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9.1.2019 A8-0482/17 

Amendement  17 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Martina Michels, Paloma 

López Bermejo, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Martina 

Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Emmanuel Maurel 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Vaststelling van het InvestEU-programma 

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

Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) De afgelopen jaren heeft de Unie 

ambitieuze strategieën goedgekeurd om de 

eengemaakte markt te voltooien en 

duurzame groei en banen te stimuleren, 

zoals de kapitaalmarktenunie, de strategie 

voor een digitale eengemaakte markt, het 

pakket schone energie voor alle 

Europeanen, het actieplan van de Unie 

voor de circulaire economie, de strategie 

voor emissiearme mobiliteit, de 

defensiestrategie en de 

ruimtevaartstrategie voor Europa. Het 

InvestEU-fonds moet de synergieën tussen 

deze elkaar wederzijds versterkende 

strategieën benutten en versterken door 

steun te verlenen voor investeringen en 

toegang tot financiering. 

(3) De afgelopen jaren heeft de Unie 

ambitieuze strategieën goedgekeurd om de 

eengemaakte markt te voltooien en 

duurzame en inclusieve groei en banen te 

stimuleren, zoals de Europa 2020 

strategie, de kapitaalmarktenunie, de 

strategie voor een digitale eengemaakte 

markt, de Europese agenda voor cultuur, 

het pakket schone energie voor alle 

Europeanen, het actieplan van de Unie 

voor de circulaire economie, de strategie 

voor emissiearme mobiliteit, de 

ruimtevaartstrategie voor Europa en de 

Europese pijler van sociale rechten, met 

beperkte resultaten wat het aanpakken 

van regionale en sociale ongelijkheid 

betreft. Het InvestEU-fonds moet de 

synergieën tussen deze elkaar wederzijds 

versterkende strategieën benutten, 

verbeteren en versterken door steun te 

verlenen voor investeringen en toegang tot 

financiering.  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0482/18 

Amendement  18 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Martina Michels, Paloma 

López Bermejo, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Martina 

Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Emmanuel Maurel 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Vaststelling van het InvestEU-programma 

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

Voorstel voor een verordening 

Overweging 19 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(19) Elk beleidsvenster moet uit twee 

compartimenten bestaan, namelijk een 

EU-compartiment en een 

lidstaatcompartiment. Het EU-

compartiment moet marktfalen in de hele 

Unie of suboptimale investeringssituaties 

op evenredige wijze aanpakken; 

ondersteunde acties moeten een duidelijke 

toegevoegde waarde voor Europa hebben. 

Het lidstaatcompartiment moet de 

lidstaten de mogelijkheid bieden een deel 

van hun middelen van fondsen onder 

gedeeld beheer bij te dragen voor de 

voorziening van de EU-garantie om de 

EU-garantie te gebruiken voor 

financierings- of 

investeringsverrichtingen om specifiek 

marktfalen of suboptimale 

investeringssituaties op hun eigen 

grondgebied aan te pakken, ook in 

kwetsbare en afgelegen gebieden zoals de 

ultraperifere gebieden van de Unie, 

teneinde de doelstellingen van het fonds 

onder gedeeld beheer te verwezenlijken. 

Acties die uit hoofde van het InvestEU 

fonds worden gesteund via EU- of 

lidstaatcompartimenten mogen private 

financiering niet overlappen of 

Schrappen 
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verdringen en mogen de concurrentie op 

de interne markt niet verstoren. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0482/19 

Amendement  19 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Martina Michels, Paloma 

López Bermejo, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Martina 

Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Emmanuel Maurel 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

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 

Schrappen 
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de verlening van een back-to-

backgarantie aan de Unie. Dergelijke 

regelingen moeten worden gesloten in de 

vorm van één enkele 

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. 

XXXX (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. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0482/20 

Amendement  20 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Martina Michels, Paloma 

López Bermejo, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Martina 

Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Emmanuel Maurel 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Vaststelling van het InvestEU-programma 

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

Voorstel voor een verordening 

Overweging 31 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(31) De EU-garantie in het kader van het 

lidstaatcompartiment moet worden 

toegewezen aan elke uitvoerende partner 

die overeenkomstig [artikel 62, lid 1, 

onder c)], van het [Financieel Reglement] 

subsidiabel is, met inbegrip van nationale 

of regionale stimuleringsbanken of -

instellingen, de EIB, het Europees 

Investeringsfonds en andere multilaterale 

ontwikkelingsbanken. Bij de selectie van 

de uitvoerende partners in het kader van 

het lidstaatcompartiment moet de 

Commissie rekening houden met de 

voorstellen van elke lidstaat. 

Overeenkomstig [artikel 154] van het 

[Financieel Reglement] moet de 

Commissie de regels en procedures van de 

uitvoerende partner beoordelen om zich 

ervan te vergewissen dat deze een niveau 

van bescherming van de financiële 

belangen van de Unie bieden dat 

gelijkwaardig is aan het door de 

Commissie geboden niveau. 

Schrappen 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0482/21 

Amendement  21 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, 

Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Matt 

Carthy, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Emmanuel Maurel 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Vaststelling van het InvestEU-programma 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 12 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) "midcap-ondernemingen": entiteiten 

met maximaal 3000 werknemers die geen 

kmo of kleine midcap-onderneming zijn; 

Schrappen 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0482/22 

Amendement  22 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Martina Michels, Paloma 

López Bermejo, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Martina 

Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Emmanuel Maurel 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Vaststelling van het InvestEU-programma 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 1 – letter b 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) het lidstaatcompartiment behandelt 

specifieke tekortkomingen van de markt 

of suboptimale investeringssituaties in een 

of meerdere lidstaten om te voldoen aan 

de doelstellingen van de bijdragende 

fondsen onder gedeeld beheer. 

Schrappen 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0482/23 

Amendement  23 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Martina Michels, Paloma 

López Bermejo, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Martina 

Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Emmanuel Maurel 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Vaststelling van het InvestEU-programma 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 9 Schrappen 

Specifieke bepalingen die van toepassing 

zijn op het lidstaatcompartiment 

 

1. Bedragen die door een lidstaat zijn 

toegewezen krachtens artikel [10, lid 1,] 

van Verordening [[VGB] nummer] of 

artikel [75, lid 1,] van Verordening 

[inzake GLB-plannen] nummer] worden 

gebruikt voor de voorziening van het 

gedeelte van de EU-garantie in het 

lidstaatcompartiment ter dekking van 

financiering- en investeringsverrichtingen 

in de betrokken lidstaat. 

 

2. Om dat gedeelte van de EU-

garantie in het lidstaatcompartiment in te 

stellen wordt een bijdrageovereenkomst 

gesloten tussen de lidstaat en de 

Commissie. 

 

De lidstaat en de Commissie sluiten de 

bijdrageovereenkomst of een wijziging 

daarvan binnen vier maanden na het 

besluit van de Commissie tot goedkeuring 

van de partnerschapsovereenkomst of het 

GLB-plan of gelijktijdig met het besluit 

van de Commissie tot wijziging van een 

programma of een GLB-plan. 
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Twee of meer lidstaten kunnen een 

gezamenlijke bijdrageovereenkomst met 

de Commissie sluiten. 

 

In afwijking van [artikel 211, lid 1,] van 

het [Financieel Reglement] wordt het 

voorzieningspercentage voor de EU-

garantie in het lidstaatcompartiment 

vastgesteld op 40 % en kan het in elke 

bijdrageovereenkomst opwaarts of 

neerwaarts worden aangepast om 

rekening te houden met de risico's die 

verbonden zijn aan de voor gebruik in 

aanmerking komende financiële 

producten. 

 

3. De bijdrageovereenkomst bevat ten 

minste de volgende elementen: 

 

a) het totale bedrag van het gedeelte 

van de EU-garantie in het 

lidstaatcompartiment dat aan de lidstaat 

toebehoort, het voorzieningspercentage 

daarvan, het bedrag van de bijdrage uit 

fondsen onder gedeeld beheer, de 

opbouwperiode van de voorziening in 

overeenstemming met het jaarlijks 

financieel plan en het bedrag van de 

daaruit voortspruitende voorwaardelijke 

verplichting die met de door de betrokken 

lidstaat te verstrekken back-to-

backgarantie moet worden gedekt;  

 

b) de strategie met de financiële 

producten en hun minimale 

hefboomeffect, de geografische dekking, 

de investeringsperiode en indien van 

toepassing, de categorieën van 

eindontvangers en in aanmerking 

komende intermediairs; 

 

c) de uitvoerende partner of partners 

die hun interesse hebben laten blijken en 

de verplichting voor de Commissie om de 

lidstaat te informeren over de 

geselecteerde uitvoerende partner of 

partners; 

 

d) de mogelijke bijdrage uit de 

fondsen onder gedeeld beheer aan de 

InvestEU-advieshub; 
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e) de jaarlijkse 

verslagleggingsverplichtingen ten aanzien 

van de lidstaat, met inbegrip van de 

verslaglegging in overeenstemming met 

de in de bijdrageovereenkomst vermelde 

indicatoren; 

 

f) bepalingen over de vergoeding van 

het gedeelte van de EU-garantie in het 

lidstaatcompartiment; 

 

g) mogelijke combinatie met 

middelen uit het EU-compartiment, onder 

meer in een gelaagde structuur om in 

overeenstemming met artikel 8, lid 2, een 

betere risicodekking te bereiken. 

 

4. De bijdrageovereenkomsten 

worden door de Commissie ten uitvoer 

gelegd door middel van 

garantieovereenkomsten gesloten met de 

uitvoerende partners overeenkomstig 

artikel 14.  

 

Indien binnen negen maanden na de 

ondertekening van de 

bijdrageovereenkomst geen 

garantieovereenkomst is gesloten of het 

bedrag van de bijdrageovereenkomst niet 

volledig is vastgelegd door middel van een 

of meerdere garantieovereenkomsten, 

wordt in het eerste geval de 

bijdrageovereenkomst beëindigd of in het 

tweede geval dienovereenkomstig 

gewijzigd, en wordt het niet-gebruikte 

bedrag van de voorziening opnieuw 

gebruikt in overeenstemming met 

[artikel 10, lid 5,] van Verordening 

[[VGB] nummer] en artikel [75, lid 5,] 

van Verordening [inzake GLB-plannen] 

nummer]. 

 

Indien de garantieovereenkomst niet naar 

behoren ten uitvoer is gelegd binnen een 

termijn vastgesteld in artikel [10, lid 6,] 

van Verordening [[VGB] nummer] of in 

artikel [75, lid 5,] van Verordening 

[inzake GLB-plannen] nummer], wordt de 
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bijdrageovereenkomst beëindigd en wordt 

het niet-gebruikte bedrag van de 

voorziening opnieuw gebruikt in 

overeenstemming met [artikel 10, lid 6,] 

van Verordening [[VGB] nummer] en 

artikel [75, lid 6,] van Verordening 

[inzake GLB-plannen] nummer]. 

5. De volgende regels zijn van 

toepassing op de voorziening voor het 

gedeelte van de EU-garantie in het 

lidstaatcompartiment dat bij de 

bijdrageovereenkomst is ingesteld: 

 

(a) na de opbouwfase bedoeld in lid 3, 

onder a), van dit artikel wordt elk jaarlijks 

overschot van voorzieningen, berekend 

door vergelijking tussen het bedrag van 

voorzieningen dat vereist is door het 

voorzieningspercentage en de 

daadwerkelijke voorzieningen, opnieuw 

gebruikt in overeenstemming met 

[artikel 10, lid 6,] van het [VGB] en 

artikel [75, lid 6,] van Verordening 

[inzake GLB-plannen] nummer]; 

 

(b) in afwijking van [artikel 213, 

lid 4,] van het [Financieel Reglement] 

geeft de voorziening na de in lid 3, onder 

a), van dit artikel bedoelde opbouwfase 

tijdens de beschikbaarheid van dat 

gedeelte van de EU-garantie in het 

lidstaatcompartiment geen aanleiding tot 

jaarlijkse aanvullingen; 

 

(c) de Commissie stelt de lidstaat 

onmiddellijk in kennis wanneer het 

niveau van de voorzieningen voor het 

gedeelte van de EU-garantie in het 

lidstaatcompartiment als gevolg van een 

beroep op dat gedeelte van de EU-

garantie onder 20 % van de initiële 

voorziening valt; 

 

(d) indien het niveau van de 

voorzieningen voor dat gedeelte van de 

EU-garantie in het lidstaatcompartiment 

10 % van de initiële voorziening bereikt, 
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verstrekt de betrokken lidstaat aan het 

gemeenschappelijk voorzieningsfonds op 

verzoek van de Commissie maximaal 5 % 

van de initiële voorziening. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0482/24 

Amendement  24 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, 

Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Matt 

Carthy, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Emmanuel Maurel 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Vaststelling van het InvestEU-programma 

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

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – punt 7 – inleidende formule  

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) Financiële steun voor entiteiten met 

maximaal 3 000 werknemers, vooral voor 

kmo's en kleine midcap-ondernemingen, in 

het bijzonder door middel van: 

(7) Financiële steun voor entiteiten met 

maximaal 499 werknemers, vooral voor 

kmo's, kleine midcap-ondernemingen en 

sociale ondernemingen, in het bijzonder 

door middel van: 

Or. en 

 

 


