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BIJLAGE 1 – BINNEN COMITES VAN DE RAAD GEVOERDE THEMATISCHE 

DISCUSSIES OVER BELEMMERINGEN VOOR INVESTERINGEN 

1. Investeringsprestaties en -knelpunten 

Thematische evaluatie Datum Inhoud 

Insolventiekaders in de 

eurozone: 

efficiëntiebeginselen en 

benchmarking 

April 

2016 

Insolventiekaders hebben economische effecten 

omdat zij de prikkels voor particuliere partijen 

bepalen. De economische rol van 

insolventiekaders is bijzonder relevant in situaties 

met hoge uitstaande schulden. Deze notitie 

presenteert gemeenschappelijke beginselen voor 

insolventiekaders. 

Thematische discussie over 

investeringen 

Juni 

2016 

In deze discussie ging het vooral om de starheid 

van de regelgeving en de knelpunten voor 

investeringen in landen van de eurozone en hoe 

deze uitdagingen momenteel worden aangepakt 

in het kader van hervormingen op zowel 

nationaal als EU-niveau. 

Gemakkelijk zakendoen Januari 

2017 

Zakendoen makkelijker maken of het 

verminderen van administratieve rompslomp kan 

- in ruime mate - worden verwezenlijkt met 

maatregelen met geen of een beperkte budgettaire 

kostprijs en toch aanzienlijke voordelen.  

Arbeids- en 

productmarkthervormingen 

Mei 

2017 

In deze discussie ging het over de rol van arbeids- 

en productmarkthervormingen voor investeringen 

en hun onderlinge wisselwerking. 

 

2. Infrastructuurinvesteringen 

Thematische evaluatie Datum Inhoud 

Overheidsinvesteringen in 

infrastructuur 

September 

2015 

Deze discussie evalueerde recente 

investeringstrends op het gebied van 

infrastructuur en de vraag hoe mogelijke 

uitdagingen in verband met de doeltreffendheid 

van overheidsuitgaven te beoordelen. Gekeken 

werd naar de randvoorwaarden die bijdragen tot 

investeringen, met bijzondere aandacht voor het 

gebruik van EU-fondsen.  

Public-Private 

Partnerships 

Januari 

2016 

Deze discussie onderzocht Public-Private 

Partnerships (PPP's) als een middel om 

particuliere partijen te betrekken bij het ontwerp 

en de bouw van infrastructuur en bij het 

verrichten van openbare diensten. 

Investeringen in 

netwerkindustrieën  

Mei 2016 Doel van deze paper was een evaluatie te maken 

van de evolutie van investeringen in vervoer, 

energie en e-communicatie en een discussie 

over knelpunten voor investeringen.  

Woningbouwinvesteringen Juni 2016 Deze discussie maakte een analyse van de 
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op het gebied van energie-

efficiëntie en 

hernieuwbare energie 

investeringen in energie-efficiëntie in de 

woningbouw, de knelpunten die huishoudens 

beletten om meer te investeren, en de ruimte 

voor energie-efficiëntie in deze sector van de 

economie. 

Investeringen voor de 

digitale economie 

November 

2016 

In de discussie draaide het vooral over 

investeringen om de ontwikkeling van de 

digitale economie te faciliteren. 

 

3. Investeringen in immateriële activa 

Thematische 

evaluatie 

Datum Inhoud 

Investeringen in 

immateriële activa 

Oktober 

2016 

Deze discussie wilde contextuele informatie bieden over 

immateriële activa in Europa en zo een discussie voeren 

over het begrip "immateriële activa", recente trends bij 

investeringen in immateriële activa en de impact ervan 

op productiviteits- en bbp-groei. 

Investeringen in 

immateriële activa 

aanzwengelen 

Januari 

2017 

Een andere discussie waarin werd gekeken naar de 

aanjagers en belemmeringen voor investeringen in 

immateriële activa en de vraag werd gesteld of er 

specifieke beleidsmaatregelen nodig zijn om 

belemmeringen voor investeringen in immateriële activa 

aan te pakken.  
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BIJLAGE 2 – VOORUITGANG VAN LIDSTATEN BIJ HET AANPAKKEN VAN UITDAGINGEN VOOR INVESTERINGEN  
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Regeldruk en administratieve lasten

Overheid

Overheidsopdrachten / PPP's

Rechtspraak

Insolventieraamwerk

Mededingings- en reguleringsraamwerk

Ontslagbescherming & raamwerk arbeidscontracten 

Lonen & loonvorming

Onderwijs, vaardigheden en een leven lang leren 

Belastingen

Toegang tot financiering

Samenwerking acad. wereld, onderzoek & bedrijfsleven

Financiering O&O&I

Zakelijke diensten/Gereguleerde beroepen

Detailhandel

Bouw

Digitale economie / Telecom

Energie

Vervoer
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