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AMENDEMENTEN 

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de bevoegde Begrotingscommissie en 

Commissie economische en monetaire zaken onderstaande amendementen in aanmerking te 

nemen: 

Amendement  1 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) Met 1,8 % van het bbp van de EU, 

tegen 2,2 % in 2009, lagen de activiteiten 

op het gebied van 

infrastructuurinvesteringen in de Unie in 

2016 ongeveer 20 % onder de 

investeringspercentages van vóór de 

wereldwijde financiële crisis. Hoewel de 

investeringsquotes in de Unie zich blijken 

te herstellen, blijven zij zo onder het 

niveau dat in een krachtige herstelperiode 

mag worden verwacht en zijn zij 

ontoereikend om de jarenlange 

onderinvesteringen te compenseren. 

Belangrijker is dat de huidige 

investeringsniveaus en -prognoses niet de 

structurele investeringsbehoeften van de 

Unie dekken in het licht van de 

technologische veranderingen en het 

mondiale concurrentievermogen, onder 

meer voor innovatie, vaardigheden, 

infrastructuur, kleine en middelgrote 

ondernemingen ("kmo's") en de noodzaak 

om belangrijke maatschappelijke 

uitdagingen zoals duurzaamheid of 

vergrijzing aan te pakken. Voortzetting van 

de steun is dan ook nodig om marktfalen 

en suboptimale investeringssituaties aan te 

pakken en de investeringskloof in bepaalde 

sectoren te verkleinen teneinde de 

beleidsdoelstellingen van de Unie te 

verwezenlijken. 

(1) Met 1,8 % van het bbp van de EU, 

tegen 2,2 % in 2009, lagen de activiteiten 

op het gebied van 

infrastructuurinvesteringen in de Unie in 

2016 ongeveer 20 % onder de 

investeringspercentages van vóór de 

wereldwijde financiële crisis. Hoewel de 

investeringsquotes in de Unie zich blijken 

te herstellen, blijven zij zo onder het 

niveau dat in een krachtige herstelperiode 

mag worden verwacht en zijn zij 

ontoereikend om de jarenlange 

onderinvesteringen te compenseren. 

Belangrijker is dat de huidige 

investeringsniveaus en -prognoses niet de 

structurele investeringsbehoeften van de 

Unie dekken in het licht van de 

technologische veranderingen en het 

mondiale concurrentievermogen, onder 

meer voor innovatie, creativiteit en 

onderwijs, infrastructuur, kleine en 

middelgrote ondernemingen ("kmo's"), met 

name in de culturele en creatieve sector, 
en de noodzaak om belangrijke 

maatschappelijke uitdagingen zoals 

duurzaamheid, demografische 

veranderingen of de emigratie van 

hoogopgeleide en vakbekwame jongeren 
aan te pakken. Voortzetting van de steun is 

dan ook nodig om marktfalen en 

suboptimale investeringssituaties aan te 

pakken en de investeringskloof in bepaalde 

sectoren te verkleinen teneinde de 

beleidsdoelstellingen van de Unie te 
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verwezenlijken. 

 

Amendement  2 

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 groei en banen te stimuleren, 

zoals 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 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. 

 

Amendement  3 

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 

(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, de versterking 

van de vaardigheden en capaciteiten van 

mensen als essentiële aanjagers van 

economische, sociale en culturele 

ontwikkeling, de integratie van de 

kapitaalmarkten van de Unie, met inbegrip 

van oplossingen voor de aanpak van de 
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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. 

fragmentatie ervan, de ondersteuning van 

de tweeledige waarde van de culturele en 

creatieve sector, 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. 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 5 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (5 bis) Het InvestEU-instrument heeft tot 

doel financiering te verstrekken aan 

economische, culturele en sociale actoren 

met een risicoprofiel dat particuliere 

financiers in conventionelere portefeuilles 

niet aanvaarden. Streefdoel is dat 

financiële intermediairs deze actoren 

anders gaan bekijken, door hun immense 

potentieel inzake innovatie en sociale 

ontwikkeling in de verf te zetten. 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) Het InvestEU-fonds moet steun 

verlenen voor investeringen in materiële en 

immateriële activa om groei, investeringen 

(6) Het InvestEU-fonds moet steun 

verlenen voor investeringen in materiële en 

immateriële activa, met inbegrip van 
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en werkgelegenheid te bevorderen en aldus 

bij te dragen tot een beter welzijn en een 

eerlijkere inkomensverdeling in de Unie. 

Steun uit het InvestEU-fonds moet een 

aanvulling vormen op steun van de Unie 

die wordt verleend via subsidies. 

cultureel erfgoed, om groei en cohesie, 

duurzame investeringen op strategische 

terreinen en langdurige werkgelegenheid, 

onderwijs en vaardigheden te bevorderen 

en aldus bij te dragen tot een beter welzijn, 

culturele ontwikkeling en gelijke kansen 

in de Unie. Steun uit het InvestEU-fonds 

moet een aanvulling vormen op steun van 

de Unie die wordt verleend via subsidies. 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) Volgens het Global Risks Report 

2018 van het World Economic Forum heeft 

de helft van de tien meest kritieke risico's 

die de wereldeconomie bedreigen, 

betrekking op het milieu. Dergelijke 

risico's zijn onder meer lucht-, bodem- en 

waterverontreiniging, extreme 

weersomstandigheden, 

biodiversiteitsverlies en het falen van de 

beperking van en de aanpassing aan de 

klimaatverandering. Milieubeginselen zijn 

sterk verankerd in de Verdragen en veel 

van het beleid van de Unie. Bijgevolg moet 

de integratie van milieudoelstellingen in de 

verrichtingen in verband met het InvestEU-

fonds worden bevorderd. 

Milieubescherming en de daarmee 

samenhangende preventie en het beheer 

van risico's moeten worden geïntegreerd in 

de voorbereiding en uitvoering van 

investeringen. De EU moet ook haar 

uitgaven in verband met biodiversiteit en 

luchtverontreiniging volgen om te voldoen 

aan de rapportageverplichtingen krachtens 

het Verdrag inzake biologische diversiteit 

en Richtlijn (EU) 2016/2284 van het 

Europees Parlement en de Raad15. 

Investeringen ten behoeve van ecologische 

duurzaamheidsdoelstellingen moeten 

daarom worden gevolgd met behulp van 

gemeenschappelijke methoden die coherent 

(11) Volgens het Global Risks Report 

2018 van het World Economic Forum heeft 

de helft van de tien meest kritieke risico's 

die de wereldeconomie bedreigen, 

betrekking op het milieu. Dergelijke 

risico's zijn onder meer lucht-, bodem- en 

waterverontreiniging, extreme 

weersomstandigheden, 

biodiversiteitsverlies en het falen van de 

beperking van en de aanpassing aan de 

klimaatverandering. Milieubeginselen zijn 

sterk verankerd in de Verdragen en veel 

van het beleid van de Unie. Bijgevolg moet 

de integratie van milieudoelstellingen in de 

verrichtingen in verband met het InvestEU-

fonds worden bevorderd. 

Milieubescherming, voorlichting en 

opleiding om de eigen invloed op het 

milieu te beoordelen en de daarmee 

samenhangende preventie en het beheer 

van risico's moeten worden geïntegreerd in 

de voorbereiding en uitvoering van 

investeringen. De EU moet ook haar 

uitgaven in verband met biodiversiteit en 

luchtverontreiniging volgen om te voldoen 

aan de rapportageverplichtingen krachtens 

het Verdrag inzake biologische diversiteit 

en Richtlijn (EU) 2016/2284 van het 

Europees Parlement en de Raad15. 

Investeringen ten behoeve van ecologische 

duurzaamheidsdoelstellingen moeten 
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zijn met die welke zijn ontwikkeld in het 

kader van andere programma's van de Unie 

die betrekking hebben op klimaat, 

biodiversiteit en beheer van 

luchtverontreiniging, zodat het individuele 

en gecombineerde effect van investeringen 

op de belangrijkste componenten van het 

natuurlijke kapitaal, waaronder lucht, 

water, land en biodiversiteit, kan worden 

beoordeeld. 

daarom worden gevolgd met behulp van 

gemeenschappelijke methoden die coherent 

zijn met die welke zijn ontwikkeld in het 

kader van andere programma's van de Unie 

die betrekking hebben op klimaat, 

biodiversiteit en beheer van 

luchtverontreiniging, zodat het individuele 

en gecombineerde effect van investeringen 

op de belangrijkste componenten van het 

natuurlijke kapitaal, waaronder lucht, 

water, land en biodiversiteit, kan worden 

beoordeeld. 

_________________ _________________ 

15 Richtlijn (EU) 2016/2284 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

14 december 2016 betreffende de 

vermindering van de nationale emissies 

van bepaalde luchtverontreinigende 

stoffen, tot wijziging van Richtlijn 

2003/35/EG en tot intrekking van Richtlijn 

2001/81/EG (PB L 344 van 17.12.2016, 

blz. 1). 

15 Richtlijn (EU) 2016/2284 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

14 december 2016 betreffende de 

vermindering van de nationale emissies 

van bepaalde luchtverontreinigende 

stoffen, tot wijziging van Richtlijn 

2003/35/EG en tot intrekking van Richtlijn 

2001/81/EG (PB L 344 van 17.12.2016, 

blz. 1). 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 12 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) Investeringsprojecten waarvoor met 

name op het gebied van infrastructuur 

substantiële steun van de Unie wordt 

verleend, moeten worden onderworpen aan 

een duurzaamheidstoets in 

overeenstemming met de richtsnoeren die 

de Commissie in samenwerking met de 

uitvoerende partners in het kader van het 

InvestEU-programma moet ontwikkelen en 

waarbij op passende wijze gebruik wordt 

gemaakt van de criteria die zijn vastgesteld 

in [de verordening tot vaststelling van een 

kader ter bevordering van duurzame 

investeringen] om te bepalen of een 

economische activiteit ecologisch 

duurzaam is en coherent met de 

richtsnoeren die voor andere programma's 

(12) Investeringsprojecten waarvoor met 

name op het gebied van infrastructuur 

substantiële steun van de Unie wordt 

verleend, moeten worden onderworpen aan 

een duurzaamheids- en 

toegankelijkheidstoets in 

overeenstemming met de richtsnoeren die 

de Commissie in samenwerking met de 

uitvoerende partners in het kader van het 

InvestEU-programma moet ontwikkelen en 

waarbij op passende wijze gebruik wordt 

gemaakt van de criteria die zijn vastgesteld 

in [de verordening tot vaststelling van een 

kader ter bevordering van duurzame 

investeringen] om te bepalen of een 

economische activiteit ecologisch 

duurzaam is en coherent met de 
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van de Unie zijn ontwikkeld. Dergelijke 

richtsnoeren dienen passende bepalingen te 

omvatten om overmatige administratieve 

lasten te voorkomen. 

richtsnoeren die voor andere programma's 

van de Unie zijn ontwikkeld. Dergelijke 

richtsnoeren dienen passende bepalingen te 

omvatten om overmatige administratieve 

lasten te voorkomen. 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 12 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (12 bis) Zoals de Raad benadrukte 

in zijn conclusies van 21 mei 20141 bis is 

cultureel erfgoed van grote waarde voor 

de Europese samenleving, op zowel 

cultureel, sociaal en economisch als 

milieugebied, en derhalve is het duurzame 

beheer ervan een strategische keuze voor 

de 21e eeuw. De bijdrage van cultureel 

erfgoed in termen van toegevoegde 

waarde, vaardigheden en banen, en 

levenskwaliteit wordt echter onderschat. 

 _________________ 

 1 bis Conclusies van de Raad van 21 mei 

2014 over cultureel erfgoed als 

strategische hulpbron voor een duurzaam 

Europa (PB C 183 van 14.6.2014, blz. 36). 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 12 ter (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (12 ter) Het Europees Jaar van het 

cultureel erfgoed helpt om de bijdrage van 

Europees cultureel erfgoed aan de 

samenleving en de economie via het 

directe en indirecte potentieel ervan te 

vergroten en in de verf te zetten. Dit omvat 

de capaciteit om de culturele en creatieve 

sectoren, met inbegrip van kleine en 

middelgrote ondernemingen, te 
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onderbouwen, creativiteit en innovatie te 

ondersteunen, duurzame ontwikkeling en 

duurzaam toerisme te bevorderen, de 

sociale cohesie te verbeteren en 

werkgelegenheid op lange termijn te 

creëren. 

 

Amendement  10 

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 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 

(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, alsook op plaatsen waar grote 

mensenmassa's samenkomen, zoals 

stadions, onderwijsinstellingen, musea en 

monumenten. Een en ander moet een 

aanvulling vormen op de inspanningen van 
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veiligheidscomponenten van investeringen 

met betrekking tot de publieke ruimte, 

vervoer, energie en andere kritieke 

infrastructuur. 

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. 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 14 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(14) Hoewel het niveau van de totale 

investeringen in de Unie stijgt, zijn 

investeringen in activiteiten met een hoger 

risico, zoals onderzoek en innovatie, nog 

steeds ontoereikend. De daaruit 

voortvloeiende onderinvesteringen in 

onderzoek en innovatie zijn schadelijk voor 

het industriële en economische 

concurrentievermogen van de Unie en de 

levenskwaliteit van haar burgers. Het 

InvestEU-fonds moet passende financiële 

producten aanbieden voor de verschillende 

stadia van de innovatiecyclus en een breed 

scala van belanghebbenden, met name om 

opschaling en toepassing van oplossingen 

op commerciële schaal in de Unie mogelijk 

te maken, teneinde dergelijke oplossingen 

concurrerend te maken op de 

wereldmarkten. 

(14) Hoewel het niveau van de totale 

investeringen in de Unie stijgt, zijn 

investeringen in activiteiten met een hoger 

risico, zoals het verstrekken van 

durfkapitaal aan innovatieve kmo's die 

actief zijn in de culturele en creatieve 

sector, nog steeds ontoereikend. De daaruit 

voortvloeiende onderinvesteringen in 

onderzoek en innovatie, met name in de 

culturele en creatieve sector, die een grote 

bijdrage levert aan innovatie, zijn 

schadelijk voor het industriële en 

economische concurrentievermogen van de 

Unie en de levenskwaliteit van haar 

burgers. Het InvestEU-fonds moet 

passende financiële producten aanbieden 

voor de verschillende stadia van de 

innovatiecyclus en een breed scala van 

belanghebbenden, met name jonge 

ondernemers, om opschaling en toepassing 

van oplossingen op commerciële schaal in 

de Unie mogelijk te maken, teneinde 

dergelijke oplossingen concurrerend te 

maken op de wereldmarkten. 

 

Amendement  12 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 15 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 



 

AD\1170289NL.docx 11/28 PE627.580v02-00 

 NL 

(15) Er zijn dringend significante 

inspanningen nodig om in digitale 

transformatie te investeren en de voordelen 

ervan onder alle burgers en bedrijven in de 

Unie te verspreiden. Tegenover het sterke 

beleidskader van de strategie voor de 

digitale eengemaakte markt moeten nu 

investeringen met een soortgelijke ambitie 

staan, onder meer in kunstmatige 

intelligentie. 

(15) Er zijn dringend significante 

inspanningen nodig om in digitale 

transformatie te investeren, digitale 

vaardigheden te bevorderen en de kloof 

tussen generaties te dichten om de 

voordelen ervan zo veel mogelijk onder 

alle burgers en bedrijven in de Unie te 

verspreiden. Tegenover het sterke 

beleidskader van de strategie voor de 

digitale eengemaakte markt moeten nu 

investeringen met een soortgelijke ambitie 

staan, onder meer in kunstmatige 

intelligentie. 

 

Amendement  13 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 16 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(16) Kleine en middelgrote 

ondernemingen spelen een cruciale rol in 

de Unie. Bij de toegang tot financiering 

staan zij echter voor problemen vanwege 

het hoge risico en het ontbreken van 

voldoende onderpand. Bijkomende 

uitdagingen vloeien voort uit de behoefte 

van kleine en middelgrote ondernemingen 

om concurrerend te blijven door deel te 

nemen aan digitaliserings-, 

internationaliserings- en 

innovatieactiviteiten en door hun personeel 

bij- en na te scholen. Bovendien hebben 

zij, in vergelijking met grotere 

ondernemingen, toegang tot een beperkter 

aantal financieringsbronnen: zij geven 

gewoonlijk geen obligaties uit en hebben 

slechts beperkte toegang tot 

effectenbeurzen of grote institutionele 

beleggers. De toegang tot financiering is 

nog moeilijker voor kleine en middelgrote 

ondernemingen waarvan de activiteiten op 

immateriële activa zijn gericht. Kleine en 

middelgrote ondernemingen in de Unie zijn 

in hoge mate afhankelijk van banken en 

schuldfinanciering in de vorm van 

rekening-courantkredieten, bankleningen 

(16) Kleine en middelgrote 

ondernemingen, met name die in de 

culturele en creatieve sector, spelen een 

cruciale rol in de Unie. Bij de toegang tot 

financiering staan zij echter voor 

problemen vanwege het hoge risico en het 

ontbreken van voldoende onderpand. 

Bijkomende uitdagingen vloeien voort uit 

de behoefte van kleine en middelgrote 

ondernemingen om concurrerend te blijven 

door deel te nemen aan digitaliserings-, 

internationaliserings- en 

innovatieactiviteiten en door hun personeel 

bij- en na te scholen. Bovendien hebben 

zij, in vergelijking met grotere 

ondernemingen, toegang tot een beperkter 

aantal financieringsbronnen: zij geven 

gewoonlijk geen obligaties uit en hebben 

slechts beperkte toegang tot 

effectenbeurzen of grote institutionele 

beleggers. De toegang tot financiering is 

nog moeilijker voor kleine en middelgrote 

ondernemingen waarvan de activiteiten op 

immateriële activa zijn gericht, zoals 

intellectuele-eigendomsrechten in met 

name de culturele en creatieve sector. 

Kleine en middelgrote ondernemingen in 
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of leasing. Om kleine en middelgrote 

ondernemingen beter in staat te stellen hun 

oprichting, groei en ontwikkeling te 

financieren, economische neergangen op te 

vangen en de economie en het financiële 

stelsel veerkrachtiger te maken in tijden 

van economische neergang of schokken, is 

het noodzakelijk kleine en middelgrote 

ondernemingen te ondersteunen die met de 

bovengenoemde uitdagingen worden 

geconfronteerd en meer gediversifieerde 

financieringsbronnen ter beschikking te 

stellen. Een en ander vormt ook een 

aanvulling op de initiatieven die reeds zijn 

genomen in het kader van de 

kapitaalmarktenunie. Het InvestEU-fonds 

moet een kans bieden om te focussen op 

specifieke, meer doelgroepgerichte 

financiële producten. 

de Unie zijn in hoge mate afhankelijk van 

banken en schuldfinanciering in de vorm 

van rekening-courantkredieten, 

bankleningen of leasing. Om kleine en 

middelgrote ondernemingen beter in staat 

te stellen hun oprichting, groei en 

ontwikkeling te financieren, economische 

neergangen op te vangen en de economie 

en het financiële stelsel veerkrachtiger te 

maken in tijden van economische neergang 

of schokken, is het noodzakelijk kleine en 

middelgrote ondernemingen te 

ondersteunen die met de bovengenoemde 

uitdagingen worden geconfronteerd en 

meer gediversifieerde financieringsbronnen 

ter beschikking te stellen. Een en ander 

vormt ook een aanvulling op de initiatieven 

die reeds zijn genomen in het kader van de 

kapitaalmarktenunie. Het InvestEU-fonds 

moet een kans bieden om te focussen op 

specifieke, meer doelgroepgerichte 

financiële producten. 

 

Amendement  14 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 16 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (16 bis) De culturele en creatieve 

sector is in twee opzichten intrinsiek 

waardevol, namelijk doordat hij dankzij 

rechtstreekse banden met kunstenaars en 

makers de culturele en taalkundige 

verscheidenheid bevordert en de 

Europese, nationale, regionale en lokale 

identiteit versterkt, en tegelijkertijd de 

sociale cohesie in stand houdt en met 

verschillende waardecreatiemodellen een 

substantiële bijdrage levert aan 

creativiteit, investeringen, innovatie en 

werkgelegenheid, waardoor hij een motor 

is voor duurzame economische groei in de 

EU en de lidstaten. 

 

Amendement  15 
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Voorstel voor een verordening 

Overweging 16 ter (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (16 ter) Het is onwaarschijnlijk dat 

banen in de culturele sector naar elders 

worden overgeplaatst, omdat zij specifieke 

culturele, vaak regionale en historisch 

bepaalde vaardigheden vereisen. 

Bovendien gaan er in de culturele en 

creatieve sector meer banen naar 

jongeren dan in andere sectoren en is de 

culturele en creatieve sector sinds de 

economische crisis in 2008 zeer weerbaar 

gebleken. De werkgelegenheid in de 

culturele en creatieve sector in de EU is 

tussen 2008 en 2014 immers gestegen. 

 

Amendement  16 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 17 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(17) Zoals aangegeven in de 

discussienota over de sociale dimensie van 

Europa16 en de Europese pijler van sociale 

rechten17, is het opbouwen van een meer 

inclusieve en eerlijkere Unie voor de Unie 

een topprioriteit om ongelijkheid aan te 

pakken en beleid inzake sociale insluiting 

in Europa te bevorderen. Ongelijkheid van 

kansen is met name van invloed op de 

toegang tot onderwijs, opleiding en 

gezondheidszorg. Investeringen in de 

sociale, vaardigheden- en met menselijk 

kapitaal verband houdende economie, 

alsmede in de integratie van kwetsbare 

bevolkingsgroepen in de samenleving, 

kunnen de economische kansen vergroten, 

vooral als de investeringen op het niveau 

van de Unie worden gecoördineerd. Het 

InvestEU-fonds moet worden gebruikt om 

investeringen in onderwijs en opleiding te 

ondersteunen, bij te dragen tot een toename 

van de werkgelegenheid, met name onder 

(17) Zoals aangegeven in de 

discussienota over de sociale dimensie van 

Europa16 en de Europese pijler van sociale 

rechten17, is het opbouwen van een meer 

inclusieve en eerlijkere Unie voor de Unie 

een topprioriteit om ongelijkheid aan te 

pakken en beleid inzake sociale insluiting 

in Europa te bevorderen. Ongelijkheid van 

kansen is met name van invloed op de 

toegang tot onderwijs, opleiding, 

gezondheidszorg, cultuur en cultureel 

erfgoed. Investeringen in de sociale, 

vaardigheden- en met menselijk kapitaal 

verband houdende economie, alsmede in 

de integratie van kwetsbare 

bevolkingsgroepen, en met name personen 

met een handicap, in de samenleving, 

kunnen de economische kansen vergroten, 

vooral als de investeringen op het niveau 

van de Unie worden gecoördineerd. Het 

InvestEU-fonds moet worden gebruikt om 

investeringen in onderwijs en opleiding, 
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ongeschoolden en langdurig werklozen, en 

de situatie te verbeteren met betrekking tot 

solidariteit tussen de generaties, de 

gezondheidssector, dakloosheid, digitale 

inclusiviteit, gemeenschapsontwikkeling, 

de rol en de plaats van jongeren in de 

samenleving en van kwetsbare mensen, 

waaronder onderdanen van derde landen. 

Het InvestEU-programma moet ook 

bijdragen aan de ondersteuning van de 

Europese cultuur en creativiteit. Om de 

ingrijpende transformaties van 

samenlevingen in de Unie en de 

arbeidsmarkt in het komende decennium 

tegen te gaan, is het noodzakelijk te 

investeren in menselijk kapitaal, 

microfinanciering, financiering van sociale 

ondernemingen en nieuwe 

bedrijfsmodellen voor sociale economie, 

waaronder investeringen in sociale effecten 

en sociale uitbesteding. Het InvestEU-

programma moet het zich ontwikkelende 

socialemarktecosysteem versterken door 

het aanbod van en de toegang tot 

financiering voor micro- en sociale 

ondernemingen te vergroten, om tegemoet 

te komen aan de vraag van degenen die dit 

het meest nodig hebben. In het verslag van 

de taskforce op hoog niveau inzake 

investeringen in sociale infrastructuur in 

Europa18 is vastgesteld dat er 

investeringskloven zijn met betrekking tot 

sociale infrastructuur en diensten, onder 

meer op het gebied van onderwijs, 

opleiding, gezondheid en huisvesting, die 

steun vergen ook op het niveau van de 

Unie. Bijgevolg moeten de collectieve 

kracht van publiek, commercieel en 

filantropisch kapitaal en de steun van 

stichtingen worden aangewend om de 

ontwikkeling van de waardeketen van de 

sociale markt en een veerkrachtigere Unie 

te ondersteunen. 

alsook in het onderhoud en de 

modernisering van onderwijsfaciliteiten, 

met inbegrip van de seismische 

aanpassing en het wegnemen van 

bouwkundige belemmeringen, te 

ondersteunen, bij te dragen tot een toename 

van de werkgelegenheid, met name onder 

ongeschoolden en langdurig werklozen, en 

de situatie te verbeteren met betrekking tot 

solidariteit tussen de generaties, de 

gezondheidssector, dakloosheid, digitale 

inclusiviteit, gemeenschapsontwikkeling, 

gendergelijkheid, de rol en de plaats van 

jongeren in de samenleving en van 

kwetsbare mensen, waaronder personen 

met een handicap en onderdanen van 

derde landen. Het InvestEU-programma 

moet ook bijdragen aan de ondersteuning 

van de cultuur en creativiteit in Europa, 

waarbij de culturele en creatieve sector 

een belangrijke aanjager van groei is en 

van oudsher een rol speelt op lokaal en 

regionaal niveau, door voor sociaal-

economische inclusie te zorgen en 

geïntegreerde duurzame stadsvernieuwing 

mogelijk te maken. Om de ingrijpende 

transformaties van samenlevingen in de 

Unie en de arbeidsmarkt in het komende 

decennium tegen te gaan, is het 

noodzakelijk te investeren in menselijk 

kapitaal, microfinanciering, financiering 

van sociale ondernemingen en nieuwe 

bedrijfsmodellen voor sociale economie, 

waaronder investeringen in sociale effecten 

en sociale uitbesteding. Het InvestEU-

programma moet het zich ontwikkelende 

socialemarktecosysteem versterken door 

het aanbod van en de toegang tot 

financiering voor micro- en sociale 

ondernemingen te vergroten, om ervoor te 

zorgen dat het tegemoetkomt aan de vraag 

van degenen die dit het meest nodig 

hebben. In het verslag van de taskforce op 

hoog niveau inzake investeringen in sociale 

infrastructuur in Europa18 is vastgesteld dat 

er investeringskloven zijn met betrekking 

tot sociale infrastructuur en diensten, onder 

meer op het gebied van onderwijs, 

opleiding, gezondheid en huisvesting, die 
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steun vergen ook op het niveau van de 

Unie. Bijgevolg moeten de collectieve 

kracht van publiek, commercieel en 

filantropisch kapitaal en de steun van 

stichtingen worden aangewend om de 

ontwikkeling van de waardeketen van de 

sociale markt en een veerkrachtigere Unie 

te ondersteunen. 

_________________ _________________ 

16 COM(2017) 206. 16 COM(2017) 206 final. 

17 COM(2017) 250. 17 COM(2017) 250 final. 

18 Gepubliceerd als European Economy 

Discussion Paper 074 in januari 2018. 

18 Gepubliceerd als European Economy 

Discussion Paper 074 in januari 2018. 

 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 18 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(18) Het InvestEU-fonds moet in het 

kader van vier beleidsvensters opereren, 

die de belangrijkste beleidsprioriteiten van 

de Unie weerspiegelen, namelijk duurzame 

infrastructuur; onderzoek, innovatie en 

digitalisering; kleine en middelgrote 

ondernemingen; en sociale investeringen 

en vaardigheden. 

(18) Het InvestEU-fonds moet in het 

kader van vier beleidsvensters opereren, 

die de belangrijkste beleidsprioriteiten van 

de Unie weerspiegelen, namelijk duurzame 

infrastructuur; onderzoek, innovatie, 

cultuur en digitalisering; kleine en 

middelgrote ondernemingen; en sociale 

investeringen en vaardigheden. 

 

Amendement  18 

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 

(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 
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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 verdringen 

en mogen de concurrentie op de interne 

markt niet verstoren. 

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, moeilijk toegankelijke en 

afgelegen gebieden en grens-, berg- en 

eilandgebieden, 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 verdringen 

en mogen de concurrentie op de interne 

markt niet verstoren. 

 

Amendement  19 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 33 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(33) Het InvestEU-fonds dient in 

voorkomend geval een soepele en 

efficiënte combinatie van subsidies of 

financiële instrumenten, of beide, mogelijk 

te maken, die uit de begroting van de Unie 

of uit het EU-innovatiefonds voor de 

handel in emissierechten (ETS) worden 

gefinancierd, waarbij die garantie wordt 

verleend in situaties waarin dit 

noodzakelijk is om investeringen optimaal 

te ondersteunen om bepaald marktfalen of 

suboptimale investeringssituaties aan te 

pakken. 

(33) Het InvestEU-fonds dient in 

voorkomend geval een soepele en 

efficiënte combinatie van subsidies of 

financiële instrumenten, of beide, mogelijk 

te maken, die uit de begroting van de Unie 

of uit het EU-innovatiefonds voor de 

handel in emissierechten (ETS) worden 

gefinancierd, waarbij die garantie wordt 

verleend in situaties waarin dit 

noodzakelijk is om investeringen optimaal 

te ondersteunen om bepaald marktfalen of 

suboptimale investeringssituaties aan te 

pakken. Het kan een aanvulling vormen 

op projecten die zijn geselecteerd in het 

kader van andere Europese programma's 

die aansluiten bij deze doelstellingen, 
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zoals Erasmus en Creatief Europa. 

 

Amendement  20 

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) het concurrentievermogen van de 

Unie, waaronder innovatie, digitalisering, 

menselijk kapitaal en de culturele 

dimensie; 

 

Amendement  21 

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 veerkracht en 

inclusiviteit van de Unie, met inbegrip van 

de versterking van menselijke 

vaardigheden en capaciteiten als 

essentiële factoren die economische, 

culturele en sociale ontwikkeling mogelijk 

maken, met bijzondere aandacht voor 

jongeren, gelijke kansen en de bestrijding 

van werkloosheid; 

 

Amendement  22 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 2 – letter b 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) ondersteuning van financierings- en 

investeringsverrichtingen in onderzoek, 

innovatie en digitalisering; 

b) ondersteuning van financierings- en 

investeringsverrichtingen in onderwijs, 

onderzoek, innovatie en digitalisering; 

 

Amendement  23 

Voorstel voor een verordening 
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Artikel 3 – lid 2 – letter c 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) verbetering van de toegang tot en 

de beschikbaarheid van financiering voor 

kleine en middelgrote ondernemingen en, 

in gerechtvaardigde gevallen, voor kleine 

mid-capondernemingen; 

c) verbetering van de toegang tot en 

de beschikbaarheid van financiering voor 

kleine en middelgrote ondernemingen en, 

in gerechtvaardigde gevallen, voor kleine 

mid-capondernemingen, met name in de 

culturele en creatieve sector; 

 

Amendement  24 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 2 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

d) verbetering van de toegang tot en 

de beschikbaarheid van microfinanciering 

voor sociale ondernemingen, 

ondersteuning van financierings- en 

investeringsverrichtingen met betrekking 

tot sociale investeringen en vaardigheden 

en ontwikkeling en consolidatie van 

markten voor sociale investeringen, op de 

gebieden als bedoeld in artikel 7, lid 1, 

onder d). 

d) verbetering van de toegang tot en 

de beschikbaarheid van microfinanciering 

voor sociale ondernemingen, 

opleidingscentra, onderwijsinstellingen en 

-organisaties en de culturele en creatieve 

sector, ondersteuning van financierings- en 

investeringsverrichtingen met betrekking 

tot sociale investeringen, vaardigheden en 

competenties, met name op het vlak van 

onderwijs, cultuur en sport, en 

ontwikkeling en consolidatie van markten 

voor sociale investeringen, op de gebieden 

als bedoeld in artikel 7, lid 1, onder d). 

 

Amendement  25 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 2 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Bij het nastreven van de in lid 2 

bedoelde specifieke doelstellingen 

ondersteunt het InvestEU-programma 

financierings- en 

investeringsverrichtingen in de in 

bijlage II, punt 8, bedoelde culturele, 

creatieve en audiovisuele sector als een 

horizontale doelstelling, in nauwe 
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synergie met de bepalingen van de 

verordening tot vaststelling van het 

programma Creatief Europa (2021-2027). 

 

Amendement  26 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 1 – letter a 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) beleidsvenster voor duurzame 

infrastructuur: omvat duurzame 

investeringen op het gebied van vervoer, 

energie, digitale connectiviteit, levering en 

verwerking van grondstoffen, ruimtevaart, 

oceanen en water, afval, natuur en andere 

milieu-infrastructuur, uitrusting, mobiele 

activa en invoering van innovatieve 

technologieën die bijdragen aan de 

doelstellingen inzake milieu of sociale 

duurzaamheid van de Unie of aan beide, of 

voldoen aan de normen van de Unie inzake 

milieu of sociale duurzaamheid; 

a) beleidsvenster voor duurzame 

infrastructuur: omvat duurzame 

investeringen op het gebied van vervoer, 

energie, digitale connectiviteit, onderwijs, 

cultuur, levering en verwerking van 

grondstoffen, ruimtevaart, oceanen en 

water, afval, natuur en andere milieu-

infrastructuur, cultureel erfgoed, sport, 

uitrusting, mobiele activa en invoering van 

innovatieve technologieën die bijdragen 

aan de doelstellingen inzake milieu of 

sociale duurzaamheid van de Unie of aan 

beide, of voldoen aan de normen van de 

Unie inzake milieu of sociale 

duurzaamheid; 

 

Amendement  27 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) beleidsvenster voor onderzoek, 

innovatie en digitalisering: omvat 

activiteiten op het gebied van onderzoek en 

innovatie, overdracht van 

onderzoeksresultaten aan de markt, 

demonstratie en invoering van innovatieve 

oplossingen en steun voor opschaling van 

andere innovatieve ondernemingen dan 

kmo's en digitalisering van het 

bedrijfsleven in de EU; 

b) beleidsvenster voor onderzoek, 

innovatie, cultuur, onderwijs en 

digitalisering: omvat activiteiten op het 

gebied van onderzoek en innovatie, 

overdracht van onderzoeksresultaten aan 

de markt, demonstratie en invoering van 

innovatieve oplossingen en steun voor 

opschaling van andere innovatieve 

ondernemingen dan kmo's en digitalisering 

van het bedrijfsleven in de EU en 

capaciteitsopbouw in de culturele en 

creatieve sector; 
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Amendement  28 

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 

kleine en middelgrote ondernemingen en, 

in gerechtvaardigde gevallen, voor kleine 

mid-capondernemingen, start-ups en door 

jongeren opgerichte ondernemingen, met 

name in de culturele en creatieve sector; 

 

Amendement  29 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 1 – letter d 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

d) beleidsvenster voor sociale 

investeringen en vaardigheden: omvat 

microfinanciering, financiering voor 

sociale ondernemingen en sociale 

economie; vaardigheden, educatie, 

opleiding en aanverwante diensten; sociale 

infrastructuur (met inbegrip van sociale 

woningen en studentenwoningen); sociale 

innovatie; gezondheidszorg en langdurige 

zorg; inclusiviteit en toegankelijkheid; 

culturele activiteiten met een 

maatschappelijk doel; integratie van 

kwetsbare personen, waaronder 

onderdanen van derde landen. 

d) beleidsvenster voor sociale en 

culturele investeringen en vaardigheden: 

omvat microfinanciering, financiering voor 

sociale ondernemingen, sociale economie 

en de non-profitsector; vaardigheden, 

educatie, opleiding en aanverwante 

diensten; sociale infrastructuur (met 

inbegrip van onderhoud en modernisering 

van onderwijsfaciliteiten en sociale 

woningen en studentenwoningen); sociale 

innovatie; gezondheidszorg en langdurige 

zorg; inclusiviteit en toegankelijkheid; 

culturele en sportactiviteiten met een 

maatschappelijk doel; acties met 

betrekking tot jongeren, in het bijzonder 

jongeren die niet werken en geen 

onderwijs of opleiding volgen; de 

culturele en creatieve sector en 

organisaties met doelstellingen op het vlak 

van interculturele dialoog en cohesie, 

alsook integratie van kwetsbare personen, 

waaronder onderdanen van derde landen. 
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Amendement  30 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 3 – alinea 2 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) de gevolgen in te schatten voor de 

sociale inclusie van bepaalde gebieden of 

bevolkingsgroepen. 

c) de gevolgen in te schatten voor de 

sociale inclusie van bepaalde gebieden of 

bevolkingsgroepen, met bijzondere 

aandacht voor jongeren en NEET's. 

 

Amendement  31 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 5 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 5 bis. De uitvoerende partners streven 

ernaar dat ten minste 10 % van de 

investeringen uit hoofde van het 

beleidsvenster voor kleine en middelgrote 

ondernemingen bijdraagt tot de 

doelstellingen van de Unie inzake cultuur 

en cultureel erfgoed, in synergie met de 

bepalingen van de verordening tot 

vaststelling van het programma Creatief 

Europa (2021-2027). 

 

Amendement  32 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 19 – lid 2 – alinea 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De samenstelling van het 

investeringscomité garandeert dat het een 

ruime kennis heeft van de sectoren die door 

de in artikel 7, lid 1, bedoelde 

beleidsvensters worden bestreken, en van 

de geografische markten in de Unie en dat 

het in zijn geheel genderevenwicht 

realiseert. 

De samenstelling van het 

investeringscomité garandeert dat het een 

ruime kennis heeft van de sectoren die door 

de in artikel 7, lid 1, bedoelde 

beleidsvensters worden bestreken, en van 

de geografische markten in de Unie en dat 

het in zijn geheel genderevenwicht 

realiseert. Gezien het specifieke karakter 

van de financierings- en 

investeringsverrichtingen in de sectoren 
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als bedoeld in punt 8 van bijlage II bij dit 

programma, en het daarmee 

samenhangende risico, wordt ervoor 

gezorgd dat er voor elk beleidsvenster een 

deskundige aanwezig is die ervaring heeft 

met investeringen in de culturele, 

creatieve en audiovisuele sector. Bij de 

taken die aan de in lid 1 bedoelde 

investeringscomités worden toegewezen, 

wordt rekening gehouden met de stem van 

die deskundige. 

 

Amendement  33 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 20 – lid 2 – letter f 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

f) het ondersteunen van acties voor 

capaciteitsopbouw voor de ontwikkeling 

van organisatiecapaciteiten, vaardigheden 

en processen en de versnelling van de 

investeringsbereidheid van organisaties, 

zodat ontwikkelaars en autoriteiten 

pijplijnen van investeringsprojecten 

kunnen uitbouwen en projecten kunnen 

beheren, en financiële intermediairs 

financierings- en investeringsverrichtingen 

kunnen uitvoeren voor entiteiten die 

moeilijkheden ondervinden om toegang tot 

financiering te krijgen, inclusief door steun 

voor de ontwikkeling van 

risicobeoordelingscapaciteit of 

sectorspecifieke kennis. 

f) het ondersteunen van acties voor 

capaciteitsopbouw voor de ontwikkeling 

van organisatiecapaciteiten, vaardigheden 

en processen en de versnelling van de 

investeringsbereidheid van organisaties, 

zodat ontwikkelaars en autoriteiten 

pijplijnen van investeringsprojecten 

kunnen uitbouwen en projecten kunnen 

beheren, en financiële intermediairs 

financierings- en investeringsverrichtingen 

kunnen uitvoeren voor entiteiten die 

moeilijkheden ondervinden om toegang tot 

financiering te krijgen, inclusief door steun 

voor de ontwikkeling van 

risicobeoordelingscapaciteit of 

sectorspecifieke kennis, met name met 

betrekking tot de culturele en creatieve 

sector. 

 

Amendement  34 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – alinea 1 – punt 3 – letter d 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

d) verbetering en herstel van 

ecosystemen en hun diensten; 

d) verbetering en herstel van 

ecosystemen en hun diensten; 
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instandhouding en bescherming van 

natuurlijke archeologische vindplaatsen 

en monumenten van de culturele 

omgeving; 

 

Amendement  35 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – alinea 1 – punt 3 – letter h bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 h bis) aanpak van de klimaatverandering 

en bevordering van een duurzaam 

cultureel erfgoed, met name strategieën 

en instrumenten die nodig zijn om het 

materiële en immateriële culturele 

erfgoed in Europa te beschermen. 

 

Amendement  36 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – alinea 1 – punt 5 – letter a bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 a bis) nieuwe technologieën, zoals 

hulptechnologie, toegepast op culturele 

goederen en diensten; 

 

Amendement  37 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – alinea 1 – punt 5 – letter a ter (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 a ter) culturele en creatieve industrieën 

en sectoren – bijvoorbeeld augmented 

reality/virtual reality, 

onderdompelingsomgevingen, interfaces 

tussen mensen en computers, 

internetprotocollen en 

cloudinfrastructuren, 5G, nieuwe media; 
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Amendement  38 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – alinea 1 – punt 6 – letter f bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 f bis) gebruik van digitale technologieën 

voor het behoud en de restauratie van het 

Europese materiële en immateriële 

culturele erfgoed; 

 

Amendement  39 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – alinea 1 – punt 6 – letter f ter (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 f ter) technologisch beheer van 

intellectuele-eigendomsrechten. 

 

Amendement  40 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – alinea 1 – punt 8 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

8. Culturele en creatieve sectoren; 

media, audiovisuele sector en journalistiek. 

8. Culturele en creatieve sectoren; 

media, audiovisuele sector en journalistiek, 

reclame, cultureel erfgoed, traditioneel 

handwerk, musea, sport, design, film, 

theater, muziek, beeldende kunsten, 

uitgave, videospellen. 

 

Amendement  41 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – alinea 1 – punt 8 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 8 bis. sportgerelateerde sectoren; 

duurzaamheid en winstgevendheid van 

investeringen in sportfaciliteiten, 
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sportevenementen en partnerschappen 

met andere sectoren. 

 

Amendement  42 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – alinea 1 – punt 9 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

9. Toerisme. 9. Toerisme, met inbegrip van 

projecten die duurzaam toerisme 

bevorderen en verband houden met een 

bijzondere vorm van thematisch toerisme 

zoals cultureel, religieus en 

bedevaartstoerisme, sport- en educatief 

toerisme, plattelandstoerisme en 

jeugdtoerisme. 

 

Amendement  43 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – alinea 1 – punt 11 – letter d – punt i 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

i) onderwijs en opleiding, inclusief 

vroegschools onderwijs en vroegschoolse 

opvang, onderwijsfaciliteiten, 

studentenwoningen en digitale uitrusting; 

i) onderwijs en opleiding, inclusief 

vroegschools onderwijs, voorschoolse 

educatie, opvoeding en opvang, 

interventies met het oog op het onderhoud 

en de modernisering van 

onderwijsfaciliteiten, met inbegrip van de 

seismische aanpassing en het wegnemen 

van bouwkundige belemmeringen, 

studentenwoningen en digitale uitrusting; 

 

 

Amendement  44 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – alinea 1 – punt 11 – letter f 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

f) culturele activiteiten met een 

maatschappelijk doel; 

f) culturele activiteiten en 

sportevenementen met een 
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maatschappelijk doel; steun voor 

kwetsbare groepen, sociale inclusie en 

liefdadigheid; 
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