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BESLUIT (EU) 2020/...
VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 23 december 2020
waarbij de Commissie wordt gemachtigd om voor een verhoging
van het toegestane kapitaal van het Europees Investeringsfonds te stemmen

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,
Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 173, lid 3,
Gezien het voorstel van de Europese Commissie,
Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,
Na raadpleging van het Europees Economisch en Sociaal Comité,
Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure1,

1

Standpunt van het Europees Parlement van 15 december 2020 (nog niet bekendgemaakt in
het Publicatieblad) en besluit van de Raad van 22 december 2020.
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Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Artikel 5, lid 2, van de statuten van het Europees Investeringsfonds ("het Fonds") voorziet
erin dat het toegestane kapitaal van het Fonds bij besluit van de algemene vergadering van
het Fonds (de "algemene vergadering"), genomen met een meerderheid van 85 % van de
uitgebrachte stemmen, kan worden verhoogd.

(2)

Gezien de verwachte impact van de COVID-19-crisis en om via de uitvoering van de
tenuitvoerlegging van de voorgestelde Verordening van het Europees Parlement en de
Raad tot vaststelling van het InvestEU-programma, een onderdeel van het meerjarig
financieel kader voor de jaren 2021 tot 2027, en via verdere ontwikkeling van de rol van
het Fonds in het beheer van nationale en regionale programma's een bijdrage te kunnen
leveren aan de reactie van de Unie en het Fonds op de crisis, is er een onmiddellijk
behoefte aan een verhoging van het toegestane kapitaal van het Fonds met 2 870 000 000
EUR.

(3)

De raad van bestuur van het Fonds (de "raad van bestuur") heeft besloten bij de algemene
vergadering een verzoek in te dienen tot goedkeuring van een verhoging van het toegestane
kapitaal van het Fonds met 2 870 000 000 EUR via de uitgifte van 2 870 nieuwe aandelen
en tot goedkeuring van de rregelingen, waaronder voor betaling, voor een dergelijke
kapitaalverhoging. Indien de kapitaalverhoging wordt goedgekeurd, zal elk nieuw aandeel
een nominale waarde van 1 000 000 EUR hebben en zal op elk ingeschreven aandeel 20 %
van de nominale waarde worden gestort. Het zou voor de algemene vergadering mogelijk
zijn de betaling van de resterende 80 % te verlangen onder de voorwaarden van artikel 7,
lid 3, van de statuten van het Fonds. Alle aandelen, zowel de bestaande als de nieuw
uitgegeven aandelen, zullen van gelijke waarde zijn en in alle opzichten gelijke rechten
hebben.
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(4)

De raad van bestuur heeft voorgesteld om inschrijving op de nieuw toegestane aandelen
mogelijk te maken gedurende één enkele inschrijvingsperiode, die onmiddellijk na
goedkeuring van de kapitaalverhoging door de algemene vergadering aanvangt en op
30 september 2021 afloopt. Zodra de rechtshandeling voor de goedkeuring van de
deelneming van de Unie in de kapitaalverhoging in werking is getreden, zal de Unie onder
de in het besluit van de algemene vergadering vastgestelde voorwaarden aan de
inschrijving kunnen deelnemen.

(5)

Opdat de vertegenwoordiger van de Unie in de algemene vergadering zo spoedig mogelijk
over de kapitaalverhoging kan stemmen, wordt het passend geacht een uitzondering te
maken op de periode van acht weken en de periode van tien dagen bedoeld in artikel 4 van
Protocol nr. 1 betreffende de rol van de nationale parlementen in de Europese Unie,
gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie, aan het Verdrag betreffende de
werking van de Europese Unie en aan het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap voor Atoomenergie. Om dezelfde reden moet dit besluit op de dag na die
van de bekendmaking ervan in werking treden,

HEBBEN HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:
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Artikel 1
De Commissie wordt gemachtigd om namens de Unie op de algemene vergadering van het
Europees Investeringsfonds voor de voorgestelde verhoging van 2 870 000 000 EUR in het
toegestane kapitaal van het Fonds te stemmen.

Artikel 2
Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van
de Europese Unie.
Gedaan te Brussel,

Voor het Europees Parlement

Voor de Raad

De voorzitter

De voorzitter
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