonds en de Europese
investeringsadvieshub
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Bijlage
(1)

punt 2 wordt als volgt gewijzigd:
a)

aan punt b) wordt een tweede alinea toegevoegd:
"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.";

b)

in punt c) wordt de tweede zin vervangen door:
"In deze context zal de EIB naar verwachting de financiering uit hoofde van
het EFSI verstrekken teneinde een totaal streefbedrag van ten minste
500 000 000 000 EUR aan publieke of private investeringen te halen, met
inbegrip van financiering die beschikbaar wordt gesteld door het EIF in het
kader van EFSI-verrichtingen met betrekking tot de instrumenten als bedoeld
in artikel 10, lid 2, onder b), door nationale stimuleringsbanken of -instellingen
en teneinde de toegang tot financiering voor entiteiten met ten hoogste
3 000 werknemers te verbeteren.";

(2)

in punt 3 wordt een punt d) toegevoegd:
"d)

NL

een verrichting wordt doorgaans onder speciale activiteiten ingedeeld als een
of meer van de volgende kenmerken aanwezig is:
–

achterstelling bij andere kredietverleners, met inbegrip van nationale
stimuleringsbanken en particuliere kredietverleners;

–

deelneming in risicodelingsinstrumenten waarbij de ingenomen positie de
EIB blootstelt aan een hoog risiconiveau;

–

blootstelling aan specifieke risico's, zoals onbewezen technologie,
afhankelijkheid van nieuwe, onervaren of risicovolle tegenpartijen,
ongewone financiële constructies of risico's voor de EIB, de sector of
geografie in kwestie;

–

kenmerken van het type eigen vermogen, zoals resultaatafhankelijke
uitkeringen; of

–

andere onderscheidbare aspecten die volgens de EIB-richtsnoeren voor
het kredietrisicobeleid leiden tot een hogere risicoblootstelling.";
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(3)

aan punt 5 wordt de volgende zin toegevoegd:
"Zodra de EU-garantie is ondertekend, wordt het scorebord openbaar gemaakt,
met uitzondering van de commercieel gevoelige informatie.";

(4)

punt 6 wordt als volgt gewijzigd:
(a)

punt b) wordt als volgt gewijzigd:
i)

de eerste en de tweede zin achter het eerste streepje worden
vervangen door:
"Voor verrichtingen van het type vreemd vermogen voert de EIB of
het EIF haar of zijn standaard risicobeoordeling uit, waarvan de
berekening
van
de
verwachte
wanbetalingsen
invorderingspercentages een onderdeel vormt. Op basis van deze
parameters bepaalt de EIB of het EIF het risico voor elke
verrichting.";

ii)

de eerste zin achter het tweede streepje wordt vervangen door:
"Aan elke verrichting van het type vreemd vermogen wordt een
risicoclassificatie verbonden (de rangschikking van leentransacties)
aan de hand van het systeem van de EIB of het EIF voor het
rangschikken van leningen.";

iii)

de eerste zin achter het derde streepje wordt vervangen door:
"Projecten zijn economisch en technisch haalbaar en de
financiering van de EIB wordt samengesteld in overeenstemming
met beginselen van gezond bankbeleid en voldoet aan de
beginselen voor risicobeheersing op hoog niveau die de EIB of het
EIF in interne richtsnoeren heeft vastgesteld.";

(b)

punt c) wordt als volgt gewijzigd:
i)

de tweede zin achter het eerste streepje wordt vervangen door:
"De vaststelling of een verrichting al dan niet risico's van het type
eigen vermogen meebrengt, ongeacht de juridische vorm en
nomenclatuur ervan, wordt gebaseerd op de standaardbeoordeling
van de EIB of het EIF.";

ii)

de eerste zin achter het tweede streepje wordt vervangen door:
"De EIB-verrichtingen van het type eigen vermogen worden
uitgevoerd in overeenstemming met de interne voorschriften en
procedures van de EIB of het EIF.";

(5)

in punt 7, onder c), wordt het woord "eerste" geschrapt;

(6)

punt 8 wordt als volgt gewijzigd:
(a)
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in de tweede zin van de eerste alinea wordt het woord "eerste" geschrapt;
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(b)

in de eerste zin van de eerste alinea van punt a) wordt het woord "eerste"
geschrapt;

(c)

in de eerste zin van punt b) wordt het woord "eerste" geschrapt.

4

NL

