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10.1.2019 A8-0482/3 

Amendement  3 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes 

Vaststelling van het InvestEU-programma 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (13 bis) Het InvestEU-programma 

moet burgers en gemeenschappen die dat 

willen, in staat stellen te investeren in een 

duurzamere, koolstofarme samenleving, 

onder meer in het kader van de 

energietransitie. Overwegende dat 

burgerenergiegemeenschappen, 

hernieuwbare-energiegemeenschappen en 

consumenten van zelfgeproduceerde 

hernieuwbare energie inmiddels volgens 

de [herziene richtlijn hernieuwbare 

energie] en [herziene 

elektriciteitsrichtlijn] worden erkend als 

essentiële actoren in de energietransitie 

van de EU en in die hoedanigheid 

ondersteuning ontvangen, moet InvestEU 

de marktdeelname van die actoren helpen 

bevorderen. 

Or. en 
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10.1.2019 A8-0482/4 

Amendement  4 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout, Monika Vana 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes 

Vaststelling van het InvestEU-programma 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 20 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(20) Het lidstaatcompartiment moet 

specifiek zijn geconcipieerd om het 

mogelijk te maken middelen onder 

gedeeld beheer te gebruiken voor de 

voorziening van een garantie die door de 

Unie wordt verleend. Met deze combinatie 

wordt beoogd de hoge rating van de Unie 

te mobiliseren om nationale en regionale 

investeringen te bevorderen en 

tegelijkertijd een consistent risicobeheer 

van de voorwaardelijke verplichtingen te 

waarborgen door de garantie van de 

Commissie onder indirect beheer te 

implementeren. De Unie moet de 

financierings- en 

investeringsverrichtingen garanderen 

waarin de garantieovereenkomsten tussen 

de Commissie en de uitvoerende partners 

in het kader van het lidstaatcompartiment 

voorzien, de Fondsen onder gedeeld 

beheer moeten voor de voorziening van de 

garantie zorgen, volgens een 

voorzieningspercentage dat door de 

Commissie wordt vastgesteld op basis van 

de aard van de verrichtingen en de 

daaruit voortvloeiende verwachte 

verliezen, en de lidstaat moet de verliezen 

boven de verwachte verliezen dragen door 

de verlening van een back-to-

backgarantie aan de Unie. Dergelijke 

regelingen moeten worden gesloten in de 

vorm van één enkele 

Schrappen 
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bijdrageovereenkomst met elke lidstaat die 

vrijwillig voor deze optie kiest. De 

bijdrageovereenkomst moet een of meer 

specifieke garantieovereenkomsten 

omvatten die in de betrokken lidstaat 

moeten worden uitgevoerd. De vaststelling 

van het voorzieningspercentage per geval 

vereist een afwijking van [artikel 211, lid 

1,] van Verordening (EU, Euratom) nr. 

XXXX19 (het ‘Financieel Reglement’). Bij 

deze opzet is ook voorzien in één regeling 

voor begrotingsgaranties die worden 

ondersteund door centraal beheerde 

fondsen of door fondsen onder gedeeld 

beheer, waardoor de combinatie ervan 

zou worden vergemakkelijkt. 

_________________  

19 null  

Or. en 
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10.1.2019 A8-0482/5 

Amendement  5 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes 

Vaststelling van het InvestEU-programma 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 35 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(35) De InvestEU-advieshub moet de 

ontwikkeling van een robuuste pijplijn van 

investeringsprojecten in elk beleidsvenster 

ondersteunen. Daarnaast moet in een 

sectoroverschrijdende component in het 

kader van het InvestEU-programma 

worden voorzien om te zorgen voor één 

enkel aanspreekpunt en 

beleidsoverschrijdende 

projectontwikkelingsbijstand voor centraal 

beheerde programma's van de Unie. 

(35) De InvestEU-advieshub moet de 

ontwikkeling van een robuuste pijplijn van 

investeringsprojecten in elk beleidsvenster 

ondersteunen door te voorzien in de 

daadwerkelijke uitvoering van 

geografische diversificatie om bij te 

dragen aan de doelstelling van de Unie 

om te zorgen voor economische, sociale 

en territoriale samenhang en regionale 

verschillen te verminderen. De advieshub 

dient bijzondere aandacht te besteden aan 

de noodzaak om kleine projecten te 

verzamelen en in grotere portefeuilles te 

bundelen. De Commissie moet 

overeenkomsten ondertekenen met de 

EIB-groep en andere uitvoerende 

partners om deze aan te wijzen als 

advieshub-partners. De Commissie, de 

EIB-groep en de andere uitvoerende 

partners moeten nauw samenwerken om 

te zorgen voor doeltreffendheid, 

synergieën en een doeltreffende 

geografische ondersteuning in de gehele 

Unie, rekening houdend met de 

deskundigheid en lokale capaciteit van 

lokale uitvoerende partners, alsook met 

bestaande structuren, zoals de Europese 

investeringsadvieshub. Daarnaast moet in 

een sectoroverschrijdende component in 

het kader van het InvestEU-programma 

worden voorzien om te zorgen voor één 

enkel aanspreekpunt en 



 

AM\1173540NL.docx  PE631.636v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

beleidsoverschrijdende 

projectontwikkelingsbijstand voor centraal 

beheerde programma's van de Unie. 

Or. en 
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10.1.2019 A8-0482/6 

Amendement  6 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes 

Vaststelling van het InvestEU-programma 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De financiële middelen voor de 

uitvoering van de maatregelen bedoeld in 

de hoofdstukken V en VI bedragen 

525 000 000 EUR (lopende prijzen). 

3. De financiële middelen voor de 

uitvoering van de maatregelen bedoeld in 

de hoofdstukken V en VI bedragen 

725 000 000 EUR (lopende prijzen). 

Or. en 

Motivering 

De ervaringen met EFSI I en II lijken aan te tonen dat advieshubs cruciaal zijn voor het 

verstrekken van richtsnoeren inzake de duurzaamheid van investeringsprojecten en voor het 

promoten van de bundeling van kleinere projecten in grotere en ambitieuzere projecten. 

Daarom stellen we voor de om de middelen voor advieshubs (hoofdstuk V) te verhogen. 
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10.1.2019 A8-0482/7 

Amendement  7 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes 

Vaststelling van het InvestEU-programma 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 5 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. De uitvoerende partners streven 

ernaar dat ten minste 50 % van de 

investeringen uit hoofde van het 

beleidsvenster voor duurzame 

infrastructuur bijdraagt tot de 

doelstellingen van de Unie inzake klimaat 

en milieu. 

5. De uitvoerende partners streven 

ernaar dat: 

(a) ten minste 80 % van de investeringen 

uit hoofde van het beleidsvenster voor 

duurzame infrastructuur aanzienlijk 

bijdraagt tot de doelstellingen van de Unie 

inzake klimaat en milieu, overeenkomstig 

de Overeenkomst van Parijs; 

(b) op het gebied van vervoer ten minste 

10 % van de investeringen uit hoofde van 

het beleidsvenster voor duurzame 

infrastructuur bijdraagt tot de realisatie 

van de EU-doelstelling om uiterlijk in 

2050 een einde te maken aan de dodelijke 

verkeersongevallen en ernstige 

verwondingen en om spoor- en 

verkeersbruggen en -tunnels te renoveren 

met het oog op de veiligheid ervan; 

(c) ten minste 35 % van de investeringen 

uit hoofde van het beleidsvenster voor 

onderzoek, innovatie en digitalisering 

bijdraagt tot de doelstellingen van 

Horizon Europa; 

(d) een aanzienlijk percentage van de aan 

kleine en middelgrote ondernemingen en 

kleine mid-capondernemingen 

aangeboden garantie uit hoofde van het 

beleidsvenster voor kleine en middelgrote 

ondernemingen innovatieve kleine en 

middelgrote ondernemingen ondersteunt. 

Or. en 
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10.1.2019 A8-0482/8 

Amendement  8 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes 

Vaststelling van het InvestEU-programma 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 7 bis 

 Additionaliteit 

 Voor de toepassing van deze verordening 

wordt onder "additionaliteit" het 

volgende verstaan: de ondersteuning door 

het InvestEU-fonds van verrichtingen die 

tot doel hebben marktfalen of suboptimale 

investeringssituaties in de hele EU en/of 

in specifieke lidstaten, waaronder 

langetermijnrendement op investeringen 

of risicovollere financieringsbehoeften 

voor projecten die op langere termijn 

milieu- en maatschappelijke voordelen 

opleveren, te verhelpen en die in de 

periode waarin de EU-garantie kan 

worden benut, zonder steun van het 

InvestEU-fonds niet, of niet in dezelfde 

mate, door uitvoerende partners zouden 

kunnen worden uitgevoerd. 

Or. en 
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10.1.2019 A8-0482/9 

Amendement  9 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout, Monika Vana 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes 

Vaststelling van het InvestEU-programma 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – titel 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

[...] Schrappen 

Or. en 

Motivering 

Wij gaan niet akkoord met de overdracht van middelen in het kader van het cohesiebeleid 

naar InvestEU. 
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10.1.2019 A8-0482/10 

Amendement  10 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes 

Vaststelling van het InvestEU-programma 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 11 – lid 1 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Het InvestEU-fonds ondersteunt 

geen activiteiten in verband met de 

productie, verwerking, distributie, opslag 

of verbranding van fossiele brandstoffen 

of infrastructuur voor CO2-vervoer; 

Or. en 

 


