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WAAROM ZIJN GECOÖRDINEERDE INSPANNINGEN OP EUROPEES NIVEAU NODIG OM DE
NEERWAARTSE TENDENS VAN INVESTERINGEN IN EUROPA OM TE BUIGEN?
De wereldwijde economische en financiële crisis heeft geleid tot een sterke daling in investeringen in heel
Europa. Dat vormt een belemmering voor essentiële investeringen in infrastructuur, innovatie en de financiering
van kleine en middelgrote ondernemingen. Investeringen in Europa bevinden zich momenteel 15 % onder het
niveau van voor de crisis.
Er is grote behoefte aan investeringen en de liquiditeit is beschikbaar, maar veel mogelijke investeringen gaan
niet door vanwege diverse financiële en niet-financiële belemmeringen. Het vertrouwen van investeerders is
laag vanwege de economische instabiliteit en de onzekerheid op, onder andere, het gebied van de regelgeving.
Europa moet die investeringskloof dichten om te herstellen van de crisis en om zijn wereldwijde
concurrentievermogen te versterken. Daarom zijn gezamenlijke inspanningen op Europees niveau nodig om
Europa op de weg naar economisch herstel te helpen. In deze context heeft de Commissie besloten de
investeringskloof aan te pakken door het investeringsplan voor Europa te lanceren.
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WAT IS HET EUROPEES FONDS VOOR STRATEGISCHE INVESTERINGEN (EFSI)?
Het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI) vormt de kern van het Investeringsplan voor Europa.
De Europese Commissie en de EIB-groep (Europese Investeringsbank) hebben het EFSI opgericht met de
bedoeling om mee te helpen bij het dichten van de huidige investeringskloof in de EU door het mobiliseren van
private financiering voor strategische investeringen.
Dankzij de EFSI-steun verstrekt de EIB-groep financiering voor economisch en technisch levensvatbare
projecten, waaronder projecten met een hoger risicoprofiel dan de EIB gewoonlijk financiert. De nadruk ligt op
de volgende sleutelsectoren: i) vervoer, energie en de digitale economie; ii) milieu en hulpbronnenefficiëntie;
iii) menselijk kapitaal, cultuur en gezondheid; iv) onderzoek, ontwikkeling en innovatie; v) steun aan kleine,
middelgrote en midcap-ondernemingen.
Het EFSI biedt de ruimte voor financiële steun aan investeringsplatformen, voor bijdragen aan de financiering
van een aantal investeringsprojecten met een thematische of geografische focus en voor verrichtingen met
nationale stimuleringsbanken.
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WAT ZIJN DE EUROPESE STRUCTUUR- EN INVESTERINGSFONDSEN?
Er zijn vijf Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen):
••
••
••
••
••

het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO)
het Europees Sociaal Fonds (ESF)
het Cohesiefonds (CF)
het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO)
het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (EFMZV)

Die fondsen delen een gemeenschappelijk wettelijk kader (verordening gemeenschappelijke bepalingen), maar zijn ook
onderworpen aan een aantal verordeningen specifiek voor elk fonds1. De ESI-fondsen leveren een belangrijke bijdrage aan
de EU-doelstellingen van slimme, duurzame en inclusieve groei. In de periode 2014-2020 wordt 454 miljard EUR
geïnvesteerd in 500 programma’s die gericht zijn op strategische groeigenererende sectoren, met name onderzoek,
ontwikkeling & innovatie, steun aan kleine en middelgrote ondernemingen, de koolstofarme economie, en informatie- en
communicatietechnologie.
De middelen van de ESI-fondsen worden verstrekt via op nationaal niveau gecofinancierde meerjarige programma's, die
door de Commissie worden goedgekeurd en door de lidstaten en hun regio’s onder gedeeld beheer worden uitgevoerd. De
plaatselijke autoriteiten zijn verantwoordelijk voor de selectie en uitvoering van en het toezicht op de door de ESI-fondsen
ondersteunde projecten.
Het hervormde kader van de ESI-fondsen voor 2014-2020 omvat niet alleen subsidies, maar ook uitgebreidere
mogelijkheden voor het gebruik van financieringsinstrumenten.
1 Voor meer informatie, zie http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_nl.htm
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WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE VERSCHILLEN TUSSEN DE EUROPESE STRUCTUUR- EN
INVESTERINGSFONDSEN EN HET EUROPEES FONDS VOOR STRATEGISCHE
INVESTERINGEN (EFSI)?
Het risicoprofiel, de criteria en de wijze van terbeschikkingstelling van de middelen zijn verschillend.

ESIfondsen

EFSI

De ESI-fondsen kunnen projecten financieren via subsidies en
financieringsinstrumenten en maken deel uit van de programma's die
door de beheersautoriteiten in de lidstaten worden uitgevoerd.

Het EFSI verstrekt risicofinancieringsinstrumenten (geen subsidies)
via de Europese Investeringsbank, zonder geografische of sectorale
quota maar op basis van de marktvraag voor investeringsfinanciering.
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WELK VOORDEEL BIEDT HET COMPLEMENTAIR GEBRUIK VAN HET EFSI EN DE ESIFONDSEN?
De ESI-fondsen en het EFSI kunnen bijdragen tot gezamenlijke en gecoördineerde inspanningen om het hoofd
te bieden aan de daling van investeringen in heel Europa of in een bepaalde regio.
Ze kunnen aanvullende investeringen aantrekken door hun complementariteit en door het mobiliseren van een
maximum aan particuliere fondsen. De twee fondsen hebben een verschillende structuur, maar vullen elkaar
aan qua uitgangspunten, opzet en wettelijk kader. Zij versterken elkaar.
De fondsen kunnen op verschillende manieren worden gecombineerd, afhankelijk van de investering in kwestie.
Het combineren van ESI-fondsen en het EFSI is met name interessant in bepaalde landen of sectoren waar de
ESI-fondsen grote kansen bieden en waar het EFSI op zich nog niet volledig benut wordt.
Elk project dat economisch en technisch haalbaar is, dat kan bijdragen tot meer groei en banen in de EU en in
overeenstemming is met het EU-beleid komt in aanmerking voor steun uit zowel het EFSI als de ESI-fondsen.
Regionale autoriteiten kunnen bijkomende middelen verkrijgen via mede-investeringen van het EFSI (bijdragen
van het EFSI en van mede-investeerders aangetrokken door het EFSI). De regionale toewijzingen verzekeren
niet alleen investeringen uit de ESI-fondsen, maar bieden elke regio ook de mogelijkheid om, onder zijn
regionale programma, investeringen uit het EFSI aan te trekken.
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OP WELKE VERSCHILLENDE MANIEREN KUNNEN DE ESI-FONDSEN MET HET EFSI
WORDEN GECOMBINEERD?
De ESI-fondsen kunnen op verschillende manieren met het EFSI worden gecombineerd:
1.

het combineren van de ESI-fondsen en het EFSI rechtstreeks op projectniveau:
Een project dat in aanmerking komt, ontvangt financiële steun uit de ESI-fondsen in de vorm van
subsidies of een financieringsinstrument, uit het EFSI en eventueel van andere investeerders die
zijn aangetrokken door de ESI-fondsen en het EFSI.
Andere
investeerder

EFSI-steun

Door de
ESI-fondsen
gesteund
programma

subsidie

PROJECT
Andere
investeerder

EFSI-steun

Door de
ESI-fondsen
gesteund
programma

Financieringsinstrument
(nationaal, regionaal, transnationaal,
grensoverschrijdend)

PROJECT

lening/garantie/vermogen
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2.

het combineren van de ESI-fondsen en het EFSI op investeringsplatformniveau:
De beheersautoriteit kan een nieuw investeringsplatform oprichten, dat wordt beschouwd als
financieringsinstrument, waarin het EFSI en anderen investeren, bijvoorbeeld in de vorm van een
gelaagd fonds.
Een andere mogelijkheid is dat de beheersautoriteit een bijdrage uit de ESI-fondsen onderbrengt in
een bestaand investeringsplatform, dat wordt beschouwd als financieringsinstrument, dat met
EFSI-middelen werd opgericht op nationaal, regionaal, transnationaal of grensoverschrijdend
niveau. Het investeringsplatform investeert dan bijdragen uit het EFSI en de ESI-fondsen in
projecten, waaraan ook andere investeerders kunnen deelnemen.

Andere
investeerder

EFSI-steun

Door de
ESI-fondsen
gesteund
programma

Financieringsinstrument
(nationaal, regionaal, transnationaal, grensoverschrijdend/FI op EU-niveau)
INVESTERINGSPLATFORM

PROJECT
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3.

het combineren van de ESI-fondsen met EFSI-steun die ter beschikking wordt gesteld via een
investeringsplatform, op het niveau van een financieringsinstrument of op projectniveau:
In dat geval creëert de beheersautoriteit een financieel instrument waaraan het investeringsplatform
dat werd opgericht met EFSI-steun deelneemt als investeerder. Ook andere investeerders kunnen
deelnemen. Het financieringsinstrument investeert dan bijdragen uit het EFSI en de ESI-fondsen in
projecten, waaraan ook andere investeerders kunnen deelnemen.
Een alternatief is de tussenkomst door een met EFSI-steun opgericht investeringsplatform, rechtstreeks
op projectniveau op individuele basis.

Andere
investeerder

Door de
ESI-fondsen
gesteund
programma

Financieringsinstrument
(nationaal, regionaal, transnationaal,
grensoverschrijdend)

PROJECT

EFSI-steun

Investeringsplatform
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KUNNEN DE ESI-FONDSEN BIJDRAGEN AAN HET EFSI?
De middelen die de ESI-fondsen aan een programma hebben toegewezen, kunnen niet rechtstreeks aan het
EFSI worden overgedragen.

KUNNEN MIDDELEN VAN HET EFSI WORDEN GEBRUIKT VOOR DE NATIONALE
COFINANCIERING VAN EEN DOOR DE ESI-FONDSEN GESTEUND PROGRAMMA?
Vanwege de aard en de structuur ervan kan de EFSI-steun vooreen project niet worden beschouwd als nationale
cofinanciering voor een door de ESI-fondsen gesteund programma.
De nationale cofinanciering van een door de ESI-fondsen gesteund programma kan echter wel worden verstrekt
via een ander financieel product van de EIB/het EIF, namelijk door middel van een structuurprogrammalening
of via een tussenkomst op projectniveau.
Ook is het mogelijk dat in bepaalde omstandigheden de bijkomende middelen die naar aanleiding van de
gecombineerde tussenkomst van de ESI-fondsen en het EFSI worden gegenereerd, worden beschouwd als de
nationale cofinanciering van het door de ESI-fondsen gesteunde programma.

HOE MOETEN DE STAATSSTEUNREGELS WORDEN TOEGEPAST BIJ HET COMBINEREN
VAN DE ESI-FONDSEN EN HET EFSI?
Het EFSI is geen staatssteun en is dus niet onderworpen aan de EU-regels voor staatssteun. Middelen uit de
ESI-fondsen die worden toegekend aan bedrijven kunnen wel staatssteun inhouden die is onderworpen aan de
EU-regels voor staatssteun, behalve indien de toekenning tegen marktvoorwaarden gebeurt.
De Commissie zal op basis van haar gemoderniseerde staatssteunregelgeving beoordelen of de steun van de
ESI-fondsen staatssteun inhoudt. Om het gebruik van het EFSI te bevorderen, zal de Commissie er een prioriteit
van maken om zo snel mogelijk (binnen zes weken na ontvangst van alle nodige informatie) te beoordelen of
het gebruik van middelen uit de ESI-fondsen conform is met de staatssteunregels.
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WAAR KUNNEN PROJECTONTWIKKELAARS HULP KRIJGEN OM HUN VOORSTELLEN TE
STRUCTUREREN?
Projectontwikkelaars kunnen een beroep doen op de Europese investeringsadvieshub, het aanspreekpunt voor
technische en administratieve ondersteuning inzake investeringen. Die gezamenlijk door de Europese
Commissie en de Europese Investeringsbank opgerichte hub helpt overheden en projectontwikkelaars bij het
bepalen, prioriteren, opstellen, structureren en uitvoeren van strategische projecten en op efficiëntere wijze
gebruikmaken van EU-middelen door het mobiliseren van privaat kapitaal. Ook „fi-compass”, een adviesdienst
over de financieringsinstrumenten van de ESI-fondsen, maakt deel uit van dit centrale aanspreekpunt.
Daarnaast is er het Europees investeringsprojectenportaal (EIPP), een volledig nieuw webportaal dat private
en publieke projectontwikkelaars in de Europese Unie in contact brengt met potentiële investeerders in de hele
wereld. Het portaal wordt gehost door de Europese Commissie en is ontworpen in antwoord op de vraag van
investeerders om meer investeringsmogelijkheden in de EU te vinden op een centraal platform.

Voor meer informatie
De Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen) en het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI)
Investeringsplan voor Europa / ESI Funds Open Data Platform
@jyrkikatainen @CorinaCretuEU @EIBtheEUbank #InvestEU
Bijdrage van de Europese structuur- en investeringsfondsen aan werkgelegenheid en groei, het investeringsplan en de prioriteiten van de
Commissie

