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9.1.2019 A8-0482/25 

Amendement  25 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

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 1 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (1 bis) De economieën van de lidstaten 

hebben dringend behoefte aan een plan 

voor publieke investeringen dat is 

afgestemd op sociale, economische en 

territoriale samenhang en is ontworpen 

om de totale vraag en investeringen in 

publieke infrastructuur te doen toenemen. 

Dit kan en moet vervolgens tot een 

hefboomeffect leiden en privé-

investeringen bevorderen. Alleen een 

dergelijk plan kan op doeltreffende wijze 

groei herstellen, werkloosheid bestrijden 

en sociale, economische en territoriale 

ongelijkheden aanpakken. 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/26 

Amendement  26 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

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 5 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) Het InvestEU-fonds dient bij te 

dragen aan de verbetering van het 

concurrentievermogen van de Unie, onder 

meer op het gebied van innovatie en 

digitalisering, de duurzaamheid van de 

economische groei van de Unie, de sociale 

veerkracht en inclusiviteit en de integratie 

van de kapitaalmarkten van de Unie, met 

inbegrip van oplossingen voor de aanpak 

van de fragmentatie ervan en de 

diversifiëring van de 

financieringsbronnen voor de 

ondernemingen in de Unie. Daartoe moet 

het projecten ondersteunen die technisch 

en economisch levensvatbaar zijn door 

een kader te bieden voor het gebruik van 

vreemdvermogens-, risicodelings- en 

eigenvermogensinstrumenten, op basis 

van een garantie uit hoofde van de 

begroting van de Unie en door bijdragen 

van de uitvoerende partners. Het moet 

vraaggestuurd zijn, en de steun in het 

kader van het InvestEU-fonds moet er 

tegelijkertijd op gericht zijn bij te dragen 

tot de verwezenlijking van 

beleidsdoelstellingen van de Unie. 

(5) Het InvestEU-fonds dient niet 

alleen bij te dragen aan het verminderen 

van de verschillen op het gebied van 

productiecapaciteit en economische 

ontwikkeling, maar ook aan de 

verwezenlijking van de doelstellingen van 

sociale en territoriale samenhang. Daartoe 

moet het projecten ondersteunen die 

bijdragen aan industriële ontwikkeling, 

O&O, de primaire sector en sociale 

vooruitgang, die het verstrekken van 

hoogwaardige openbare diensten op het 

gebied van onder meer onderwijs, 

gezondheid, cultuur, sanitaire 

basisvoorzieningen en afvalbeheer, 

vervoer, communicatie en energie 

bevorderen, die vaste banen met rechten 

scheppen en, ten slotte, die in 

overeenstemming zijn met het 

additionaliteitsbeginsel in de regio('s) 

waar ze worden uitgevoerd. 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/27 

Amendement  27 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

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 13 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) De lage investeringspercentages in 

infrastructuur in de Unie tijdens de 

financiële crisis ondermijnden het 

vermogen van de Unie om duurzame groei, 

concurrentievermogen en convergentie te 

stimuleren. Forse investeringen in de 

Europese infrastructuur, waaronder de 

energie- en klimaatdoelstellingen voor 

2030, zijn van fundamenteel belang om de 

duurzaamheidsdoelstellingen van de Unie 

te halen. De steun uit het InvestEU-fonds 

moet dan ook gericht zijn op investeringen 

in vervoer, energie, met inbegrip van 

energie-efficiëntie en hernieuwbare 

energie, het milieu, klimaatmaatregelen en 

maritieme en digitale infrastructuur. Om 

het effect en de toegevoegde waarde van de 

financieringssteun van de Unie te 

maximaliseren, is het aangewezen een 

gestroomlijnd investeringsproces te 

bevorderen dat zichtbaarheid van de 

projectpijplijn en consistentie tussen de 

relevante programma's van de Unie 

mogelijk maakt. Rekening houdend met 

de bedreigingen voor de veiligheid moet 

bij investeringsprojecten waarvoor steun 

van de Unie wordt verleend, rekening 

worden gehouden met de beginselen 

inzake de bescherming van de burgers in 

de publieke ruimte. Een en ander moet 

(13) De lage investeringspercentages in 

infrastructuur in de lidstaten in zowel de 

openbare als de particuliere sector tijdens 

de financiële crisis ondermijnden hun 

vermogen om duurzame groei, 

concurrentievermogen en convergentie te 

stimuleren. Forse investeringen in de 

infrastructuur van de lidstaten zijn van 

fundamenteel belang om de 

duurzaamheidsdoelstellingen van de Unie, 

waaronder de energie- en 

klimaatdoelstellingen voor 2030, te halen. 

De steun uit het InvestEU-fonds moet dan 

ook gericht zijn op investeringen in 

vervoer, energie, met inbegrip van energie-

efficiëntie en hernieuwbare energie, het 

milieu, klimaatmaatregelen en maritieme 

en digitale infrastructuur. Om het effect en 

de toegevoegde waarde van de 

financieringssteun van de Unie te 

maximaliseren, moet een gestroomlijnd 

investeringsproces worden bevorderd dat 

zichtbaarheid van de projectpijplijn 

mogelijk maakt en tegemoetkomt aan de 

specifieke groei- en 

ontwikkelingsbehoeften van elke regio en 

elk land. 
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een aanvulling vormen op de 

inspanningen van andere fondsen van de 

Unie, zoals het Europees Fonds voor 

Regionale Ontwikkeling, waarmee steun 

wordt verleend voor de 

veiligheidscomponenten van 

investeringen met betrekking tot de 

publieke ruimte, vervoer, energie en 

andere kritieke infrastructuur. 

Or. pt 

Motivering 

Het komt er vooral op aan te voorzien in de specifieke groei- en ontwikkelingsbehoeften van 

elke regio en elk land, met name de regio's en landen die met de grootste moeilijkheden 

kampen. De toenemende obsessie met veiligheid die de acties en het beleid van de Europese 

Unie dicteert, is de laatste tijd bijzonder merkbaar en bedreigt nu onze rechten en vrijheden 

onder het voorwendsel van het waarborgen van de openbare veiligheid, terwijl de oorzaken 

van de voornaamste bedreigingen van onze veiligheid misleidend verborgen worden 

gehouden. 
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9.1.2019 A8-0482/28 

Amendement  28 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

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 18 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (18 bis) Het InvestEU-fonds moet 

een eerlijke en evenwichtige verdeling van 

de investeringen onder de verschillende 

EU-lidstaten en -regio's waarborgen. 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/29 

Amendement  29 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

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 3 – lid 1 – letter a 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) het concurrentievermogen van de 

Unie, waaronder innovatie en 

digitalisering; 

a) de ontwikkeling en economische 

en territoriale samenhang in en tussen 

lidstaten, waaronder de ontwikkeling van 

de primaire en de secundaire sector en de 

productiecapaciteit, met name op het vlak 

van O&O, alsook de degelijkheid van de 

lokale, regionale, nationale en 

internationale vervoersinfrastructuur, 

waarbij ervoor wordt gezorgd dat er 

middelen beschikbaar zijn voor publieke 

investeringen in de verstrekking van 

openbare goederen en diensten, met name 

op het gebied van sanitaire 

basisvoorzieningen en afvalbeheer, 

vervoer, communicatie en energie; 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/30 

Amendement  30 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

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 3 – lid 1 – letter b 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) de duurzaamheid van de economie 

van de Unie en van de groei; 

b) de duurzaamheid en groei van de 

economie van de lidstaten, met inbegrip 

van het voorzien in de specifieke 

behoeften van elke regio en elk land, met 

bijzondere aandacht voor de lidstaten die 

met de grootste moeilijkheden kampen om 

de nodige middelen voor investeringen ter 

beschikking te stellen, en met 

inachtneming van het milieu en 

bevordering van de biodiversiteit; 

Or. pt 



AM\1173567NL.docx  PE631.636v02-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

9.1.2019 A8-0482/31 

Amendement  31 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

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 3 – lid 1 – letter c 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) de sociale veerkracht en 

inclusiviteit van de Unie; 

c) de sociale samenhang, waaronder 

de bevordering van banen met rechten en 

universele toegang tot hoogwaardige 

openbare diensten en sociale vooruitgang, 

waarbij ervoor wordt gezorgd dat er 

middelen beschikbaar zijn voor publieke 

investeringen in onderwijs, 

gezondheidszorg en cultuur; 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/32 

Amendement  32 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric 

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 3 – lid 3 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. Het InvestEU-programma moet 

waarborgen dat ten minste 50 % van de 

investeringen wordt toegewezen aan de 

hand van geografische en 

cohesiegerelateerde criteria om ervoor te 

zorgen dat alle lidstaten omgekeerd 

evenredig met hun niveau van sociale en 

economische ontwikkeling van dit fonds 

kunnen profiteren. 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/33 

Amendement  33 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

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 7 – lid 1 – letter c 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) beleidsvenster voor kleine en 

middelgrote ondernemingen: toegang tot 

en beschikbaarheid van financiering voor 

kleine en middelgrote ondernemingen en, 

in gerechtvaardigde gevallen, voor kleine 

mid-capondernemingen; 

c) beleidsvenster voor kleine en 

middelgrote ondernemingen: toegang tot 

en beschikbaarheid van financiering voor 

micro-, kleine en middelgrote 

ondernemingen; 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/34 

Amendement  34 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

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 – inleidende formule 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Elk beleidsvenster bedoeld in 

artikel 7, lid 1, bestaat uit twee 

compartimenten die specifieke 

tekortkomingen van de markt of 

suboptimale investeringssituaties 

behandelen als volgt: 

1. Elk beleidsvenster bedoeld in 

artikel 7, lid 1, behandelt behoeften aan 

publieke investeringen, tekortkomingen 

inzake productiecapaciteit, verouderde 

productiemiddelen, specifieke 

tekortkomingen van de markt of 

suboptimale investeringssituaties en wel 

als volgt: 

Or. pt 

 

 


