
Dossierfiche – Een investeringsplan voor Europa: follow-up

Voor elk van de 23 initiatieven in het werkprogramma 2015 van de Europese Unie hebben de
beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid, onder coördinatie van het Departement
internationaal Vlaanderen en via consultatie van SOIA (Strategisch Overleg Internationale
Aangelegenheden), een inschatting gemaakt van de mate waarin de voorgestelde initiatieven van
de Commissie slaan op de bevoegdheden van de Vlaamse overheid en een impact hebben op de
Vlaamse samenleving. In totaal werden op die wijze zestien relevante dossiers geïdentificeerd die
verdere nauwe opvolging door de Vlaamse Regering vergen. Van elk van die zestien dossiers
werd een fiche opgesteld met de inzet van het dossier, de actoren binnen Vlaanderen, het belang
voor Vlaanderen en een preliminaire subsidiariteitstoets.

[Disclaimer: deze fiche werd opgemaakt op basis van de beschikbare informatie op het
moment van publicatie van het Werkprogramma voor 2015 van de Europese Commissie ]
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Algemene gegevens
Context van het
voorstel

Door de economische en financiële crisis is het investeringspeil in de EU
sterk gedaald – ongeveer 15% ten opzichte van het piekjaar 2007. De
komende jaren wordt slechts een gedeeltelijk herstel verwacht. Dit
belemmert het economisch herstel, het scheppen van banen, de lange
termijn-groei en het concurrentievermogen.
Als antwoord publiceerde de Europese Commissie op 26.11.2014 een
mededeling die, in nauwe samenwerking met de Europese
Investeringsbank, een belangrijk investeringsplan beschrijft om
werkgelegenheid, groei en investeringen in Europa te realiseren Dit plan
omvat o.m. de volgende pijlers:

- De eerste pijler bestaat erin 315 miljard EUR voor extra
investeringen op EU-niveau te mobiliseren. Het voorziet in de
oprichting van een nieuw Europees Fonds voor Strategische
Investeringen (EFSI) dat via EU garanties (16 mia euro) en EIB
middelen (5 mia euro), private middelen zal mobiliseren hetgeen
finaal moet resulteren in 315 mia euro aan nieuwe investeringen
in de komende drie jaren.
Dit fonds moet risicosteun voor strategische
langetermijninvesteringen voorzien (met een focus op
investeringen in breedband- en energienetwerken,
transportinfrastructuur, onderwijs, onderzoek en ontwikkeling,
hernieuwbare energie en energie-efficiëntie) en de toegang tot
risicofinanciering voor KMO’s en midcap-ondernemingen
verruimen. Er zal geen pré-affectatie gebeuren (noch inzake
sectoren, noch inzake geografische spreiding). Projecten zullen
door een onafhankelijk comité van investeringsexperten



geselecteerd worden dat – gebaseerd op de toegevoegde waarde
van projecten aan de EU in haar geheel – elk project vanuit
commercieel en maatschappelijk perspectief zal moeten
valideren.
Het fonds zou midden 2015 operationeel moeten zijn. De EIB zal
reeds vanaf januari 2015 m.b.v. eigen middelen activiteiten
opstarten.

- Een tweede pijler van het investeringsplan moet ervoor zorgen
dat de investeringsfinanciering de reële economie bereikt. Deze
pijler hangt nauw samen – maar gaat veel verder dan – de eerste
pijler. Deze pijler omvat o.m. de creatie van een pijplijn van
projecten die van Europees belang zijn. Het doel is publieke en
private investeerders op die manier toegang tot relevante en
transparantie informatie te bieden. Een eerste stap daarbij was
de publicatie van een verslag door de taskforce investeringen
(bestaande uit de EIB, Europese Commissie en de lidstaten) eind
2014. Verder omvat deze pijler ook de oprichting van een
overkoepelend investeringsadviescentrum waar
projectuitvoerders in Europa terecht kunnen voor steun bij de
ontwikkeling van projecten.

- Stimuleren van het gebruik van innovatieve
financieringsinstrumenten binnen de Europese Structuur- en
Investeringsfondsen (ESI-fondsen).

- Andere maatregelen gericht op het verbeteren van het
ondernemingsklimaat, het wegnemen van belemmeringen van
regelgevende en niet-regelgevende aard, het verder uitbouwen
van de interne markt en versterken van het ‘level playing field’.

De volgende stap is de concrete operationalisering van dit
investeringsplan. Op 13 januari 2015 publiceerde de Europese Commissie
alvast een voorstel voor Verordening tot oprichting van het Europees
Fonds voor Strategische Investeringen volgen. Ook de uitvoering van de
andere elementen van dit investeringsplan is één van de grote
prioriteiten voor 2015.

Soort initiatief - Wetgevend: voorstel tot Verordening tot oprichting van het EFSI.
- Niet wetgevend: andere elementen van het investeringsplan
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Belang voor - EFSI: Lidstaten kunnen ook bijdragen tot het EFSI fonds,



Vlaanderen rechtstreeks of via hun nationale investeringsbanken of
soortgelijke organen. Deze bijdragen zullen een voordelige
behandeling genieten bij de toetsing van de overheidsfinanciën
aan de verplichtingen uit het Stabiliteits- en Groeipact.

- De Vlaamse overheid heeft een lijst met projecten aan de
Belgische vertegenwoordiger in de Task Force overgemaakt als
bijdrage aan de Belgische projectlijst. Deze Vlaamse indicatieve,
niet-exhaustieve lijst van mogelijke projecten was het resultaat
van een ambtelijke oefening. De projecten werden geselecteerd
volgens de criteria die door de Task Force naar voor werden
geschoven: Europese toegevoegde waarde (projecten moeten
bijdragen aan Europese doelstellingen), economisch
levensvatbaar en waardevol (prioriteit voor projecten met hoge
socio-economische terugverdieneffecten), uitvoering kan starten
voor 2018 (investeringsuitgave in de periode 2015-2017).
Bovendien moesten de voorgestelde projecten andere
financieringsbronnen kunnen losmaken en van een redelijke
omvang zijn. Voor deze projecten bestaat er geen toezegging tot
financiering, noch vanwege de Commissie/EIB, noch vanwege de
lidstaten. Projecten zullen door hun promotoren aangebracht
moeten worden.

- Stimuleren van innovatieve financieringsinstrumenten:
Vlaanderen heeft ervoor geopteerd om de ESI-fondsen tijdens de
programmaperiode 2014-2020 niet in te zetten via innovatieve
financieringsinstrumenten.

- Andere maatregelen: in haar regeerakkoord stelt de Vlaamse
regering ‘level playing field’ en ‘no goldplating’ als algemene
principes bij de omzetting van EU richtlijnen.

Subsidiariteit

Preliminaire
inschatting

Enkel het voorstel van Verordening tot oprichting van het EFSI is een
wetgevend initiatief. Dat is gebaseerd op artikelen 172, 182, 175 (3) en 173
van het Verdrag betreffende de werking van de EU. Deze artikelen vallen
onder gedeelde bevoegdheid tussen de EU en de lidstaten.

Via de EU-begroting en de EIB zal respectievelijk 16 mia euro en 5 mia
euro ingebracht worden in het EFSI. Het EFSI zal een gedeeltelijke
risicobescherming ("first loss protection") aan de EIB-Groep (EIB en EIF)
bieden. Door de risicobescherming zal de EIB producten kunnen
aanbieden die meer risico absorberen dan haar traditionele producten.
Projecten met een hogere toegevoegde waarde maar ook een hoger
risico, waarvoor momenteel geen kapitaal kan worden gevonden, zullen
op die manier toch investeerders kunnen aantrekken.

Het lijkt onwaarschijnlijk dat de doelstelling van het mobiliseren van
bijkomende risicovollere investeringen bereikt kan worden door actie
van de lidstaten alleen. Het geplande initiatief op niveau van de EU lijkt
op dit moment dan ook een duidelijke meerwaarde te hebben.




