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BEKNOPTE MOTIVERING 

Om ervoor te zorgen dat het Europees Parlement de onderhandelingen over het MFK-pakket 

zal leiden, zijn ambitieuze termijnen voor verslagen en adviezen vastgesteld, zodat de 

parlementaire besprekingen in de herfst van start kunnen gaan. Dit betekent dat er minder tijd 

dan gebruikelijk beschikbaar is geweest om collega's en belanghebbenden tijdens het 

ontwerpproces te raadplegen. Daarom dient dit verslag te worden gelezen als een aanvankelijk 

voorstel dat in de komende weken zal worden aangevuld, wanneer iedereen meer tijd heeft 

om te reageren op het Commissievoorstel inzake het InvestEU-programma. 

Allereerst is dit voorstel welkom. Hoewel het EFSI en andere programma's de afgelopen jaren 

buitengewoon succesvol zijn geweest in het benutten van risico's en het aantrekken van de 

noodzakelijke investeringen in de economie van de EU – met name toen de lidstaten zich van 

de economische neergang van een decennium geleden herstelden –, doen zich nog steeds 

marktproblemen voor die investeringen op bepaalde gebieden hebben verhinderd; de 

investeringspercentages liggen, ondanks sterke recente vorderingen, nog steeds onder de 

niveaus van 2009. Dit vindt plaats in een tijd waarin aanzienlijke bedreigingen op de loer 

liggen voor de economie van de EU. Het besluit van het Verenigd Koninkrijk om zich uit de 

Europese Unie terug te trekken heeft al een grote mate van onzekerheid voor tal van bedrijven 

in de EU gecreëerd. Dit geldt met name voor bedrijven die van regelmatige handel met de 

Britse markt afhankelijk zijn en waarvan vele dagelijks de grens met het Verenigd Koninkrijk 

moeten oversteken om hun zakelijke activiteiten uit te voeren. Tegelijkertijd vormen de 

Verenigde Staten – die zich steeds meer op zichzelf gaan richten en in toenemende mate een 

protectionistische houding aannemen – een aanzienlijke bedreiging voor tal van EU-

bedrijven, met name door de oplegging van invoerrechten op goederen zoals aluminium en 

staal door de Amerikaanse president. Het zal belangrijk worden om het niveau van 

investeringen in de EU significant te verhogen, zodat onze bedrijven de potentiële gevolgen 

zo goed mogelijk het hoofd kunnen bieden. In dit opzicht kan InvestEU een groot verschil 

maken. 

Wat het voorstel zelf betreft, is de overgang naar één investeringssteunmechanisme voor het 

interne beleid voor de periode 2021-2027 een wenselijke overgang die tot een grote mate van 

vereenvoudiging rond financiële instrumenten van de EU kan leiden. Vereenvoudiging is 

echter het sleutelwoord, en het is van belang dat daar dan ook voor wordt gezorgd. Het 

InvestEU-programma mag niet leiden tot extra complexiteit of moeilijkheden voor 

projectontwikkelaars en investeerders. Het is absoluut noodzakelijk dat het daadwerkelijk tot 

vereenvoudiging leidt. 

InvestEU bouwt voort op het succes van het EFSI, dat na de financiële crisis is opgericht en 

de springplank werd voor investeringen in de gebieden van onze economie waar de behoefte 

het grootst was. Het streven was om vanaf de oprichting tot de voltooiing ervan investeringen 

ter hoogte van 315 miljard EUR te mobiliseren. Verwacht wordt dat dit streefcijfer weldra 

wordt behaald, grotendeels middels particulier kapitaal. Bijna een derde van dat bedrag 

(28 %) is naar de financiering van kmo's in Europa gegaan, en ongeveer 22 % werd 

toegewezen aan activiteiten op het gebied van onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Nog 

eens 22 % ging naar energiegerelateerde projecten. Het is van belang dat InvestEU de 

succesvolle elementen van EFSI overneemt en in stand houdt, terwijl waar nodig wordt 

voorzien in flexibiliteit voor de verschillende soorten instrumenten. Eén paraplu houdt niet 

noodzakelijkerwijs een standaardbenadering in; het is belangrijk om de juiste benadering te 
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kiezen – met name voor de financiering van onderzoek, ontwikkeling en innovatie en kmo's – 

op grond van de ervaringen die zijn opgedaan met instrumenten zoals Cosme en InnovFin. 

Om hieraan tegemoet te komen, worden enkele wijzigingen in het Commissievoorstel 

voorgesteld. Wat additionaliteit betreft, was het EFSI op risicovollere projecten gericht – 

projecten waarin anders niet was geïnvesteerd. Gewaarborgd zal moeten worden dat InvestEU 

in dit opzicht eveneens in additionaliteit voorziet, met enige flexibiliteit ten aanzien van hoge 

risico's, gezien het gewijzigde toepassingsgebied van InvestEU. Om deze reden heeft de 

rapporteur een artikel over additionaliteit toegevoegd. 

Bovendien wordt de oprichting van een stuurgroep voorgesteld, om de governancestructuren 

die voor het EFSI waren opgezet dichter te benaderen. De oprichting van de stuurgroep is 

bedoeld om te zorgen voor het juiste evenwicht tussen beleids- en bancaire ervaring in het 

bestuur van het programma. Bovendien zullen de Commissie, de EIB en andere uitvoerende 

partners, alsook het Europees Parlement, via een door het Parlement benoemde deskundige, 

hierdoor in het bestuur van het programma vertegenwoordigd zijn. Dit zal zorgen voor meer 

evenwicht in de strategische besluitvorming van InvestEU dan in het Commissievoorstel het 

geval is. 

Tot slot zou een duidelijkere rol voor de EIB-groep – zoals met succes toegepast in het geval 

van het EFSI – worden verwelkomd. De EIB is de op het Verdrag gebaseerde bank, heeft 

aanzienlijke ervaring met de tenuitvoerlegging van financiële instrumenten en is de enige 

financiële instelling die alle lidstaten en EU-beleidsmaatregelen bestrijkt. Vanwege de 

behoefte aan meer kleinschalige projecten is het ook wenselijk om een mogelijke rol voor 

andere uitvoerende partners, zoals nationale stimuleringsbanken, toe te voegen.  

AMENDEMENTEN 

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 

commissies (de Begrotingscommissie en de 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 

(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 
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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. 

onderinvesteringen te compenseren, en 

blijft de groei ongelijk verdeeld tussen de 

lidstaten. Belangrijker is dat de huidige 

investeringsniveaus en -prognoses niet de 

structurele investeringsbehoeften van de 

Unie dekken om op lange termijn een 

groeipercentage te handhaven in het licht 

van de technologische veranderingen en 

het mondiale concurrentievermogen, onder 

meer voor innovatie, onderzoek, 

vaardigheden, infrastructuur, kleine en 

middelgrote ondernemingen ("kmo's"), 

start-ups 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. In dit verband is het 

belangrijk dat het InvestEU-programma 

steun blijft verlenen aan projecten die 

anders moeilijk te financieren zijn en die 

op lange termijn economische, milieu- en 

maatschappelijke voordelen opleveren 

voor de Europese burgers. 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) Uit evaluaties is gebleken dat de 

verscheidenheid aan financiële 

instrumenten die in het kader van het 

meerjarig financieel kader 2014-2020 zijn 

gecreëerd, tot overlappingen heeft geleid. 

Deze verscheidenheid heeft ook tot 

complexiteit geleid voor intermediairs en 

eindontvangers, die met verschillende 

subsidiabiliteits- en rapportageregels 

werden geconfronteerd. Het ontbreken van 

verenigbare regels belemmerde ook de 

combinatie van verschillende fondsen van 

(2) Uit evaluaties is gebleken dat de 

verscheidenheid aan financiële 

instrumenten die in het kader van het 

meerjarig financieel kader 2014-2020 zijn 

gecreëerd, heeft geleid tot overlappingen 

en onduidelijke processen voor de 

blending van de Europese structuur- en 

investeringsfondsen met de door de Unie 

ontwikkelde marktinstrumenten. Deze 

verscheidenheid heeft ook tot complexiteit 

geleid voor intermediairs en 

eindontvangers, die met verschillende 
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de Unie, hoewel een dergelijke combinatie 

gunstig zou zijn geweest voor de 

ondersteuning van projecten die 

verschillende soorten financiering nodig 

hadden. Er moet dan ook één fonds, het 

InvestEU-fonds, worden opgericht om de 

steun aan de eindontvangers efficiënter te 

laten functioneren door het financiële 

aanbod in het kader van één enkele 

begrotingsgarantie te integreren en te 

vereenvoudigen, waardoor de impact van 

het optreden van de Unie wordt verbeterd 

en de kosten voor de begroting van de Unie 

worden verminderd. 

subsidiabiliteits- en rapportageregels 

werden geconfronteerd. Het ontbreken van 

verenigbare regels belemmerde ook de 

combinatie van verschillende fondsen van 

de Unie, hoewel een dergelijke combinatie 

gunstig zou zijn geweest voor de 

ondersteuning van projecten die 

verschillende soorten financiering nodig 

hadden. Er moet dan ook één fonds, het 

InvestEU-fonds, worden opgericht om 

additionaliteit te bewerkstelligen en de 

steun aan de eindontvangers efficiënter te 

laten functioneren door het financiële 

aanbod in het kader van één enkele 

begrotingsgarantie te integreren en te 

vereenvoudigen, waardoor de impact van 

het optreden van de Unie wordt verbeterd 

en de kosten voor de begroting van de Unie 

worden verminderd. 

 

Amendement  3 

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 

strategieën goedgekeurd om de 

eengemaakte markt te voltooien en 

duurzame groei en banen te stimuleren. Het 

InvestEU-fonds moet de synergieën tussen 

deze strategieën benutten en versterken 

door steun te verlenen voor investeringen 

en toegang tot financiering. 
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Amendement  4 

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 bij te 

dragen aan de verbetering van het 

concurrentievermogen van de Unie, onder 

meer op het gebied van innovatie en 

digitalisering, wetenschappelijke 

excellentie, de duurzaamheid van de 

economische groei van de Unie, de 

bevordering van technologieën en 

innovaties die klimaatverandering 

tegengaan, 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, onder 

meer door op belangrijke gebieden 

strategische maatschappelijke en 

milieuvoordelen op lange termijn op te 

leveren, met een sterke nadruk op een veel 

betere toegang tot financiering voor 

kmo's. 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 5 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (5 bis) Toegang tot financiering blijft een 

belangrijke kwestie voor bedrijven in de 

culturele en creatieve sector. Om deze 

sterk innovatieve sector verder te 

ontwikkelen, wordt de daartoe opgerichte 

garantiefaciliteit binnen Creatief Europa 

voortgezet in het kader van InvestEU 

omdat is gebleken dat deze de financiële 

capaciteit en het concurrentievermogen 

van bedrijven in de culturele en creatieve 

sector met succes heeft versterkt. 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 5 ter (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (5 ter) De verschillende schuld- en 

eigenkapitaalproducten die in het kader 

van InvestEU en de thematische 

beleidsvensters ervan worden 

aangeboden, moeten een groot aantal 

risico's, waaronder zeer grote risico's in 

het bijzonder in de vensters voor 

onderzoek, innovatie en digitalisering en 

voor kmo's, zoals het geval was in het 

kader van InnovFin van Horizon 2020. 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 5 quater (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (5 quater) De culturele en creatieve 

sector is een van de meest veerkrachtige 

en snelst groeiende sectoren van de 

Europese economie, die economische en 

culturele waarde genereert uit 

intellectuele eigendom en individuele 

creativiteit. Het immateriële karakter van 

zijn activa beperkt echter zijn toegang tot 
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particuliere financiering. Een van de 

grootste uitdagingen voor deze sector 

bestaat er dus in meer toegang te krijgen 

tot financiering, die onontbeerlijk is om 

op internationaal niveau te investeren, uit 

te breiden en te concurreren. Daarom 

moet het InvestEU-programma de 

toegang tot financiering voor kmo's en 

organisaties in de culturele en creatieve 

sector bevorderen. 

 

Amendement  8 

 

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 

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. 

(6) Het InvestEU-fonds moet steun 

verlenen voor investeringen in materiële en 

immateriële activa om duurzame groei, 

investeringen en werkgelegenheid te 

bevorderen en aldus bij te dragen tot een 

beter welzijn, een beter milieu en een 

eerlijkere inkomensverdeling in de Unie. 

Steun uit het InvestEU-fonds moet een 

aanvulling vormen op en mag niet in de 

plaats komen van steun van de Unie die 

wordt verleend via subsidies. De 

investeringen moeten voldoen aan de 

additionaliteitsvereiste, zodat marktfalen 

of suboptimale investeringssituaties 

kunnen worden aangepakt en de 

investeringen beogen op lange termijn 

kwalitatief hoogwaardige 

werkgelegenheid, openbare infrastructuur 

en duurzame groei te creëren. 

 

Amendement  9 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) De Unie heeft haar goedkeuring (7) De Unie heeft haar goedkeuring 
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gehecht aan de doelstellingen van de 

Agenda 2030 van de Verenigde Naties en 

de doelstellingen inzake duurzame 

ontwikkeling daarvan en het Akkoord van 

Parijs in 2015, alsook het kader van Sendai 

voor rampenrisicovermindering 2015-

2030. Om de overeengekomen 

doelstellingen te bereiken, met inbegrip 

van de doelstellingen die deel uitmaken 

van het milieubeleid van de Unie, moeten 

de maatregelen voor duurzame 

ontwikkeling significant worden 

geïntensiveerd. Bijgevolg moeten de 

beginselen van duurzame ontwikkeling een 

prominente plaats innemen bij de 

vormgeving van het InvestEU-fonds. 

gehecht aan de doelstellingen van de 

Agenda 2030 van de Verenigde Naties en 

de doelstellingen inzake duurzame 

ontwikkeling daarvan en het Akkoord van 

Parijs in 2015, alsook het kader van Sendai 

voor rampenrisicovermindering 2015-

2030. Om de overeengekomen 

doelstellingen te bereiken, met inbegrip 

van de doelstellingen die deel uitmaken 

van het milieubeleid van de Unie, moeten 

de maatregelen voor duurzame 

ontwikkeling significant worden 

geïntensiveerd. Bijgevolg moeten de 

beginselen van duurzame ontwikkeling en 

veiligheid de basis vormen voor de 

vormgeving van het InvestEU-fonds en 

mogen investeringen in verband met 

fossiele brandstoffen niet worden 

gesteund, tenzij dat naar behoren wordt 

gemotiveerd door het feit dat de 

investering bijdraagt tot de doelstellingen 

van de energie-unie. 

 

Amendement  10 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) Als uitdrukking van het belang van 

de aanpak van de klimaatverandering in 

lijn met de toezeggingen van de Unie om 

het Akkoord van Parijs en de 

doelstellingen inzake duurzame 

ontwikkeling van de Verenigde Naties uit 

te voeren, zal het InvestEU-programma 

bijdragen tot de integratie van 

klimaatmaatregelen en tot het bereiken van 

een algemene doelstelling van 25% van de 

begrotingsuitgaven van de Unie ter 

ondersteuning van klimaatdoelstellingen. 

Bij de acties in het kader van het InvestEU-

programma zal naar verwachting 30 % van 

de totale financiële middelen van het 

InvestEU-programma aan de realisatie van 

klimaatdoelstellingen bijdragen. De 

betrokken acties zullen tijdens de 

(9) Als uitdrukking van het belang van 

de aanpak van de klimaatverandering in 

lijn met de toezeggingen van de Unie om 

het Akkoord van Parijs en de 

doelstellingen inzake duurzame 

ontwikkeling van de Verenigde Naties uit 

te voeren, zal het InvestEU-programma 

bijdragen tot de integratie van 

klimaatmaatregelen en tot het bereiken van 

een algemene doelstelling van 25% van de 

begrotingsuitgaven van de Unie ter 

ondersteuning van klimaatdoelstellingen. 

Bij de acties in het kader van het InvestEU-

programma zal naar verwachting ten 

minste 40% van de totale financiële 

middelen van het InvestEU-programma 

aan de realisatie van klimaatdoelstellingen 

bijdragen. De betrokken acties zullen 
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voorbereiding en de uitvoering van het 

InvestEU-programma worden vastgesteld 

en zullen opnieuw worden beoordeeld in 

het kader van de betrokken evaluatie- en 

herzieningsprocedures. 

tijdens de voorbereiding en de uitvoering 

van het InvestEU-programma worden 

vastgesteld en zullen opnieuw worden 

beoordeeld in het kader van de betrokken 

evaluatie- en herzieningsprocedures. 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 9 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (9 bis) Wat de kapitaalkosten van 

hernieuwbare-energieprojecten betreft, 

moet het InvestEU-fonds het gebruik van 

een innovatief garantie-instrument 

mogelijk maken om regelgevingsrisico's 

en de daarmee gepaard gaande hoge 

kapitaalkosten in sommige lidstaten te 

beperken. Deze mogelijkheid moet 

vrijwillig zijn. Om deze doelstelling te 

bereiken, moet het InvestEU-fonds zo 

nodig een bijdrage leveren aan het 

gunstig kader voor investeringen in 

hernieuwbare energie als bedoeld in 

artikel 3, lid 5 van de [herziene richtlijn 

hernieuwbare energiebronnen], met 

inbegrip van het 

financieringsmechanisme als bedoeld in 

artikel 27 bis van de [verordening 

governance van de energie-unie]. 

Motivering 

De Commissie moet zorgen voor synergieën tussen de verschillende instrumenten die zijn 

ingevoerd om een kosteneffectieve aanwending van hernieuwbare energiebronnen in Europa 

te steunen en duplicatie te voorkomen. Indien de Commissie dit relevant en doeltreffend acht, 

moet het InvestEU-fonds vervolgens een bijdrage leveren aan andere bestaande of 

opkomende platformen met soortgelijke doelstellingen in de sector hernieuwbare energie. 

Deze aanpak werd aanbevolen door de groep op hoog niveau inzake duurzame financiering 

van de Commissie en werd in het verleden door de Wereldbank ook ten uitvoer gelegd voor 

soortgelijke projecten. 

 

Amendement  12 
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Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) De bijdrage van het InvestEU-fonds 

aan de verwezenlijking van de 

klimaatdoelstelling zal worden gevolgd aan 

de hand van een EU-klimaatvolgsysteem 

dat door de Commissie in samenwerking 

met de uitvoerende partners is ontwikkeld 

en waarbij op passende wijze gebruik 

wordt gemaakt van de criteria die in [de 

verordening tot vaststelling van een kader 

ter bevordering van duurzame 

investeringen]14 zijn vastgesteld om te 

bepalen of een economische activiteit uit 

milieuoogpunt duurzaam is. 

(10) De bijdrage van het InvestEU-fonds 

aan de verwezenlijking van de 

klimaatdoelstelling en de sectorale 

doelstellingen van het klimaat- en 

energiekader 2030 zal worden gevolgd aan 

de hand van een EU-klimaatvolgsysteem 

dat door de Commissie in samenwerking 

met de uitvoerende partners is ontwikkeld 

en waarbij op passende wijze gebruik 

wordt gemaakt van de criteria die in [de 

verordening tot vaststelling van een kader 

ter bevordering van duurzame 

investeringen]14 zijn vastgesteld om te 

bepalen of een economische activiteit uit 

milieuoogpunt duurzaam is. Het InvestEU-

programma moet ook bijdragen tot de 

uitvoering van andere dimensies van de 

duurzameontwikkelingsdoelstellingen 

(SDG's). 

__________________ __________________ 

14 COM(2018)353. 14 COM(2018)353. 

 

Amendement  13 

 

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 

(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-, 

binnenwater- en oceaanverontreiniging, 

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 
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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 

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. 

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 

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  14 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 12 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (12 bis) Het InvestEU-programma 
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moet ook het genderperspectief in al zijn 

werk- en besluitvormingsprocessen 

integreren, ervoor zorgen dat er een 

genderevenwicht bestaat binnen de 

commissies en projectteams en 

waarborgen dat de tenuitvoerlegging van 

dit fonds gendergelijkheid helpt 

bevorderen in overeenstemming met de 

EU-verplichtingen inzake 

gendermainstreaming (artikel 8 VWEU). 

 

Amendement  15 

 

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 

(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, met name in 

interconnectie en energie-efficiëntie en de 

totstandbrenging van een interne 

Europese vervoersruimte, zijn van 

fundamenteel belang om de 

duurzaamheidsdoelstellingen van de Unie, 

waaronder de verbintenissen van de Unie 

met betrekking tot de SDG's, en 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, bijvoorbeeld ter 

ondersteuning van de ontwikkeling en 

uitrol van intelligente vervoerssystemen 

(ITS). InvestEU moet prioriteit geven aan 

gebieden waarop te weinig wordt 

geïnvesteerd en waar extra investeringen 

nodig zijn, zoals duurzame mobiliteit, 

energie-efficiëntie en acties die bijdragen 

tot de verwezenlijking van de klimaat- en 
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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. 

energiedoelstellingen voor 2030 en de 

lange termijn. 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 mogelijk maakt en de 

synergieën tussen de relevante 

programma's van de Unie, bijvoorbeeld op 

het gebied van vervoer, energie en 

digitalisering, maximaliseert. 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 

veiligheidscomponenten van investeringen 

met betrekking tot de publieke ruimte, 

vervoer, energie en andere kritieke 

infrastructuur. 

 

Amendement  16 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (13 bis) Het InvestEU-programma 

beschouwt energie-efficiëntie als een 

essentieel onderdeel en een belangrijke 

overweging bij investeringsbeslissingen. 

Het steunt met name op het beginsel 

"energie-efficiëntie eerst", hetgeen 

betekent dat voorafgaand aan het nemen 

van besluiten over energieplanning, 

-beleid en -investeringen moet worden 

nagaan of kostenefficiënte en technisch, 

economisch en ecologisch verantwoorde 

alternatieve energie-

efficiëntiemaatregelen een volwaardig of 
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gedeeltelijk alternatief kunnen vormen 

voor de voorgenomen plannings-, beleids- 

en investeringsmaatregelen, zonder 

afbreuk te doen aan de verwezenlijking 

van de doelstellingen van de respectieve 

besluiten. Tot dergelijke kostenefficiënte 

alternatieven behoren onder meer 

maatregelen om de vraag naar energie en 

de energievoorziening efficiënter te 

maken, met name door middel van 

kosteneffectieve besparingen op het 

eindgebruik van energie, 

vraagresponsinitiatieven en efficiëntere 

omzetting, transmissie en distributie van 

energie. De lidstaten moeten de 

verspreiding van dit beginsel ook 

aanmoedigen bij regionale en lokale 

overheden en in de particuliere sector. 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 ter (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (13 ter) De richtlijn betreffende de 

energieprestatie van gebouwen (Richtlijn 

(EU) 2018/844) vereist dat lidstaten een 

langetermijnrenovatiestrategie opstellen 

om ertoe bij te dragen dat voor het einde 

van 2050 het nationale bestand van zowel 

openbare als particuliere al dan niet voor 

bewoning bestemde gebouwen tot een in 

hoge mate energie-efficiënt en koolstofvrij 

gebouwenbestand is gerenoveerd en de 

kosteneffectieve transformatie van 

bestaande gebouwen in bijna-

energieneutrale gebouwen wordt 

bevorderd. De lidstaten moeten ook de 

toegang bevorderen tot passende 

mechanismen om projecten samen te 

voegen en het vermeende risico voor 

investeerders en de particuliere sector te 

verkleinen. 
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Amendement  18 

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 onderzoek en innovatie, nog 

steeds ontoereikend. Aangezien de 

publieke financiering van onderzoeks- en 

innovatieactiviteiten de productiviteitsgroei 

bevordert en cruciaal is om private 

onderzoeks- en innovatieactiviteiten te 

stimuleren, zijn de daaruit voortvloeiende 

onderinvesteringen in onderzoek en 

innovatie 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 en EU-excellentie inzake 

groene technologieën op mondiaal niveau 

te bevorderen. Om investeringen in 

activiteiten met een hoger risico, zoals 

onderzoek en innovatie, te ondersteunen, 

is het van essentieel belang dat Horizon 

Europa, met name de Europese 

Innovatieraad, in synergie werkt met de 

financiële producten die in het kader van 

InvestEU zullen worden ingezet. 

Bovendien ondervinden innovatieve kmo's 

en start-ups moeilijkheden om 

financiering te verkrijgen – met name als 

ze op immateriële activa zijn gericht –, 

waardoor de Europese Innovatieraad op 

uiterst complementaire wijze met de 

specifieke financiële producten in het 

kader van InvestEU moet werken met het 

oog op continue steun voor dergelijke 
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kmo's. In dat opzicht moet de ervaring die 

is opgedaan met de in het kader van 

Horizon 2020 ingezette financiële 

instrumenten, zoals InnovFin en de 

leninggarantie voor kmo's in het kader 

van Cosme, dienen als een stevige basis 

om deze gerichte steun te verstrekken. 

 

Amendement  19 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 14 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (14 bis) Om begunstigden van 

InvestEU zo goed mogelijk te adviseren en 

om synergieën met Horizon Europa te 

ondersteunen, moeten de InnovFin-

adviesdiensten van de EIB worden 

versterkt. 

 

Amendement  20 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 15 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(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 te investeren in en 

een stimulans te geven aan digitale 

transformatie en de voordelen ervan onder 

alle burgers en bedrijven in de Unie, in 

steden en op het platteland, 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, in 

overeenstemming met het programma 

Digitaal Europa, met name op het gebied 

van ethiek, machine learning, het internet 

der dingen, biotechnologie en fintech, dat 

de efficiëntie kan verhogen bij het 

mobiliseren van kapitaal voor 
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ondernemingsprojecten. 

 

Amendement  21 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 15 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (15 bis) De digitale kloof, die het 

gevolg is van een gebrekkige 

netwerktoegang, ongelijke snelheden 

tussen regio's en een tekort aan kennis, 

oefent een negatieve invloed uit op de 

eengemaakte markt. De digitale 

transformatie van de samenleving moet 

burgers, met name de jonge digitale 

generatie, daarom empoweren zodat zij 

vol vertrouwen nieuwe technologieën 

gaan gebruiken en leren over privacy, 

beveiliging en elementaire waarborgen 

die hen beschermen tegen schadelijke 

activiteiten en hun potentieel voor de 

economie vergroten. Daarom is er een 

allesomvattende aanpak nodig om een 

betere dekkingsgraad, een vergelijkbare 

mate van connectiviteit en gelijke kennis 

voor iedereen te bewerkstelligen. 

 

Amendement  22 

 

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 

(16) Kleine en middelgrote 

ondernemingen vertegenwoordigen 99 % 

van de bedrijven in de Unie en hun 

economische waarde is significant en 

cruciaal. Bij de toegang tot financiering 

staan zij echter voor problemen vanwege 

het hoge risico en het ontbreken van 

voldoende onderpand. Ook 

genderongelijkheden moeten worden 

aangepakt, aangezien de creativiteit en 

het ondernemerspotentieel van vrouwen 
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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 

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. 

een onbenutte bron van groei en banen 

vormen die verder moet worden 

ontwikkeld. 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. Het gebrek aan toegang tot 

kapitaal voor kmo's wordt nog verergerd 

door de relatief kleine Europese 

risicokapitaalsector, en 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 

of leasing. Om kleine en middelgrote 

ondernemingen beter in staat te stellen hun 

oprichting, groei, innovatie en duurzame 

ontwikkeling te financieren, hun 

concurrentievermogen te waarborgen, 

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 door hun toegang tot 

financiering te vergemakkelijken 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. Programma's zoals 

Cosme zijn van belang geweest voor 

kmo's in de zin dat zij de toegang tot 

financiering in alle fasen van hun 
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levenscyclus hebben vergemakkelijkt. 

Daar kwam ook het EFSI bij, waarvan 

kmo's al snel gebruik gingen maken. Het 

InvestEU-fonds moet daarom 

voortbouwen op deze successen en een 

kans bieden om te focussen op specifieke, 

meer doelgroepgerichte financiële 

producten. 

 

Amendement  23 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 16 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (16 bis) Ondernemingen die 

diensten van algemeen belang aanbieden, 

vervullen een essentiële en strategische 

rol in belangrijke sectoren met grote 

netwerkindustrieën (energie, water, 

afvalstoffen, milieu, postdiensten, vervoer 

en telecommunicatie), de 

gezondheidszorg, het onderwijs en de 

sociale diensten. Door deze 

ondernemingen te steunen, waarborgt de 

Europese Unie het welzijn van haar 

burgers en democratische keuzes, 

bijvoorbeeld met betrekking tot de 

kwaliteit van diensten; 

 

Amendement  24 

 

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 

(17) Zoals aangegeven in de 

discussienota over de sociale dimensie van 

Europa16, de Europese pijler van sociale 

rechten17 en het EU-kader betreffende het 

Verdrag inzake de rechten van personen 

met een handicap, is het opbouwen van 

een meer inclusieve en eerlijkere Unie voor 

de Unie een topprioriteit om ongelijkheid 

aan te pakken en beleid inzake sociale 
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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 

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 

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. Gezien 

de grote behoefte aan investeringen in 

sociale infrastructuur moet het InvestEU-

fonds worden gebruikt om investeringen in 

onderwijs en opleiding 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 

gendergelijkheid, gelijke kansen, 
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 
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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. 

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. 

__________________ __________________ 

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

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

18 Gepubliceerd als European Economy 

Discussion Paper 074 in januari 2018. 

18 Gepubliceerd als European Economy 

Discussion Paper 074 in januari 2018. 

 

Amendement  25 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 17 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (17 bis) De projecten die in het 

kader van InvestEU worden gefinancierd, 

moeten de gelijkheid van vrouwen en 

mannen, met name wat onderzoek en 

innovatie betreft, bevorderen door de 

onderliggende oorzaken van de 

genderkloof aan te pakken, door het 

volledige potentieel van zowel vrouwelijke 

als mannelijke onderzoekers te benutten, 

door de genderdimensie inhoudelijk op te 

nemen in de onderzoeks- en 

innovatieactiviteiten, en door met name te 

zorgen voor een genderevenwicht in 

evaluatiepanels en in andere relevante 

adviesorganen en deskundigengroepen. 

De activiteiten dienen ook gericht te zijn 

op de toepassing van de beginselen met 

betrekking tot de gelijkheid van vrouwen 

en mannen als bedoeld in artikel 2 en 

artikel 3 van het Verdrag betreffende de 
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Europese Unie, artikel 8 VWEU en 

Richtlijn 2006/54/EG betreffende de 

toepassing van het beginsel van gelijke 

kansen en gelijke behandeling van 

mannen en vrouwen in arbeid en beroep. 

 

Amendement  26 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 19 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (19 bis) Het InvestEU-fonds moet 

ook steun verlenen voor billijke-

transitieacties en -strategieën ter 

ondersteuning van investeringen waarmee 

de situatie van werknemers in specifieke 

sectoren, zoals steenkool- en 

bruinkoolwinning en de automobielsector, 

die gevolgen kunnen ondervinden van de 

overgang naar een koolstofarme 

economie, wordt aangepakt. Het 

InvestEU-fonds moet de transformatie 

van die economieën naar duurzame 

activiteiten kunnen ondersteunen en 

alternatieve innovatieve bedrijven, start-

ups en sectoren aantrekken met het oog 

op een duurzame regionale economie. 

Ook andere synergieën met aanvullende 

steunregelingen, zoals de vaststelling van 

het moderniseringsfonds voor de periode 

2021-2030, alsook andere nationale 

programma's en EU-programma's die 

gericht zijn op een rechtvaardige 

overgang, moeten worden bevorderd. 

 

Amendement  27 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 19 ter (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (19 ter) Dat fonds moet gelijkheid 

in de financiering van projecten en 

projecten in de hele EU waarborgen, met 
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bijzondere aandacht voor de armste en 

minst ontwikkelde regio's. 

 

Amendement  28 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 21 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(21) Het InvestEU-fonds moet 

openstaan voor bijdragen van derde landen 

die lid zijn van de Europese 

Vrijhandelsassociatie, toetredende landen, 

kandidaten en potentiële kandidaten, 

landen die onder het nabuurschapsbeleid 

vallen en andere landen, overeenkomstig 

de voorwaarden die tussen de Unie en die 

landen zijn vastgesteld. Dit moet in 

voorkomend geval verdere samenwerking 

met de betrokken landen mogelijk maken, 

met name op het gebied van onderzoek en 

innovatie en kleine en middelgrote 

ondernemingen. 

(21) Het InvestEU-fonds moet 

openstaan voor bijdragen van derde landen 

die lid zijn van de Europese 

Vrijhandelsassociatie, toetredende landen, 

kandidaten en potentiële kandidaten, 

landen die onder het nabuurschapsbeleid 

vallen en andere landen, overeenkomstig 

de voorwaarden die tussen de Unie en die 

landen zijn vastgesteld en op voorwaarde 

dat die landen de mensenrechten 

eerbiedigen. Dit moet in voorkomend 

geval verdere samenwerking met de 

betrokken landen mogelijk maken, met 

name op het gebied van onderzoek en 

innovatie en kleine en middelgrote 

ondernemingen. 

 

Amendement  29 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 23 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (23 bis) De begroting van 3 105 

miljard EUR (constante prijzen) voor 

onderzoek en innovatie in het kader van 

InvestEU mag niet komen uit de totale 

begroting van 120 miljard EUR 

(constante prijzen) van het Horizon 

Europa-programma, maar moet bovenop 

die begroting komen. 

 

Amendement  30 

Voorstel voor een verordening 
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Overweging 24 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(24) De EU-garantie die het InvestEU-

fonds ondersteunt, moet indirect door de 

Commissie worden geïmplementeerd en is 

voor het benaderen van eindontvangers van 

uitvoerende partners afhankelijk. De 

Commissie dient met elke uitvoerende 

partner een garantieovereenkomst voor de 

toewijzing van garantiecapaciteit uit het 

InvestEU-fonds te sluiten om de 

financierings- en investeringsverrichtingen 

ervan te ondersteunen die aan de 

doelstellingen en subsidiabiliteitscriteria 

van het InvestEU-fonds voldoen. Het 

InvestEU-fonds moet een specifieke 

governancestructuur krijgen om een 

passend gebruik van de EU-garantie te 

waarborgen. 

(24) De EU-garantie die het InvestEU-

fonds ondersteunt, moet indirect door de 

Commissie worden geïmplementeerd en is 

voor het benaderen van eindontvangers van 

uitvoerende partners afhankelijk. De 

Commissie dient met elke uitvoerende 

partner een garantieovereenkomst voor de 

toewijzing van garantiecapaciteit uit het 

InvestEU-fonds te sluiten om de 

financierings- en investeringsverrichtingen 

ervan te ondersteunen die aan de 

doelstellingen en subsidiabiliteitscriteria 

van het InvestEU-fonds voldoen. Om de 

transparantie, de efficiëntie en de 

verantwoording te verbeteren en een 

passend gebruik van de EU-garantie te 

waarborgen, moet het InvestEU-fonds een 

specifieke governancestructuur krijgen, 

volledig los van die van de EIB-groep. 

 

Amendement  31 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 26 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(26) De Commissie moet beoordelen in 

welke mate de door de uitvoerende 

partners ingediende investerings- en 

financieringsverrichtingen verenigbaar zijn 

met het recht en het beleid van de Unie, 

terwijl de besluiten over financierings- en 

investeringsverrichtingen uiteindelijk door 

een uitvoerende partner moeten worden 

genomen. 

(26) Om voor het juiste evenwicht 

tussen beleids- en bancaire ervaring in 

het bestuur van het InvestEU-programma 

te zorgen, moet een stuurgroep worden 

opgericht met een uitvoerende rol voor het 

nemen van besluiten overeenkomstig 

artikel 17, bestaande uit door de Europese 
Commissie, de Europese Investeringsbank 

en de uitvoerende partners benoemde 

personen en een door het Europees 

Parlement benoemde deskundige zonder 

stemrecht. De stuurgroep moet beoordelen 

in welke mate de door de uitvoerende 

partners ingediende investerings- en 

financieringsverrichtingen verenigbaar zijn 

met het recht en het beleid van de Unie, 

terwijl de besluiten over financierings- en 
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investeringsverrichtingen uiteindelijk door 

een uitvoerende partner moeten worden 

genomen. 

 

Amendement  32 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 27 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(27) Een projectteam, bestaande uit 

deskundigen die door de uitvoerende 

partners ter beschikking van de 

Commissie zijn gesteld om professionele 

deskundigheid te bieden op het gebied van 

de financiële en technische beoordeling 

van voorgestelde financierings- en 

investeringsverrichtingen, moet de door 

de uitvoerende partners ingediende en 

door het investeringscomité te beoordelen 

verrichtingen een score toekennen. 

Schrappen 

 

Amendement  33 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 28 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(28) Een investeringscomité, bestaande 

uit onafhankelijke deskundigen, dient tot 

een besluit te komen over de verlening van 

steun uit hoofde van de EU-garantie voor 

financierings- en investeringsverrichtingen 

die aan de subsidiabiliteitscriteria voldoen, 

en externe deskundigheid te leveren bij de 

beoordeling van investeringsprojecten. Het 

investeringscomité dient verschillende 

formaties te hebben om de verschillende 

beleidsterreinen en sectoren zo goed 

mogelijk te bestrijken. 

(28) Een investeringscomité, bestaande 

uit onafhankelijke deskundigen, dient tot 

een besluit te komen over de verlening van 

steun uit hoofde van de EU-garantie voor 

financierings- en investeringsverrichtingen 

die aan de subsidiabiliteitscriteria voldoen, 

en externe deskundigheid te leveren bij de 

beoordeling van investeringsprojecten. Het 

investeringscomité dient verschillende 

formaties te hebben om de verschillende 

beleidsterreinen en sectoren zo goed 

mogelijk te bestrijken, en er moeten altijd 

ten minste twee deskundigen met ervaring 

op het gebied van klimaatactie, 

milieubescherming en milieubeheer tot de 

leden behoren.  
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Amendement  34 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 29 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(29) Bij de selectie van de uitvoerende 

partners voor de inzet van het InvestEU-

fonds moet de Commissie rekening houden 

met de capaciteit van de tegenpartij om de 

doelstellingen van het InvestEU-fonds te 

verwezenlijken en eigen middelen bij te 

dragen, teneinde een adequate geografische 

dekking en diversificatie te waarborgen, 

private investeerders aan te trekken en te 

zorgen voor voldoende risicodiversificatie 

alsmede voor nieuwe oplossingen om 

marktfalen en suboptimale 

investeringssituaties aan te pakken. Gezien 

de rol van de EIB krachtens de Verdragen, 

haar capaciteit om in alle lidstaten actief te 

zijn en de ervaring die zij heeft opgedaan 

in het kader van de huidige financiële 

instrumenten en het EFSI, dient de 

Europese Investeringsbank (EIB)-groep 

een bevoorrechte uitvoeringspartner te 

blijven in het kader van het EU-

compartiment van het InvestEU-fonds. 

Naast de EIB-groep moeten nationale 

stimuleringsbanken of -instellingen in staat 

zijn een aanvullend financieel 

productassortiment aan te bieden, 

aangezien hun ervaring en capaciteiten op 

regionaal niveau gunstig kunnen zijn voor 

het maximaliseren van de impact van 

publieke middelen op het grondgebied van 

de Unie. Bovendien moet het mogelijk zijn 

andere internationale financiële 

instellingen als uitvoerende partner te 

hebben, met name wanneer zij in bepaalde 

lidstaten een comparatief voordeel bieden 

in termen van specifieke deskundigheid en 

ervaring. Ook andere entiteiten die aan de 

criteria van het Financieel Reglement 

voldoen, moeten als uitvoeringspartner 

kunnen optreden. 

(29) Bij de selectie van de uitvoerende 

partners voor de inzet van het InvestEU-

fonds moet de Commissie rekening houden 

met de capaciteit van de tegenpartij om de 

doelstellingen en het potentieel van het 

InvestEU-fonds te verwezenlijken en eigen 

middelen bij te dragen, teneinde een 

adequate geografische dekking en 

diversificatie te waarborgen, private 

investeerders aan te trekken en te zorgen 

voor voldoende risicodiversificatie alsmede 

voor nieuwe oplossingen om marktfalen en 

suboptimale investeringssituaties aan te 

pakken. Gezien de rol van de EIB 

krachtens de Verdragen, haar capaciteit om 

in alle lidstaten actief te zijn en de ervaring 

die zij heeft opgedaan in het kader van de 

huidige financiële instrumenten en het 

EFSI, dient de Europese Investeringsbank 

(EIB)-groep een bevoorrechte 

uitvoeringspartner te blijven in het kader 

van het EU-compartiment van het 

InvestEU-fonds. Naast de EIB-groep 

moeten nationale of regionale 

stimuleringsbanken of -instellingen in staat 

zijn een aanvullend financieel 

productassortiment aan te bieden, waarvan 

de kenmerken moeten worden afgestemd 

op de vereisten van het fonds, aangezien 

hun ervaring en capaciteiten op regionaal 

niveau gunstig kunnen zijn voor het 

maximaliseren van de impact van publieke 

middelen op het grondgebied van de Unie. 

Bovendien moet het mogelijk zijn andere 

internationale financiële instellingen als 

uitvoerende partner te hebben, met name 

wanneer zij in bepaalde lidstaten een 

comparatief voordeel bieden in termen van 

specifieke deskundigheid en ervaring. Ook 

andere entiteiten die aan de criteria van het 
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Financieel Reglement voldoen, moeten als 

uitvoeringspartner kunnen optreden. 

 

Amendement  35 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 30 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(30) Om ervoor te zorgen dat de 

interventies in het kader van het EU-

compartiment van het InvestEU-fonds op 

marktfalen en suboptimale 

investeringssituaties op EU-niveau zijn 

gericht en tegelijkertijd de doelstellingen 

van een optimale geografische reikwijdte te 

verwezenlijken, moet de EU-garantie 

worden toegewezen aan uitvoerende 

partners, die alleen of samen met andere 

uitvoerende partners ten minste drie 

lidstaten kunnen bestrijken. Verwacht 

wordt echter dat ongeveer 75 % van de 

EU-garantie in het kader van het EU-

compartiment zal worden toegekend aan 

een uitvoerende partner/uitvoerende 

partners die in alle lidstaten financiële 

producten in het kader van het InvestEU-

fonds kan/kunnen aanbieden. 

(30) Om ervoor te zorgen dat de 

interventies in het kader van het EU-

compartiment van het InvestEU-fonds op 

marktfalen en suboptimale 

investeringssituaties op EU-niveau zijn 

gericht en tegelijkertijd de doelstellingen 

van een optimale geografische reikwijdte te 

verwezenlijken, moet de EU-garantie 

worden toegewezen aan uitvoerende 

partners, die alleen of samen met andere 

uitvoerende partners ten minste twee 

lidstaten kunnen bestrijken. Verwacht 

wordt echter dat ongeveer 75 % van de 

EU-garantie in het kader van het EU-

compartiment zal worden toegekend aan 

een uitvoerende partner/uitvoerende 

partners die in alle lidstaten financiële 

producten in het kader van het InvestEU-

fonds kan/kunnen aanbieden. 

 

Amendement  36 

 

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 

(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. Wanneer de inzet 
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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. 

van het lidstaatcompartiment gericht is op 

beleidsmaatregelen die al door de EU 

worden gesteund via soortgelijke 

financierings- en 

investeringsverrichtingen, hebben het 

compartiment van de lidstaat en het EU-

compartiment dezelfde uitvoerende 

partners. 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. Bij deze 

beoordeling moeten de bureaucratische 

rompslomp en de kosten beperkt blijven 

zodat zij geen impact hebben op het 

rendement van de investeringen en de 

rentevoeten. 

 

Amendement  37 

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 met effectieve toepassing 

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 samen te 

voegen en in grotere portefeuilles te 

bundelen. Daarnaast moet in een 

sectoroverschrijdende component in het 

kader van het InvestEU-programma 
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worden voorzien om te zorgen voor één 

enkel aanspreekpunt en 

beleidsoverschrijdende 

projectontwikkelingsbijstand voor centraal 

beheerde programma's van de Unie. 

 

Amendement  38 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 36 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(36) Om te zorgen voor een brede 

geografische spreiding van de 

adviesdiensten in de hele Unie en om met 

succes gebruik te maken van de lokale 

kennis over het InvestEU-fonds, moet waar 

nodig worden gezorgd voor een lokale 

aanwezigheid van de InvestEU-advieshub, 

rekening houdend met de bestaande 

steunregelingen, teneinde tastbare, 

proactieve maatwerkhulp ter plaatse te 

bieden. 

(36) Om te zorgen voor een brede 

geografische spreiding van de 

adviesdiensten in de hele Unie en om met 

succes gebruik te maken van de lokale 

kennis over het InvestEU-fonds, moet 

worden gezorgd voor een aanwezigheid 

van de InvestEU-advieshub in elke lidstaat, 

waarbij met name wordt voorzien in 

aanwezigheid in regio's die moeilijkheden 

ondervinden bij de ontwikkeling van 

projecten in het kader van het InvestEU-

fonds en, rekening houdend met de 

bestaande steunregelingen, teneinde 

tastbare, proactieve maatwerkhulp ter 

plaatse te bieden. De deskundigheid van 

de van nationale stimuleringsbanken op 

het gebied van het opzetten, bundelen en 

financieren van projecten moet worden 

samengebracht in advieshubs en hun rol 

als uitvoerende partners moet waardering 

blijven krijgen. 

 

Amendement  39 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 37 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (37 bis) Gezien de positieve staat 

van dienst van nationale 

stimuleringsbanken op het gebied van het 

opzetten, bundelen en financieren van 

projecten, bijvoorbeeld kleinschalige 
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projecten op lokaal en regionaal niveau 

rond energie-efficiëntie en hernieuwbare 

energie, moet hun deskundigheid worden 

samengebracht in advieshubs en moet 

hun rol als uitvoerende partners 

waardering blijven krijgen. 

 

Amendement  40 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 47 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (47 bis) Aan het programma moet 

meer bekendheid en transparantie worden 

gegeven, ook door de financiële en 

bancaire intermediairs, zodat het 

toegankelijk is voor de begunstigden. 

Hiertoe moet meer informatie worden 

verstrekt en moet de uitvoering van de 

acties permanent worden gemonitord. 

 

Amendement  41 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Bij deze verordening wordt het InvestEU-

fonds ingesteld dat voorziet in een EU-

garantie voor financierings- en 

investeringsverrichtingen van de 

uitvoerende partners ter ondersteuning van 

het interne beleid van de Unie. 

Bij deze verordening wordt het InvestEU-

fonds ingesteld dat voorziet in een EU-

garantie voor financierings- en 

investeringsverrichtingen van de 

uitvoerende partners ter ondersteuning van 

het interne beleid van de Unie, en met 

name van de doelstellingen inzake de 

klimaatverandering en de doelstellingen 

voor duurzame ontwikkeling, in 

overeenstemming met de doelstelling om 

uiterlijk tegen 2050 de overgang te maken 

naar een broeikasgasneutrale economie. 

 

Amendement  42 

Voorstel voor een verordening 
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Artikel 2 – alinea 1 – punt 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) "blendingverrichtingen": door de 

EU-begroting ondersteunde 

verrichtingen, waarbij niet-

terugbetaalbare vormen van steun of 

terugbetaalbare steun of beide 

instrumenten uit de begroting van de Unie 

worden gecombineerd met 

terugbetaalbare vormen van steun van 

instellingen voor 

ontwikkelingsfinanciering of andere 

openbare financiële instellingen, alsmede 

van commerciële financiële instellingen 

en investeerders; voor de toepassing van 

deze definitie kunnen programma's van 

de Unie die worden gefinancierd uit 

andere bronnen dan de begroting van de 

Unie, zoals het innovatiefonds van de EU-

regeling voor de handel in emissierechten 
(ETS), worden gelijkgesteld met door de 

begroting van de Unie gefinancierde 

programma's van de Unie; 

(1) "additionaliteit": additionaliteit 

als gedefinieerd in artikel 8 bis (nieuw); 

 

Amendement  43 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (1 bis) "het beginsel efficiëntie eerst": dat 

bij het nemen van alle besluiten over 

energieplanning, -beleid en -investeringen 

prioriteit wordt gegeven aan maatregelen 

om de vraag naar energie en de 

energievoorziening efficiënter te maken, 

door middel van kostenoptimale 

besparingen op het eindgebruik van 

energie, vraagresponsinitiatieven en 

efficiëntere omzetting, transmissie en 

distributie van energie; 

 

Amendement  44 



 

PE625.308v02-00 34/87 AD\1167954NL.docx 

NL 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 17 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (17 bis) "EIB": de Europese 

Investeringsbank, het Europees 

Investeringsfonds of een eventuele 

dochterinstelling van de Europese 

Investeringsbank; 

 

Amendement  45 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 17 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (17 ter) "additionaliteit": 

additionaliteit als gedefinieerd in artikel 

8 bis (nieuw). 

 

Amendement  46 

 

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 onderzoek, innovatie en 

digitalisering; 

 

Amendement  47 

 

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 duurzame groei van de 

economie van de Unie, gericht op de 

verwezenlijking van de 

duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 

de VN en de doelstellingen van de 
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klimaatovereenkomst van Parijs; 

 

Amendement  48 

 

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 onderzoek, 

innovatie en digitalisering in alle 

beleidsvensters, waaronder ondersteuning 

voor de opschaling van innovatieve 

bedrijven en het op de markt brengen van 

technologieën; 

 

Amendement  49 

 

Voorstel voor een verordening 

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 en vereenvoudiging 

van de toegang tot en de beschikbaarheid 

van financiering voor en versterking van 

het mondiale concurrentievermogen van 

innovatieve start-ups, kleine, middelgrote 

en micro-ondernemingen en, in 

gerechtvaardigde gevallen, voor kleine 

mid-capondernemingen; 

 

Amendement  50 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 2 – letter d bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (d bis) bijdragen tot de algemene 

doelstelling om ten minste 30 % van de 

EU-begroting te spenderen aan 

maatregelen die de klimaatdoelstellingen 

ondersteunen, en meer investeren in 
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mitigatie van en aanpassing aan de 

klimaatverandering, met name de 

klimaat- en energiedoelstellingen van de 

EU voor 2030 die worden gemonitord 

door middel van Verordening (XX) 

[governance van de energie-unie] door 

ervoor te zorgen dat ten minste 40 % van 

het InvestEU-fonds bijdraagt tot de 

klimaatdoelstellingen. 

 

Amendement  51 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De EU-garantie ten behoeve van het EU-

compartiment als bedoeld in artikel 8, lid 1, 

onder a), bedraagt 38 000 000 000 EUR 

(lopende prijzen). Er wordt een 

voorzieningspercentage van 40 % 

ingesteld. 

De EU-garantie ten behoeve van het EU-

compartiment als bedoeld in artikel 8, lid 1, 

onder a), bedraagt 38 000 000 000 EUR 

(constante prijzen), waarvan ten minste 

28 500 000 000 EUR aan de EIB-groep 

wordt toegewezen. Er wordt een 

voorzieningspercentage van 35 % 

ingesteld. De EIB: 

 - verleent als uitvoerende partner toegang 

tot zijn toewijzing van de EU-garantie 

voor nationale en regionale 

stimuleringsbanken; 

 - gaat met de nationale en regionale 

stimuleringsbanken een gestructureerde 

dialoog aan over de ontwikkeling van 

financiële instrumenten en projecten; 

 - brengt jaarlijks verslag uit aan het 

Europees Parlement over de werking van 

de garantie, de bijdrage aan de in artikel 3 

genoemde doelstellingen en de 

samenwerking met nationale en regionale 

actoren. 

 De Commissie beoordeelt het aandeel de 

EIB-groep krijgt uiterlijk in december 

2024 in een tussentijdse evaluatie en stelt 

zo nodig een wijziging van maximaal 

10 % voor. 
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Amendement  52 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De projecten die met het bijkomende 

bedrag worden gefinancierd, worden 

uitsluitend gebruikt voor acties die in 

aanmerking komen volgens de 

betreffende criteria die zijn vastgesteld in 

de regels van het EU-programma op 

grond waarvan het bedrag is 

overgemaakt. 

 

Amendement  53 

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). 

 

Amendement  54 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Het in lid 3 bedoelde bedrag kan 

ook worden gebruikt voor technische en 

administratieve bijstand bij de uitvoering 

van het InvestEU-programma, zoals 

activiteiten op het gebied van 

voorbereiding, monitoring, controle, audit 

en evaluatie, met inbegrip van 

bedrijfsinformatietechnologiesystemen. 

4. Het in lid 3 bedoelde bedrag kan 

ook worden gebruikt voor technische en 

administratieve bijstand bij de uitvoering 

van het InvestEU-programma, zoals 

activiteiten op het gebied van 

voorbereiding, monitoring, controle, audit 

en evaluatie, met inbegrip van 

bedrijfsinformatietechnologiesystemen. Dit 

gebruik dient om de administratieve lasten 

voor de begunstigden te verminderen en 

mag niet hoger zijn dan 5 % van de 

waarde van de financiële middelen als 
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bedoeld in lid 1. 

 

Amendement  55 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 2 – letter a 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) zijn in overeenstemming met de 

beleidsdoelstellingen en voldoen aan de 

criteria om in aanmerking te komen die 

zijn vastgesteld in de regels van het 

programma van de Unie op grond waarvan 

de steun is toegekend; 

(a) zijn in overeenstemming met de 

beleidsdoelstellingen en voldoen aan de 

criteria om in aanmerking te komen die 

zijn vastgesteld in de regels van het 

programma van de Unie op grond waarvan 

de steun is toegekend; geen enkele 

financiering- of investeringsverrichting 

die door de EU-garantie wordt gedekt, 

mag de uitvoering van de 

duurzameontwikkelingsdoelstellingen, de 

verbintenissen van de EU in de 

Overeenkomst van Parijs, de klimaat- en 

energiedoelstellingen van de EU voor 

2030 en de verwezenlijking van een 

broeikasgasneutrale economie tegen 2030 

ondermijnen of ertegen indruisen; 

 

Amendement  56 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Het InvestEU-fonds verricht zijn 

activiteiten via de volgende beleidsvensters 

die tekortkomingen van de markt of 

suboptimale investeringssituaties 

behandelen binnen hun specifiek 

toepassingsgebied: 

1. Het InvestEU-fonds verricht zijn 

activiteiten via de volgende beleidsvensters 

die tekortkomingen van de markt of 

suboptimale investeringssituaties 

behandelen binnen hun specifiek 

toepassingsgebied, en maakt in 

voorkomend geval gebruik van de 

ervaring die is opgedaan met financiële 

instrumenten die operationeel waren in 

het kader van het vorige meerjarig 

financieel kader: 
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Amendement  57 

 

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, 

met inbegrip van multimodaal vervoer, 

verkeersveiligheid, toerisme, energie, met 

name een groter gebruik van 

hernieuwbare energie, energie-efficiëntie 

overeenkomstig de energiekaders voor 

2030 en 2050, een grotere mate van 

interconnectie, digitale connectiviteit en 

toegang, ook in plattelandsgebieden, 

levering en verwerking van grondstoffen, 

ruimtevaart, oceanen, binnenwateren, 

afvalpreventie en de circulaire economie, 

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, en voldoen aan de normen van de 

Unie inzake milieu of sociale 

duurzaamheid; 

 

Amendement  58 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 1 – letter a bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (a bis) subvenster renovatie en onderhoud 

van infrastructuur: bestaat uit duurzame 

investeringen in: 

 - renovatie van spoor- en verkeersbruggen 

en -tunnels met het oog op de veiligheid 

ervan; 

 - projecten voor de renovatie van 

gebouwen die gericht zijn op 

energiebesparing, de invoering van 

gedecentraliseerde hernieuwbare energie 
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en de integratie van gebouwen in een 

communicerend energie-, opslag-, digitaal 

en transportsysteem; 

 

Amendement  59 

 

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 en digitalisering: omvat 

activiteiten op het gebied van onderzoek, 

productontwikkeling en innovatie, 

overdracht van technologieën en 

onderzoeksresultaten aan de markt, 

ondersteuning van marktaanjagers en 

samenwerking tussen ondernemingen, 

demonstratie en invoering van innovatieve 

oplossingen en steun voor opschaling van 

innovatieve ondernemingen, met inbegrip 

van start-ups en kmo’s, en digitalisering 

van het bedrijfsleven in de EU op basis 

van de opgedane ervaringen, in het 

bijzonder met fintech; 

 

Amendement  60 

 

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: 

vereenvoudigde toegang tot en 

beschikbaarheid van financiering voor 

start-ups en kleine en middelgrote 

ondernemingen, met inbegrip van 

innovatieve kmo's, en, in gerechtvaardigde 

gevallen, voor kleine mid-

capondernemingen, met name om hun 

mondiale concurrentievermogen, 

innovatie, digitalisering en duurzaamheid 

te verbeteren; 
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Amendement  61 

 

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 

investeringen en vaardigheden: omvat 

microfinanciering, financiering voor 

sociale ondernemingen, vrouwelijk 

ondernemerschap en sociale economie; 

vaardigheden, educatie, opleiding en 

aanverwante diensten, waaronder 

studieleningen; sociale infrastructuur (met 

inbegrip van sociale woningen en 

studentenwoningen); sociale innovatie; 

gezondheidszorg en langdurige zorg; 

inclusiviteit en toegankelijkheid; culturele 

activiteiten, met name die met een 

maatschappelijk doel; integratie van 

kwetsbare personen, waaronder 

onderdanen van derde landen; 

 

Amendement  62 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 3 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Financierings- en investeringsverrichtingen 

die onder het beleidsvenster voor duurzame 

infrastructuur als bedoeld in lid 1, onder a), 

vallen, worden onderworpen aan een 

toetsing van hun duurzaamheid op het 

gebied van klimaat-, milieu- en sociale 

effecten, om milieuschade te beperken en 

om maximale klimaat-, milieu- en sociale 

voordelen te verwezenlijken. Met dat doel 

verstrekken ontwikkelaars die om 

financiering verzoeken, passende 

informatie op basis van door de Commissie 

op te stellen richtsnoeren. Projecten die een 

bepaalde omvang zoals omschreven in de 

richtsnoeren niet overschrijden, worden 

Financierings- en investeringsverrichtingen 

die onder het beleidsvenster voor duurzame 

infrastructuur als bedoeld in lid 1, onder a), 

vallen, worden onderworpen aan een 

toetsing van hun duurzaamheid op het 

gebied van klimaat-, milieu- en sociale 

effecten, om milieuschade te beperken en 

om maximale klimaat-, milieu- en sociale 

voordelen te verwezenlijken. Met dat doel 

verstrekken ontwikkelaars die om 

financiering verzoeken, passende 

informatie op basis van door de Commissie 

op te stellen richtsnoeren, in de vorm van 

een gedelegeerde handeling en rekening 

houdend met de criteria die in de 
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uitgesloten van de toetsing. [verordening betreffende de 

totstandbrenging van een raamwerk om 

duurzame beleggingen te bevorderen – 

COM(2018) 353] zijn vastgesteld om te 

bepalen of een economische activiteit uit 

milieuoogpunt duurzaam is. Projecten die 

een bepaalde omvang zoals omschreven in 

de richtsnoeren niet overschrijden, kunnen 

zo nodig worden uitgesloten van de 

toetsing. 

 

Amendement  63 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 3 – alinea 2 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) wat aanpassing betreft, de 

weerbaarheid ten aanzien van potentiële 

ongunstige gevolgen van 

klimaatverandering te verzekeren door 

middel van een kwetsbaarheids- en 

risicobeoordeling, met inbegrip van 

toepasselijke aanpassingsmaatregelen, en 

wat beperking betreft, de kosten van 

broeikasgasemissies en de positieve 

effecten van mitigerende maatregelen in de 

kosten-batenanalyse op te nemen; 

a) wat aanpassing betreft, de 

weerbaarheid ten aanzien van potentiële 

ongunstige gevolgen van 

klimaatverandering te verzekeren door 

middel van een kwetsbaarheids- en 

risicobeoordeling, met inbegrip van 

toepasselijke aanpassingsmaatregelen, en 

wat beperking betreft, de kosten van 

broeikasgasemissies en de positieve 

effecten van mitigerende maatregelen in de 

kosten-batenanalyse op te nemen en toe te 

zien op de naleving van de 

milieudoelstellingen en -normen van de 

EU; 

 

Amendement  64 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 3 – alinea 2 – letter b bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 b bis) de gevolgen voor de 

werkgelegenheid en het creëren van 

kwalitatief hoogwaardige banen in te 

schatten; 
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Amendement  65 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De uitvoerende partners 

verstrekken de nodige informatie voor het 

volgen van investeringen die bijdragen tot 

de verwezenlijking van de doelstellingen 

van de Unie inzake klimaat en milieu, op 

basis van de door de Commissie te 

verstrekken richtsnoeren. 

4. De uitvoerende partners 

verstrekken de nodige informatie voor het 

volgen van investeringen die bijdragen tot 

de verwezenlijking van de doelstellingen 

van de Unie inzake klimaat en milieu, op 

basis van de door de Commissie te 

verstrekken richtsnoeren, en om zo nodig 

te beoordelen of de verrichtingen aan de 

verordening betreffende de 

totstandbrenging van een raamwerk om 

duurzame beleggingen te bevorderen 

(COM(2018) 353) voldoen. 

 

Amendement  66 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 4 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 bis. In het beleidsvenster voor kleine 

en middelgrote ondernemingen wordt ook 

steun verleend aan begunstigden die steun 

kregen van de verschillende EU-

garantiefaciliteiten die in het kader van 

InvestEU zijn samengevoegd, met name 

de garantiefaciliteit voor de culturele en 

creatieve sector van het programma 

Creatief Europa. 

 

Amendement  67 

 

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 

5. De uitvoerende partners streven 

ernaar dat: 
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beleidsvenster voor duurzame 

infrastructuur bijdraagt tot de 

doelstellingen van de Unie inzake klimaat 

en milieu. 

 - ten minste 65 % 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; 

 - ten minste 35 % van de investeringen uit 

hoofde van het beleidsvenster voor 

onderzoek, innovatie en digitalisering 

bijdraagt tot de doelstellingen van 

Horizon Europa; 

 - 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; 

 - ten minste 30 % van de investeringen uit 

hoofde van het beleidsvenster voor sociale 

investeringen en vaardigheden bijdraagt 

tot de doelstellingen van Horizon Europa 

en Erasmus+. 

 De Commissie streeft er samen met de 

uitvoerende partners naar dat het deel van 

de begrotingsgarantie dat voor de SIW 

wordt gebruikt, wordt verdeeld met het 

oog op een evenwicht tussen de acties op 

de verschillende gebieden. 

 

Amendement  68 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 8 bis 

 Additionaliteit 

 1. Voor de toepassing van deze 

verordening betekent "additionaliteit" de 
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ondersteuning door het InvestEU-fonds 

van verrichtingen die tot doel hebben 

marktfalen of suboptimale 

investeringssituaties, zoals 

langetermijnrendement op investeringen 

of risicovollere financieringsbehoeften 

voor projecten die op lange 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. De door het 

InvestEU-fonds gesteunde projecten 

ondersteunen de in artikel 3 genoemde 

doelstellingen. 

 2. Onverminderd de vereiste om aan de in 

de eerste alinea omschreven definitie van 

additionaliteit te voldoen, vormen de 

volgende elementen een belangrijke 

indicatie van additionaliteit: 

 - voorgestelde projecten die een risico 

inhouden dat overeenkomt met de speciale 

activiteiten van de EIB, als omschreven in 

artikel 16 van de EIB-statuten, of een 

gelijkwaardig risiconiveau, in het 

bijzonder indien bij deze projecten sprake 

is van landen-, sector- of regiospecifieke 

risico's, met name risico's die zich 

voordoen in minder ontwikkelde regio's 

en transitieregio's en/of indien bij deze 

projecten sprake is van risico's in verband 

met innovatie, met name op het gebied 

van technologieën ter bevordering van 

groei, duurzaamheid en productiviteit die 

zich nog niet hebben bewezen; 

 - door uitvoerende partners voorgestelde 

projecten waarvan het investeringscomité 

meent dat zij een risico inhouden dat 

gelijkwaardig is aan het risico als bedoeld 

onder het eerste streepje van deze alinea. 

 

Amendement  69 

 



 

PE625.308v02-00 46/87 AD\1167954NL.docx 

NL 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

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. 

1. Overeenkomstig artikel 21 van 

Verordening (EU) XX [... verordening 

gemeenschappelijke bepalingen] kunnen 

de lidstaten of de regio's, in voorkomend 

geval en op vrijwillige basis, verzoeken om 

de overdracht van delen van hun 

financiële toewijzingen aan InvestEU. 

Overgedragen middelen worden 

overeenkomstig de regels van InvestEU 

uitgevoerd. 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. 

 

Amendement  70 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 2 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Om dat gedeelte van de EU-garantie in het 

lidstaatcompartiment in te stellen wordt 

een bijdrageovereenkomst gesloten tussen 

de lidstaat en de Commissie. 

Om dat gedeelte van de EU-garantie in het 

lidstaatcompartiment in te stellen wordt 

een bijdrageovereenkomst gesloten tussen 

de lidstaat of de regio, via de lidstaat, en 

de Commissie. 

 

Amendement  71 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 3 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) het totale bedrag van het gedeelte 

van de EU-garantie in het 

a) het totale bedrag van het gedeelte 

van de EU-garantie in het 
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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; 

lidstaatcompartiment dat aan de lidstaat of 

regio 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; 

 

Amendement  72 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 3 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

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; 

c) de uitvoerende partner of partners 

die hun interesse hebben laten blijken en de 

verplichting voor de Commissie om de 

lidstaat en, in voorkomend geval, de 

regionale autoriteit te informeren over de 

geselecteerde uitvoerende partner of 

partners; 

 

Amendement  73 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 3 – letter e 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

e) de jaarlijkse 

verslagleggingsverplichtingen ten aanzien 

van de lidstaat, met inbegrip van de 

verslaglegging in overeenstemming met de 

in de bijdrageovereenkomst vermelde 

indicatoren; 

e) de jaarlijkse 

verslagleggingsverplichtingen ten aanzien 

van de lidstaat of, in voorkomend geval, de 

regio, met inbegrip van de verslaglegging 

in overeenstemming met de in de 

bijdrageovereenkomst vermelde 

indicatoren; 

 

Amendement  74 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 5 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(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; 

(c) de Commissie stelt de lidstaat of, in 

voorkomend geval, de regio 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; 

 

Amendement  75 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 5 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) indien het niveau van de 

voorzieningen voor dat gedeelte van de 

EU-garantie in het lidstaatcompartiment 

10 % van de initiële voorziening bereikt, 

verstrekt de betrokken lidstaat aan het 

gemeenschappelijk voorzieningsfonds op 

verzoek van de Commissie maximaal 5 % 

van de initiële voorziening. 

(d) indien het niveau van de 

voorzieningen voor dat gedeelte van de 

EU-garantie in het lidstaatcompartiment 

10 % van de initiële voorziening bereikt, 

verstrekt de betrokken lidstaat of regio aan 

het gemeenschappelijk voorzieningsfonds 

op verzoek van de Commissie maximaal 

5 % van de initiële voorziening. 

 

Amendement  76 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Ondersteuning met de EU-garantie 

kan voor onder deze verordening vallende 

financierings- en investeringsverrichtingen 

worden verleend voor een 

investeringsperiode die eindigt op 

31 december 2027. Contracten tussen de 

uitvoerende partner en de eindontvanger of 

de financiële intermediair of een andere 

entiteit bedoeld in artikel 13, lid 1, onder 

a), worden ondertekend vóór 31 december 

2. Ondersteuning met de EU-garantie 

kan voor onder deze verordening vallende 

financierings- en investeringsverrichtingen 

worden verleend voor een 

investeringsperiode die eindigt op 

31 december 2027. Het 

voorzieningspercentage van die 

ondersteuning moet hoger zijn voor kmo's 

die objectieve moeilijkheden ondervinden 

om toegang te krijgen tot 
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2028. krediet. Contracten tussen de uitvoerende 

partner en de eindontvanger of de 

financiële intermediair of een andere 

entiteit bedoeld in artikel 13, lid 1, onder 

a), worden ondertekend vóór 31 december 

2028. 

 

Amendement  77 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 11 – lid 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) voldoen aan de voorwaarden 

gesteld in [de punten a) tot en met e) van 

artikel 209, lid 2, van [het Financieel 

Reglement], met name het in [artikel 309, 

lid 2, onder b),] van [het Financieel 

Reglement] gestelde 

additionaliteitsvereiste, en indien van 

toepassing door de particuliere 

investeringen in overeenstemming met 

[artikel 209, lid 2,] van [het Financieel 

Reglement] te maximaliseren; 

(a) voldoen aan de voorwaarden 

gesteld in [de punten a) tot en met e) van 

artikel 209, lid 2, van [het Financieel 

Reglement], met name door additionaliteit 

als bedoeld in artikel [8 bis] te 

bewerkstelligen, door een hefboom- en 

multiplicatoreffect te bereiken door een 

algehele investering te mobiliseren die de 

omvang van de EU-garantie overtreft, en 

indien van toepassing door de particuliere 

investeringen in overeenstemming met 

[artikel 209, lid 2,onder d)] van [het 

Financieel Reglement] te maximaliseren; 

 

Amendement  78 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 11 – lid 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) bijdragen tot de 

beleidsdoelstellingen van de Unie en 

binnen het toepassingsgebied vallen van de 

beleidsdomeinen die in aanmerking komen 

voor financierings- en 

investeringsverrichtingen volgens het 

passende beleidsvenster in 

overeenstemming met bijlage II bij deze 

verordening; en 

(b) bijdragen tot, een aanvulling 

vormen op en stroken met de 

beleidsdoelstellingen van de Unie, met 

name die met betrekking tot de klimaat- 

en milieudoelstellingen van de Unie, en 

binnen het toepassingsgebied vallen van de 

beleidsdomeinen die in aanmerking komen 

voor financierings- en 

investeringsverrichtingen volgens het 

passende beleidsvenster in 

overeenstemming met bijlage II bij deze 
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verordening; and 

 

Amendement  79 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 11 – lid 1 – letter c bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (c bis) uit milieu- en sociaal oogpunt 

technisch haalbaar, overeenkomstig de 

subsidiabiliteitscriteria in bijlage II bij 

deze verordening. 

 

Amendement  80 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 11 – lid 1 – letter c ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (c ter) Het InvestEU-fonds ondersteunt 

geen activiteiten die verband houden met 

fossiele brandstoffen, tenzij deze 

activiteiten naar behoren worden 

gemotiveerd op grond van het feit dat zij 

bijdragen tot of bevorderlijk zijn voor de 

verwezenlijking van de doelstellingen van 

de energie-unie, namelijk 

energiezekerheid, de integratie van de 

interne energiemarkt, het verbeteren van 

de efficiëntie van het energiegebruik, het 

koolstofarm maken van de economie in 

overeenstemming met de Overeenkomst 

van Parijs, en technologische doorbraken 

op het gebied van koolstofarme en schone 

technologieën die de energietransitie 

aanjagen en het concurrentievermogen 

verbeteren. 

 

Amendement  81 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 11 – lid 3 – letter c 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) een derde land als bedoeld in lid 2, 

onder a), indien van toepassing; 

(c) een derde land als bedoeld in lid 2, 

onder a), indien van toepassing, en dat de 

mensenrechten eerbiedigt; 

 

Amendement  82 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 – lid 1 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Voor het EU-compartiment hebben de in 

aanmerking komende tegenpartijen hun 

interesse laten blijken en zijn zij in staat 

financierings- en investeringsverrichtingen 

in ten minste drie lidstaten te dekken. De 

uitvoerende partners kunnen samen ook 

financierings- en investeringsverrichtingen 

in ten minste drie lidstaten dekken door 

een groep te vormen. 

Voor het EU-compartiment hebben de in 

aanmerking komende tegenpartijen hun 

interesse laten blijken en zijn zij in staat 

financierings- en investeringsverrichtingen 

in ten minste drie lidstaten te dekken. De 

uitvoerende partners kunnen samen ook 

financierings- en investeringsverrichtingen 

in ten minste twee lidstaten dekken door 

een groep te vormen. Aan dit criterium is 

ook voldaan wanneer de uitvoerende 

partners een gemeenschappelijk 

marktfalen op hun respectieve markten 

vaststellen en dit marktfalen of deze 

suboptimale investeringssituatie 

aanpakken met lokaal aangepaste, maar 

soortgelijke instrumenten. 

 

Amendement  83 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 – lid 1 – alinea 4 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Wanneer de inzet van het 

lidstaatcompartiment gericht is op 

beleidsmaatregelen die al door het EU-

compartiment worden aangepakt via 

soortgelijke financierings- en 

investeringsverrichtingen, hebben het 

compartiment van de lidstaat en het EU-

compartiment dezelfde uitvoerende 
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partners. 

 

Amendement  84 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 – lid 2 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) geografische diversificatie 

nastreeft; 

(d) geografische diversificatie naar 

lidstaat en naar regio nastreeft; 

 

Amendement  85 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 – lid 2 – letter e 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(e) voor voldoende risicodiversificatie 

zorgt; 

(e) voor voldoende risicodiversificatie 

zorgt maar verrichtingen met een 

buitensporig financieel risico vermijdt; 

 

Amendement  86 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 1 – letter f bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (f bis) additionaliteit bewerkstelligt als 

bedoeld in artikel 8 bis; 

 

Amendement  87 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 14 – lid 1 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Nationale stimuleringsbanken en -

instellingen zijn ook financiële 

instellingen met desbetreffende regels en 

procedures. Er moet worden gewaarborgd 
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dat de vereisten van [artikel 154] van [het 

Financieel Reglement] in verhouding 

staan tot hun omvang en/of geografisch 

werkingsgebied. Er moet rekening worden 

gehouden met bestaande gegevens, 

toezichtprocedures en staatssteun. 

Motivering 

De Commissie stelt voor dergelijke "NSBI's" als "uitvoerende partners" op te nemen; zij 

kunnen echter nauwelijks voldoen aan de "pijlerbeoordeling" van [artikel 154] van [het 

Financieel Reglement] en aan het criterium van ten minste drie lidstaten. 

 

Amendement  88 

Voorstel voor een verordening 

Hoofdstuk IV bis – titel (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Alle organen die aan de besluitvorming 

over en de selectie van projecten 

deelnemen, handelen volgens de 

beginselen van transparantie, 

verantwoordingsplicht en gegarandeerde 

participatie van belanghebbenden, met 

inbegrip van maatschappelijke 

organisaties. Zij bestaan uit 

onafhankelijke deskundigen met 

verschillende technische achtergronden, 

met inbegrip van klimaatdeskundigen, en 

streven naar een genderevenwicht. 

Informatie over de projecten, de 

selectieprocedure en de besluitvorming 

wordt gepubliceerd, met inachtneming 

van commercieel gevoelige informatie. 

 (Dit amendement dient als inleiding tot het 

hoofdstuk en is dus van toepassing op de 

artikelen 17 tot en met 19. Het wordt vóór 

artikel 17 in de tekst opgenomen.) 

 

Amendement  89 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 16 bis 

 Bestuur 

 Alle organen die deelnemen aan het 

bestuur van het InvestEU-programma als 

bedoeld beschreven in de artikelen 17, 18 

en 19 van deze verordening handelen 

volgens de beginselen van transparantie 

en verantwoordingsplicht en zorgen voor 

participatie van belanghebbenden, met 

name, in voorkomend geval, van mede-

investeerders, overheidsinstanties, 

deskundigen, onderwijs-, opleidings- en 

onderzoeksinstellingen, de relevante 

sociale partners en vertegenwoordigers 

van het maatschappelijk middenveld. Zij 

bestaan uit onafhankelijke deskundigen 

en streven naar een genderevenwicht. 

Informatie over de projecten en de 

besluitvorming wordt gepubliceerd, met 

inachtneming van commercieel gevoelige 

informatie. 

 

Amendement  90 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 17 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De Commissie wordt geadviseerd 

door een adviesraad die twee formaties 

heeft, namelijk vertegenwoordigers van de 

uitvoerende partners en 

vertegenwoordigers van de lidstaten. 

1. De stuurgroep wordt geadviseerd 

door een adviesraad die twee formaties 

heeft, namelijk vertegenwoordigers van de 

uitvoerende partners en 

vertegenwoordigers van de lidstaten. 

 

Amendement  91 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 17 – lid 5 – letter a – punt ii 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(ii) verleent de Commissie advies over (ii) verleent de stuurgroep advies over 
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marktfalen en suboptimale 

investeringssituaties en 

marktomstandigheden; 

marktfalen en suboptimale 

investeringssituaties en 

marktomstandigheden; 

 

Amendement  92 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 17 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 17 bis 

 Stuurgroep 

 1. Het InvestEU-fonds wordt beheerd 

door een stuurgroep die, met het oog op 

het gebruik van de EU-garantie, beslist in 

overeenstemming met de algemene 

doelstellingen van artikel 3. 

 2. De stuurgroep: 

 (a) bestaat uit zeven leden: drie door de 

Commissie benoemde leden, één door de 

adviesraad in zijn formatie van de 

vertegenwoordigers van de uitvoerende 

partners benoemd lid, één door de 

Europese Investeringsbank benoemd lid 

en twee door het Europees Parlement 

benoemde deskundigen zonder stemrecht. 

De benoemde deskundigen vragen of 

aanvaarden geen instructies van 

instellingen of organen van de Unie, van 

enige regering van een lidstaat of van 

enige andere publieke of private entiteit, 

en handelen volstrekt onafhankelijk. De 

deskundigen voeren hun taken 

onpartijdig en in het belang van het 

InvestEU-fonds uit; 

 (b) kiest een voorzitter uit zijn 

stemgerechtigde leden voor een eenmalig 

hernieuwbare vaste termijn van drie jaar; 

 (c) bespreekt en houdt zo veel mogelijk 

rekening met de standpunten van alle 

leden. Indien de leden het niet met elkaar 

eens kunnen worden, neemt de 

stuurgroep zijn besluiten met 

eenparigheid van stemmen van de 
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stemgerechtigde leden. In de notulen van 

de vergaderingen van de stuurgroep 

worden de standpunten van alle leden 

inhoudelijk weergegeven. 

 3. De stuurgroep zorgt ervoor dat de 

strategische oriëntatie van InvestEU 

aansluit op de in artikel 3 uiteengezette 

doelstellingen en dat de door de 

uitvoerende partners voorgestelde 

financierings- en 

investeringsverrichtingen voldoen aan het 

recht en het beleid van de Unie. Bij het 

uitvoeren van zijn taken uit hoofde van 

deze verordening streeft de stuurgroep 

alleen de doelstellingen na die in deze 

verordening zijn vastgesteld. 

 4. De stuurgroep bepaalt de operationele 

beleidslijnen en procedures die nodig zijn 

voor de werking van InvestEU en de 

voorschriften die van toepassing zijn op 

de verrichtingen met 

investeringsplatformen en nationale 

stimuleringsbanken of -instellingen. 

 5. De stuurgroep bereidt voor het 

investeringscomité het scorebord van de 

voorgestelde financierings- en 

investeringsverrichtingen voor. 

 Het scorebord bevat met name een 

beoordeling van: (a) het risicoprofiel van 

de voorgestelde financierings- en 

investeringsverrichtingen; 

 (b) het voordeel voor de eindontvangers; 

 (c) de naleving van de criteria om in 

aanmerking te komen. 

 Elke uitvoerende partner verstrekt de 

stuurgroep adequate en geharmoniseerde 

informatie zodat zij het scorebord kan 

voorbereiden. 

 6. De stuurgroep organiseert regelmatig 

een raadpleging van de relevante 

belanghebbenden – met name mede-

investeerders, overheidsorganen, 

deskundigen, onderwijs-, opleidings- en 

onderzoeksinstellingen, de desbetreffende 

sociale partners en vertegenwoordigers 
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van het maatschappelijk middenveld – 

over de oriëntatie en de tenuitvoerlegging 

van het uit hoofde van deze verordening 

uitgevoerde investeringsbeleid. 

 

Amendement  93 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 18 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 18 Schrappen 

Projectteam  

1. Er wordt een projectteam 

opgericht, bestaande uit deskundigen die 

kosteloos voor de Uniebegroting door de 

uitvoerende partners ter beschikking van 

de Commissie zijn gesteld. 

 

2. Elke uitvoerende partner wijst 

deskundigen aan het projectteam toe. Het 

aantal deskundigen wordt in de 

garantieovereenkomst vastgesteld. 

 

3. De Commissie bevestigt of de door 

de uitvoerende partners voorgestelde 

financierings- en 

investeringsverrichtingen voldoen aan het 

recht en het beleid van de Unie. 

 

4. Onder voorbehoud van de in lid 3 

bedoelde bevestiging door de Commissie 

verricht het projectteam een 

kwaliteitscontrole van het 

zorgvuldigheidsonderzoek van de 

voorgestelde financierings- en 

investeringsverrichtingen dat door de 

uitvoerende partners is uitgevoerd. De 

financierings- en 

investeringsverrichtingen worden 

vervolgens aan het investeringscomité 

voorgelegd ter goedkeuring van de 

dekking door de EU-garantie. 

 

Het projectteam bereidt voor het 

investeringscomité het scorebord van de 

voorgestelde financierings- en 

investeringsverrichtingen voor. 
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Het scorebord bevat met name een 

beoordeling van: 

 

(a) het risicoprofiel van de 

voorgestelde financierings- en 

investeringsverrichtingen; 

 

(b) het voordeel voor de 

eindontvangers; 

 

(c) de naleving van de criteria om in 

aanmerking te komen. 

 

Elke uitvoerende partner verstrekt het 

projectteam adequate en geharmoniseerde 

informatie, zodat het zijn risicoanalyse 

kan uitvoeren en het scorebord kan 

voorbereiden. 

 

5. Een deskundige van het 

projectteam beoordeelt niet het 

zorgvuldigheidsonderzoek of de 

beoordeling met betrekking tot een 

potentiële financierings- of 

investeringsverrichting, zoals ingediend 

door de uitvoerende partner die de 

deskundige ter beschikking van de 

Commissie heeft gesteld. Die deskundige 

bereidt evenmin het scorebord met 

betrekking tot die voorstellen voor. 

 

6. Elke deskundige van het 

projectteam meldt de Commissie alle 

belangenconflicten en deelt de Commissie 

onverwijld alle informatie mee die nodig 

is om op continue basis de afwezigheid 

van belangenconflicten na te gaan. 

 

7. De Commissie stelt nadere regels 

vast voor de werking van het projectteam 

en voor de controle van de situaties 

waarin zich belangenconflicten voordoen. 

 

8. De Commissie stelt nadere regels 

vast voor het scorebord dat het 

investeringscomité in staat stelt het 

gebruik van de EU-garantie voor een 

voorgestelde financierings- of 

investeringsverrichting goed te keuren. 

 

 

Amendement  94 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 19 – lid 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) gaat na of die voorstellen aan deze 

verordening en de desbetreffende 

investeringsrichtsnoeren voldoen, waarbij 

het bijzondere aandacht schenkt aan het in 

[artikel 209, lid 2, onder b),] van het 

[Financieel Reglement] bedoelde vereiste 

van additionaliteit en aan het in 

[artikel 209, lid 2, onder d),] van het 

[Financieel Reglement] bedoelde vereiste 

van betrokkenheid van particuliere 

investeringen; en 

(b) gaat na of die voorstellen aan deze 

verordening en de desbetreffende 

investeringsrichtsnoeren voldoen, waarbij 

het bijzondere aandacht schenkt aan het in 

[artikel 209, lid 2, onder b),] van het 

[Financieel Reglement] bedoelde vereiste 

van additionaliteit, aan de in artikel 7, 

lid 3, bedoelde duurzaamheidstoets en aan 

het in [artikel 209, lid 2, onder d),] van het 

[Financieel Reglement] bedoelde vereiste 

van betrokkenheid van particuliere 

investeringen; en 

 

Amendement  95 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 19 – lid 2 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Elke formatie van het investeringscomité 

bestaat uit zes bezoldigde externe 

deskundigen. De deskundigen worden 

overeenkomstig [artikel 237] van het 

[Financieel Reglement] geselecteerd en 

worden door de Commissie benoemd voor 

een vaste termijn van ten hoogste vier jaar. 

Deze termijn kan worden hernieuwd maar 

mag in totaal niet langer dan zeven jaar 

duren. De Commissie kan besluiten de 

ambtstermijn van een zittend lid van het 

investeringscomité te hernieuwen zonder 

de in dit lid vastgestelde procedure te 

hoeven volgen. 

Elke formatie van het investeringscomité 

bestaat uit zeven bezoldigde externe 

deskundigen. De deskundigen worden 

overeenkomstig [artikel 237] van het 

[Financieel Reglement] geselecteerd en 

worden door de Commissie benoemd voor 

een vaste termijn van ten hoogste vier jaar. 

Deze termijn kan worden hernieuwd maar 

mag in totaal niet langer dan zeven jaar 

duren. De Commissie kan besluiten de 

ambtstermijn van een zittend lid van het 

investeringscomité te hernieuwen zonder 

de in dit lid vastgestelde procedure te 

hoeven volgen. 

 

Amendement  96 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 19 – lid 2 – alinea 5 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Vier leden zijn permanente leden van alle 

vier formaties van het investeringscomité. 

Bovendien hebben de vier formaties elk 

twee deskundigen met ervaring op het 

gebied van investeringen in de sectoren die 

door dat beleidsvenster worden bestreken. 

Ten minste één van de permanente leden 

beschikt over deskundigheid op het gebied 

van duurzame investeringen. De 

Commissie wijst de leden van het 

investeringscomité aan de passende 

formatie of formaties toe. Het 

investeringscomité kiest een voorzitter uit 

zijn permanente leden. 

Vier leden zijn permanente leden van alle 

vier formaties van het investeringscomité. 

Bovendien hebben de vier formaties elk 

twee deskundigen met ervaring op het 

gebied van investeringen in de sectoren die 

door dat beleidsvenster worden bestreken. 

Ten minste twee van de permanente leden 

beschikken over deskundigheid op het 

gebied van klimaatactie, 

milieubescherming en milieubeheer. De 

Commissie wijst de leden van het 

investeringscomité aan de passende 

formatie of formaties toe. Het 

investeringscomité kiest een voorzitter uit 

zijn permanente leden. 

 

Amendement  97 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 19 – lid 3 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De cv’s en belangenverklaringen van alle 

leden van het investeringscomité worden 

openbaar gemaakt en voortdurend 

bijgewerkt. Elk lid van het 

investeringscomité deelt de Commissie 

onverwijld alle informatie mee die nodig is 

om op continue basis de afwezigheid van 

belangenconflicten na te gaan. 

De cv’s en belangenverklaringen van alle 

leden van het investeringscomité worden 

openbaar gemaakt en voortdurend 

bijgewerkt. Elk lid van het 

investeringscomité deelt de Commissie en 

de stuurgroep onverwijld alle informatie 

mee die nodig is om op continue basis de 

afwezigheid van belangenconflicten na te 

gaan. 

 

Amendement  98 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 19 – lid 5 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De conclusies van het investeringscomité 

waarbij de steun van de EU-garantie voor 

een financierings- of 

investeringsverrichting wordt goedgekeurd, 

De conclusies van het investeringscomité 

waarbij de steun van de EU-garantie voor 

een financierings- of 

investeringsverrichting wordt goedgekeurd, 
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worden openbaar gemaakt en bevatten de 

redenen voor de goedkeuring. De 

openbaarmaking bevat geen commercieel 

gevoelige informatie. 

worden openbaar gemaakt en bevatten de 

redenen voor de goedkeuring, de 

toegepaste criteria en het scorebord van 

indicatoren. Er wordt bijzondere aandacht 

besteed aan de naleving van het 

additionaliteitscriterium. De 

openbaarmaking bevat geen commercieel 

gevoelige informatie. 

 

Amendement  99 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 19 – lid 5 – alinea 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Het scorebord wordt openbaar gemaakt na 

de ondertekening van een financierings- of 

investeringsverrichting of subproject, 

indien van toepassing. De openbaarmaking 

bevat geen commercieel gevoelige 

informatie of persoonsgegevens die op 

grond van de gegevensbeschermingsregels 

van de Unie niet openbaar mogen worden 

gemaakt. 

Het scorebord wordt openbaar gemaakt na 

de ondertekening van een financierings- of 

investeringsverrichting of subproject, 

indien van toepassing. De openbaarmaking 

bevat geen commercieel gevoelige 

informatie of persoonsgegevens die op 

grond van de gegevensbeschermingsregels 

van de Unie niet openbaar mogen worden 

gemaakt. Jaarlijks wordt per lidstaat het 

percentage afgewezen projecten in 

verhouding tot de aanvaarde projecten 

vermeld. Voor elk project wordt een 

motivering van de aanvaarding of 

afwijzing verstrekt. 

 

Amendement  100 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 19 – lid 5 – alinea 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De conclusies van het investeringscomité 

waarmee het gebruik van de EU-garantie 

wordt afgewezen, worden twee maal per 

jaar toegezonden aan het Europees 

Parlement en de Raad, met inachtneming 

van strikte vertrouwelijkheidseisen. 

De conclusies van het investeringscomité, 

de toegepaste criteria en de 

scorebordindicatoren waarmee het gebruik 

van de EU-garantie wordt afgewezen, 

worden twee maal per jaar toegezonden 

aan het Europees Parlement en de Raad, 

met inachtneming van strikte 

vertrouwelijkheidseisen. 
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Amendement  101 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 20 – lid 1 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De InvestEU-advieshub verstrekt 

ondersteunend advies voor de identificatie, 

voorbereiding, ontwikkeling, structurering, 

aanbesteding en uitvoering van 

investeringsprojecten, of versterkt de 

capaciteit van ontwikkelaars en financiële 

intermediairs om financierings- en 

investeringsverrichtingen uit te voeren. 

Zijn ondersteunend advies kan betrekking 

hebben op alle fasen van de levenscyclus 

van een project of financiering van een 

ondersteunde entiteit, naargelang het geval. 

De InvestEU-advieshub verstrekt 

ondersteunend advies voor de identificatie, 

voorbereiding, ontwikkeling, structurering, 

aanbesteding en uitvoering van 

investeringsprojecten, of versterkt de 

capaciteit van ontwikkelaars en financiële 

intermediairs om financierings- en 

investeringsverrichtingen uit te voeren. 

Zijn ondersteunend advies kan betrekking 

hebben op alle fasen van de levenscyclus 

van een project of financiering van een 

ondersteunde entiteit, naargelang het geval. 

De deskundigen in de advieshub werken 

nauw samen met de InnovFin-

adviesdiensten van de EIB. 

 

Amendement  102 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 20 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De InvestEU-advieshub verstrekt 

informatie en ondersteunend advies op 

regionaal en lokaal niveau, met 

bijzondere nadruk op kmo's en start-ups. 

Hij bouwt voort op de ervaring die reeds is 

opgedaan met de door het EFSI beheerde 

Europese investeringsadvieshub en omvat 

een onderdeel communicatie en 

projectontwikkelingsbijstand om 

capaciteit voor de ontwikkeling van 

duurzame projecten op te bouwen en om 

kleinere projecten samen te voegen tot 

grotere projecten. 

 



 

AD\1167954NL.docx 63/87 PE625.308v02-00 

 NL 

Amendement  103 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 20 – lid 1 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De InvestEU-advieshub is beschikbaar als 

een onderdeel in elk in artikel 7, lid 1, 

bedoeld beleidsvenster en bestrijkt alle 

sectoren binnen dat beleidsvenster. 

Bovendien zijn sectoroverschrijdende 

adviesdiensten beschikbaar. 

De InvestEU-advieshub is beschikbaar als 

een onderdeel in elk in artikel 7, lid 1, 

bedoeld beleidsvenster en bestrijkt alle 

sectoren binnen dat beleidsvenster, in het 

bijzonder die welke bijdragen aan de 

klimaatdoelstellingen van de EU. 

Bovendien zijn sectoroverschrijdende 

adviesdiensten beschikbaar. 

 

Amendement  104 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 20 – lid 2 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) het bijstaan van 

projectontwikkelaars, in voorkomend 

geval, bij de ontwikkeling van hun 

projecten zodat die voldoen aan de in de 

artikelen 3, 7 en 11 vastgestelde 

doelstellingen en criteria om in aanmerking 

te komen, en het vergemakkelijken van de 

ontwikkeling van aggregatoren voor 

kleinschalige projecten; die bijstand loopt 

echter niet vooruit op de conclusies van het 

investeringscomité over de dekking van de 

steun van de EU-garantie voor die 

projecten; 

(b) het bijstaan van 

projectontwikkelaars, in voorkomend 

geval, bij de ontwikkeling van hun 

projecten zodat die voldoen aan de in de 

artikelen 3, 7 en 11 vastgestelde 

doelstellingen en criteria om in aanmerking 

te komen, en het vergemakkelijken van de 

ontwikkeling van aggregatoren voor 

kleinschalige projecten, alsook bij de 

oprichting van thematische en regionale 

investeringsplatforms door het 

verstrekken van juridische bijstand en een 

passend model voor een overeenkomst 

inzake een investeringsplatform; die 

bijstand loopt echter niet vooruit op de 

conclusies van het investeringscomité over 

de dekking van de steun van de EU-

garantie voor die projecten; 

 

Amendement  105 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 20 – lid 2 – letter c 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) het ondersteunen van acties en het 

mobiliseren van lokale kennis om het 

gebruik van de steun van het InvestEU-

fonds in de hele Unie te vergemakkelijken 

en het actief bijdragen waar mogelijk aan 

de doelstelling van sectorale en 

geografische diversificatie van het 

InvestEU-fonds door de uitvoerende 

partners te ondersteunen bij het creëren en 

ontwikkelen van potentiële financierings- 

en investeringsverrichtingen; 

(c) het ondersteunen van acties en het 

mobiliseren van lokale kennis, met name 

om kleine, middelgrote en micro-

ondernemingen en lokale overheden, 

entiteiten en gemeenschappen bij te staan, 

en het verlenen van advies over de kansen 

waarvan zij in alle beleidsvensters gebruik 

kunnen maken, om het gebruik van de 

steun van het InvestEU-fonds in de hele 

Unie te vergemakkelijken en het actief 

bijdragen waar mogelijk aan de 

doelstelling van sectorale en geografische 

diversificatie van het InvestEU-fonds door 

de uitvoerende partners te ondersteunen bij 

het creëren en ontwikkelen van potentiële 

financierings- en investeringsverrichtingen; 

 

Amendement  106 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 20 – lid 2 – letter f bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (f bis) waar van toepassing, het verlenen 

van proactief advies overeenkomstig het 

beginsel "energie-efficiëntie eerst" als 

bedoeld in de verordening inzake de 

governance van de energie-unie; 

 

Amendement  107 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 20 – lid 2 – letter f ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (f ter) het voeren van communicatieacties 

met het oog op bewustmaking over de 

beschikbare steun voor 

projectontwikkelaars en financiële en 

andere intermediairs die door de 

advieshub wordt verstrekt, en meer in het 

algemeen over de kansen die in het kader 
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van InvestEU beschikbaar zijn. 

 

Amendement  108 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 20 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Er mogen vergoedingen in rekening 

worden gebracht voor de in lid 2 bedoelde 

diensten om een deel van de kosten van de 

dienstverrichting te dekken. 

4. Er mogen evenredige vergoedingen 

in rekening worden gebracht voor de in 

lid 2 bedoelde diensten om een deel van de 

kosten van de dienstverrichting te dekken. 

 

Amendement  109 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 20 – lid 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. De InvestEU-advieshub heeft waar 

nodig lokale aanwezigheid. Er wordt met 

name voorzien in een lokale aanwezigheid 

in lidstaten of regio’s die moeilijkheden 

ondervinden bij de ontwikkeling van 

projecten in het kader van het InvestEU-

fonds. De InvestEU-advieshub biedt 

ondersteuning bij de overdracht van kennis 

aan regionale en lokale instanties teneinde 

voor de in lid 1 bedoelde steun regionale 

en lokale capaciteit en deskundigheid op te 

bouwen. 

6. De InvestEU-advieshub heeft een 

aanwezigheid in elke lidstaat, waarbij met 

name wordt voorzien in aanwezigheid in 

regio’s die moeilijkheden ondervinden bij 

de ontwikkeling van projecten in het kader 

van het InvestEU-fonds om de uitwisseling 

van goede praktijken en informatie te 

ondersteunen en om de kennis van 

investeringskansen ook in de regio's te 

vergroten. De hub brengt een 

rechtstreekse dialoog tot stand tussen het 

bedrijfsleven, de intermediairs en de EU-

instellingen. De InvestEU-advieshub biedt 

ondersteuning bij de overdracht van kennis 

aan regionale en lokale instanties teneinde 

voor de in lid 1 bedoelde steun regionale 

en lokale capaciteit en deskundigheid op te 

bouwen. 

 

Amendement  110 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 21 – lid 1 

 



 

PE625.308v02-00 66/87 AD\1167954NL.docx 

NL 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Het InvestEu-portaal wordt door de 

Commissie opgericht. Het is een openbaar 

toegankelijke en gebruiksvriendelijke 

projectendatabank, waarin relevante 

informatie over elk project wordt 

verstrekt. 

1. Het InvestEu-portaal wordt door de 

Commissie opgericht. Het zorgt voor een 

openbaar toegankelijke en 

gebruiksvriendelijke projectendatabank, 

die projecten zichtbaarder maakt en 

investeerders in staat stelt 

investeringskansen in hun sector of 

aandachtsgebied te identificeren. 

Amendement  111 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 22 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Het prestatierapportagesysteem 

waarborgt dat de gegevens voor het 

monitoren van de uitvoering en de 

resultaten op efficiënte en doeltreffende 

wijze en tijdig worden verzameld. Daartoe 

worden evenredige rapportagevereisten 

opgelegd aan de uitvoerende partners en 

andere ontvangers van middelen van de 

Unie, naargelang het geval. 

3. Het prestatierapportagesysteem 

waarborgt dat de gegevens voor het 

monitoren van de uitvoering en de 

resultaten op efficiënte en doeltreffende 

wijze en tijdig worden verzameld. Daartoe 

worden evenredige rapportagevereisten 

opgelegd aan de uitvoerende partners en 

andere ontvangers van middelen van de 

Unie, naargelang het geval. Het 

rapportagesysteem geeft een duidelijk 

overzicht van de beleidsvensters die nader 

worden omschreven in de in bijlage II 

vastgestelde voor financierings- en 

investeringsverrichtingen in aanmerking 

komende gebieden. 

Motivering 

Een duidelijk overzicht van de projecten op basis van de vier beleidsvensters en de meer 

gedetailleerde gebieden voor financierings- en investeringsverrichtingen is belangrijk om de 

prestaties van het programma naar behoren te beoordelen. 

 

Amendement  112 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 22 – lid 5 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 
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5. Daarnaast dient iedere uitvoerende 

partner elke zes maanden een verslag bij de 

Commissie in over de financierings- en 

investeringsverrichtingen die onder deze 

verordening vallen, uitgesplitst tussen het 

EU-compartiment en het 

lidstaatcompartiment per lidstaat, 

naargelang het geval. Het verslag bevat een 

beoordeling van de naleving van de 

voorschriften voor het gebruik van de EU-

garantie en van de in bijlage III bij deze 

verordening vastgestelde essentiële 

prestatie-indicatoren. Het verslag bevat ook 

operationele, statistische, financiële en 

boekhoudkundige gegevens over elke 

financierings- en investeringsverrichting en 

op het niveau van de compartimenten, de 

beleidsvensters en het InvestEU-fonds. Een 

van deze verslagen bevat de informatie die 

de uitvoerende partners verstrekken 

overeenkomstig [artikel 155, lid 1, 

onder a),] van het [Financieel Reglement]. 

5. Daarnaast dient iedere uitvoerende 

partner elke zes maanden een verslag bij de 

Commissie in over de financierings- en 

investeringsverrichtingen die onder deze 

verordening vallen, uitgesplitst tussen het 

EU-compartiment en het 

lidstaatcompartiment per lidstaat, 

naargelang het geval. Het verslag bevat een 

beoordeling van de naleving van de 

voorschriften voor het gebruik van de EU-

garantie en van de in bijlage III bij deze 

verordening vastgestelde essentiële 

prestatie-indicatoren. Voor zover dat 

passend en evenredig is, bevat het verslag 

ook operationele, statistische, financiële en 

boekhoudkundige gegevens over elke 

financierings- en investeringsverrichting en 

op het niveau van de compartimenten, de 

beleidsvensters en het InvestEU-fonds. Een 

van deze verslagen bevat de informatie die 

de uitvoerende partners verstrekken 

overeenkomstig [artikel 155, lid 1, 

onder a),] van het [Financieel Reglement]. 

Zo mogelijk zijn deze verslagen identiek 

aan de verslagen die reeds op nationaal of 

regionaal niveau vereist zijn. De 

Commissie verzamelt en beoordeelt de 

verslagen van de uitvoerende partners en 

dient een samenvatting in in de vorm van 

openbare jaarverslagen, waarin 

informatie wordt verstrekt over de mate 

van uitvoering van het programma ten 

opzichte van de doelstellingen en 

prestatie-indicatoren, met vermelding van 

de risico's en kansen voor de 

financierings- en investeringsactiviteiten 

die door het InvestEU-programma 

worden ondersteund. 

 

Amendement  113 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 22 – lid 5 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 5 bis. De Commissie publiceert op haar 

webportaal informatie over financierings- 
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en investeringsverrichtingen, met inbegrip 

van informatie over de verwachte effecten 

en voordelen van de projecten, rekening 

houdend met de bescherming van 

vertrouwelijke en commercieel gevoelige 

informatie. Op het webportaal wordt ook 

een register van in aanmerking komende 

tegenpartijen openbaar gemaakt. 

 In overeenstemming met het relevante 

transparantiebeleid en de voorschriften 

van de Unie betreffende de toegang tot 

documenten en informatie, maken de 

uitvoerende partners en andere 

ontvangers van middelen van de Unie op 

hun websites proactief en systematisch 

informatie openbaar over alle 

financierings- en 

investeringsverrichtingen die door dit 

programma worden gedekt, en in het 

bijzonder over de wijze waarop die 

projecten aan het halen van de 

doelstellingen en vereisten van deze 

verordening bijdragen. Bij deze 

informatieverstrekking wordt altijd 

rekening gehouden met de bescherming 

van vertrouwelijke en commercieel 

gevoelige informatie. De uitvoerende 

partners maken de steun van de Unie 

openbaar in alle informatie die zij 

bekendmaken over de financierings- en 

investeringsverrichtingen die 

overeenkomstig deze verordening door dit 

programma worden gedekt. 

 

Amendement  114 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 23 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Tegen 30 september 2025 verricht 

de Commissie een tussentijdse evaluatie 

van het InvestEU-programma, in het 

bijzonder van het gebruik van de EU-

garantie. 

2. Tegen 31 december 2024 verricht 

de Commissie een tussentijdse evaluatie 

van het InvestEU-programma, in het 

bijzonder van het gebruik van de EU-

garantie. 
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Amendement  115 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 24 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Audits naar het gebruik van de financiering 

van de Unie uitgevoerd door personen of 

entiteiten, daaronder begrepen door andere 

personen of entiteiten dan die welke door 

de instellingen of organen van de Unie zijn 

gemachtigd, vormen de basis van de 

algemene zekerheid in de zin van 

[artikel 127] van het [Financieel 

Reglement]. 

Audits naar het gebruik van de financiering 

van de Unie uitgevoerd door de Europese 

Rekenkamer alsmede door personen of 

entiteiten, daaronder begrepen door andere 

personen of entiteiten dan die welke door 

de instellingen of organen van de Unie zijn 

gemachtigd, vormen de basis van de 

algemene zekerheid in de zin van 

[artikel 127] van het [Financieel 

Reglement]. 

Amendement  116 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 27 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De Commissie voert informatie- en 

communicatieacties uit met betrekking tot 

het InvestEU-programma en de acties en 

de resultaten ervan. De aan het InvestEU-

programma toegewezen financiële 

middelen dragen tevens bij aan de 

institutionele communicatie over de 

politieke prioriteiten van de Unie, voor 

zover ze verband houden met de in 

artikel 3 bedoelde doelstellingen. 

2. Ter flankering van het InvestEU-

programma zet de Commissie een 

doeltreffende, informatieve en EU-brede 

communicatiestrategie op om dit 

programma meer zichtbaarheid te geven, 

met name bij kmo's, en zo de beste 

potentiële projecten aan te trekken. De 

aan het InvestEU-programma toegewezen 

financiële middelen dragen tevens bij aan 

de institutionele communicatie over de 

politieke prioriteiten van de Unie, voor 

zover ze verband houden met de in 

artikel 3 bedoelde doelstellingen. 

 

Amendement  117 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Overeenkomstig artikel 4 van deze 

verordening kan deze verdeling in de loop 
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van het boekjaar worden gewijzigd 

naargelang van de dynamiek van de 

verschillende doelstellingen in artikel 3, 

lid 2, van deze verordening. 

 

Amendement  118 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – alinea 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De financierings- en 

investeringsverrichtingen kunnen 

betrekking hebben op een of meer van de 

volgende gebieden: 

De financierings- en 

investeringsverrichtingen hebben 

betrekking op een of meer van de volgende 

gebieden: 

 

Amendement  119 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – alinea 1 – punt 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) uitbreiding van de opwekking, de 

levering of het gebruik van schone en 

duurzame hernieuwbare energie; 

(a) uitbreiding van de opwekking, 

bespoediging van de uitrol, levering of 

toepassing van schone en duurzame 

hernieuwbare-energieoplossingen;   

 

Amendement  120 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – alinea 1 – punt 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) energie-efficiëntie en 

energiebesparing (met klemtoon op het 

verminderen van de vraag door middel van 

vraagzijdebeheer en de renovatie van 

gebouwen); 

(b) energie-efficiëntie, energietransitie 

en energiebesparing (met klemtoon op het 

verminderen van de vraag door middel van 

vraagzijdebeheer en de renovatie van 

gebouwen); 

 

Amendement  121 
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Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – alinea 1 – punt 1 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) het ontwikkelen, slimmer maken en 

moderniseren van duurzame energie-

infrastructuur (transmissie- en 

distributieniveau, opslagtechnologieën); 

(c) het ontwikkelen, slimmer maken en 

moderniseren van duurzame energie-

infrastructuur (transmissie- en 

distributieniveau, opslagtechnologieën, 

slimme netten) en het vergroten van de 

mate van interconnectie tussen de 

elektriciteitsnetwerken van de lidstaten; 

 

Amendement  122 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – alinea 1 – punt 1 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) productie en levering van 

synthetische brandstoffen uit 

hernieuwbare/koolstofneutrale bronnen; 

alternatieve brandstoffen; 

(d) productie en levering van 

duurzame synthetische brandstoffen uit 

hernieuwbare/koolstofneutrale bronnen, en 

alternatieve brandstoffen, overeenkomstig 

de bepalingen van [richtlijn hernieuwbare 

energie 2009/28/EG]; 

 

Amendement  123 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – alinea 1 – punt 1 – letter e 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(e) infrastructuur voor koolstofafvang 

en -opslag. 

(e) infrastructuur voor koolstofafvang 

en voor koolstofopslag in industriële 

processen, bio-energie-installaties en 

productiefaciliteiten met het oog op de 

energietransitie. 

 

Amendement  124 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – alinea 1 – punt 2 – inleidende formule 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Ontwikkeling van duurzame 

vervoersinfrastructuren, uitrusting en 

innovatieve technologieën overeenkomstig 

de prioriteiten van de Unie op het gebied 

van vervoer en de verbintenissen die in het 

akkoord van Parijs zijn aangegaan, in het 

bijzonder door middel van: 

2. Ontwikkeling van duurzame 

vervoersinfrastructuren en innovatieve 

mobiliteitsoplossingen, uitrusting en 

innovatieve technologieën overeenkomstig 

de prioriteiten van de Unie op het gebied 

van vervoer en de verbintenissen die in het 

akkoord van Parijs zijn aangegaan, in het 

bijzonder door middel van: 

 

Amendement  125 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – alinea 1 – punt 2 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) projecten ter ondersteuning van de 

TEN-T-infrastructuur, met inbegrip van 

stedelijke knooppunten, zee- en 

binnenhavens, multimodale terminals en 

hun verbinding met de hoofdnetwerken; 

(a) projecten ter ondersteuning van de 

duurzame ontwikkeling van de TEN-T-

infrastructuur, met inbegrip van stedelijke 

knooppunten, zee- en binnenhavens, 

luchthavens, multimodale terminals en hun 

verbinding met de hoofdnetwerken; 

 

Amendement  126 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – alinea 1 – punt 2 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) slimme en duurzame projecten op 

het gebied van stedelijke mobiliteit (gericht 

op stadsvervoersmiddelen met lage 

emissie, toegankelijkheid, luchtvervuiling 

en lawaai, energieverbruik en ongevallen); 

(b) slimme en duurzame projecten op 

het gebied van stedelijke mobiliteit (gericht 

op emissievrije of emissiearme 

stadsvervoersmiddelen, toegankelijkheid, 

luchtvervuiling en lawaai, energieverbruik 

en verkeersveiligheid); 

 

Amendement  127 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – alinea 1 – punt 2 – letter c 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) ondersteuning van de hernieuwing 

en modernisering van rollend materieel om 

mobiliteitsoplossingen met lage emissie te 

benutten; 

(c) ondersteuning van de hernieuwing 

en modernisering van rollend materieel om 

emissievrije of emissiearme 

mobiliteitsoplossingen te benutten; 

 

Amendement  128 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – alinea 1 – punt 2 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) spoorweginfrastructuur, overige 

spoorwegprojecten en zeehavens; 

(d) spoorweginfrastructuur, overige 

spoorwegprojecten, 

binnenvaartinfrastructuur en zeehavens; 

 

Amendement  129 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – alinea 1 – punt 2 – letter e 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(e) infrastructuur voor alternatieve 

brandstoffen, waaronder elektrische 

laadpunten. 

(e) infrastructuur voor alternatieve 

brandstoffen overeenkomstig de 

bepalingen van [richtlijn hernieuwbare 

energie 2009/28/EG], waaronder de uitrol 

van elektrische laadpunten. 

 

Amendement  130 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – alinea 1 – punt 3 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) projecten en ondernemingen op het 

gebied van milieubronnenbeheer en schone 

technologieën; 

(c) projecten en ondernemingen op het 

gebied van milieubronnenbeheer en 

duurzame technologieën; 
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Amendement  131 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – alinea 1 – punt 3 – letter f 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(f) maatregelen op het gebied van 

klimaatverandering, met inbegrip van 

vermindering van het risico op 

natuurrampen; 

(f) maatregelen op het gebied van 

klimaatverandering, met inbegrip van 

vermindering van het risico op 

natuurrampen, aanpassing aan en 

beperking van de klimaatverandering; 

 

Amendement  132 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – alinea 1 – punt 3 – letter g 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(g) projecten en ondernemingen die de 

circulaire economie uitvoeren door in de 

productie en de levenscyclus van producten 

aspecten van hulpbronnenefficiëntie te 

integreren, met inbegrip van de duurzame 

voorziening van primaire en secundaire 

grondstoffen; 

(g) projecten en ondernemingen die de 

circulaire economie uitvoeren door in de 

productie en de levenscyclus van producten 

aspecten van energie- 

hulpbronnenefficiëntie te integreren, met 

inbegrip van de duurzame voorziening en 

recycling van primaire en secundaire 

grondstoffen; 

 

Amendement  133 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – alinea 1 – punt 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Ontwikkeling van infrastructuur 

voor digitale connectiviteit, in het 

bijzonder door middel van projecten ter 

ondersteuning van de uitrol van digitale 

netwerken met zeer hoge capaciteit. 

4. Ontwikkeling van infrastructuur 

voor digitale connectiviteit, in het 

bijzonder door middel van projecten ter 

ondersteuning van de uitrol van digitale 

netwerken met zeer hoge capaciteit, 5G-

connectiviteit en verbetering van digitale 

connectiviteit en toegang, met name wat 

plattelandsgebieden en perifere regio's 

betreft. 
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Amendement  134 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – alinea 1 – punt 5 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) onderzoek, met inbegrip van 

onderzoeksinfrastructuur en ondersteuning 

van de academische wereld, en 

innovatieprojecten die bijdragen aan de 

doelstellingen van [Horizon Europa]; 

(a) ondersteuning van 

onderzoeksinfrastructuur en onderzoeks- 

en innovatieprojecten op alle thematische 

gebieden, die zijn omschreven in en 

bijdragen aan de doelstellingen van 

[Horizon Europa]; 

 

Amendement  135 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – alinea 1 – punt 5 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) projecten van ondernemingen; (b) projecten van ondernemingen, met 

inbegrip van opleiding en de bevordering 

van het opzetten van clusters en 

bedrijfsnetwerken; 

 

Amendement  136 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – alinea 1 – punt 5 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) samenwerkingsprojecten tussen de 

academische wereld en de industrie; 

(d) samenwerkingsprojecten inzake 

onderzoek en innovatie tussen de 

academische wereld, organisaties voor 

onderzoek en technologie en de industrie; 

publiek-private partnerschappen en 

maatschappelijke organisaties; 

 

Amendement  137 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – alinea 1 – punt 5 – letter f 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(f) nieuwe doeltreffende 

gezondheidsproducten, inclusief 

geneesmiddelen, medische hulpmiddelen 

en medicinale producten voor 

geavanceerde therapie. 

(f) nieuwe doeltreffende en 

toegankelijke gezondheidszorgproducten, 

inclusief geneesmiddelen, medische 

hulpmiddelen, diagnostiek en medicinale 

producten voor geavanceerde therapie, 

nieuwe antimicrobiële stoffen en 

innovatieve ontwikkelingsprocessen 

waarbij het gebruik van dierproeven 

wordt vermeden. 

 

Amendement  138 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – alinea 1 – punt 6 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. Ontwikkeling en uitrol van digitale 

technologieën en diensten, in het bijzonder 

door middel van: 

6. Ontwikkeling, uitrol en opschaling 

van digitale technologieën en diensten, in 

het bijzonder door middel van: 

 

Amendement  139 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – alinea 1 – punt 6 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) kunstmatige intelligentie; (a) kunstmatige intelligentie, in 

overeenstemming met het programma 

Digitaal Europa, met name met 

betrekking tot ethiek; 

 

Amendement  140 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – afdeling 1 – punt 6 – letter a bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (a bis) kwantumtechnologie; 
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Amendement  141 

 

Voorstel voor een verordening 

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

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (f bis) robotica en automatisering. 

 

Amendement  142 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – alinea 1 – 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 3 000 werknemers. Het kmo-

venster focust alleen op kmo's en kleine 

midcap-ondernemingen, in het bijzonder 

door middel van: 

 

Amendement  143 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – alinea 1 – punt 7 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) het verstrekken van werkkapitaal en 

investeringen; 

(a) het verstrekken van werkkapitaal en 

investeringen, met name met betrekking 

tot acties die een ondernemingscultuur en 

-klimaat stimuleren en de oprichting en 

groei van kleine, middelgrote en micro-

ondernemingen bevorderen; 

 

Amendement  144 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – alinea 1 – punt 7 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) het verstrekken van risicokapitaal 

van de aanloop- tot de uitbreidingsfase met 

(b) het verstrekken van risicokapitaal 

van de aanloop- tot de uitbreidingsfase met 
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het oog op het verwerven van een 

leiderschapspositie op technologisch 

gebied in innovatieve en duurzame 

sectoren. 

het oog op het verwerven van een 

leiderschapspositie op technologisch 

gebied in innovatieve en duurzame 

sectoren, inclusief het verbeteren van hun 

digitaliserings- en innovatiecapaciteit, en 

het waarborgen van hun mondiale 

concurrentievermogen. 

 

Amendement  145 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – alinea 1 – punt 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

9. Toerisme. 9. Duurzaam toerisme. 

 

Amendement  146 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – alinea 1 – punt 11 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) microfinanciering, financiering 

voor sociale ondernemingen en sociale 

economie; 

(a) microfinanciering, financiering 

voor sociale ondernemingen, vrouwelijk 

ondernemerschap, bevordering van 

gendergelijkheid en sociale economie; 

 

Amendement  147 

 

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 

vroegschoolsonderwijs en vroegschoolse 

opvang, onderwijsfaciliteiten, 

studentenwoningen en digitale uitrusting; 

(i) onderwijs en opleiding, inclusief 

vroegschoolsonderwijs en vroegschoolse 

opvang, onderwijsfaciliteiten, 

studentenwoningen, digitale uitrusting en 

studentenleningen; 

 

Amendement  148 

 



 

AD\1167954NL.docx 79/87 PE625.308v02-00 

 NL 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – alinea 1 – punt 11 – letter h 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(h) innovatieve 

gezondheidsoplossingen, waaronder 

gezondheidsdiensten en nieuwe 

zorgmodellen; 

(h) innovatieve 

gezondheidsoplossingen, waaronder 

gezondheidsdiensten, beheer van 

gezondheidszorgsystemen, e-gezondheid, 

preventieve geneeskunde, 

precisiegeneeskunde en nieuwe 

zorgmodellen; 

 

Amendement  149 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – alinea 1 – punt 12 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

12. Ontwikkeling van de defensie-

industrie, waardoor de strategische 

autonomie van de Unie wordt versterkt, in 

het bijzonder door middel van steun voor: 

Schrappen 

(a) de toeleveringsketen van de 

defensie-industrie van de Unie, in het 

bijzonder door middel van financiële 

steun voor kmo's en midcaps; 

 

(b) ondernemingen die deelnemen aan 

disruptieve innovatieprojecten in de 

defensiesector en daarmee 

samenhangende technologieën voor 

tweeërlei gebruik; 

 

(c) de toeleveringsketen van de 

defensiesector bij 

samenwerkingsprojecten voor onderzoek 

en ontwikkeling op het gebied van 

defensie, met inbegrip van die welke door 

het Europees Defensiefonds worden 

gesteund; 

 

(d) infrastructuur voor onderzoek en 

opleiding op het gebied van defensie. 

 

 

Amendement  150 
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Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – alinea 1 – punt 13 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) het concurrentievermogen van 

ruimtevaartsystemen en -technologieën te 

bevorderen, door in het bijzonder de 

kwetsbaarheid van de toeleveringsketens 

te verhelpen; 

(b) het concurrentievermogen van 

ruimtevaartsystemen en -technologieën te 

bevorderen, in het bijzonder met net oog 

op de onafhankelijkheid van de 

toeleveringsketens; 

 

Amendement  151 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – alinea 1 – punt 13 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) ondernemerschap op het gebied van 

ruimtevaart te ondersteunen; 

(c) ondernemerschap op het gebied van 

ruimtevaart, met inbegrip van 

downstreamontwikkeling, te ondersteunen; 

 

Amendement  152 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – alinea 1 – punt 13 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 13 bis. Zeeën en oceanen, door de 

ontwikkeling van een duurzame blauwe 

economie volgens de doelstellingen van 

het geïntegreerd maritiem beleid, met 

name door: 

 a. maritiem ondernemerschap; 

 b. een innovatieve en concurrerende 

maritieme industrie; 

 c. kennis over de oceanen en blauwe 

carrières; 

 d. tenuitvoerlegging van de 

duurzameontwikkelingsdoelstellingen, in 

het bijzonder SDG 14 (Leven onder 

water); 

 e. hernieuwbare mariene energie en de 
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circulaire economie. 

 

Amendement  153 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage III – punt 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Volume van de InvestEU-

financiering (uitgesplitst per 

beleidsvenster) 

1. Volume van de InvestEU-

financiering (uitgesplitst per punt en 

subpunt van de in bijlage II vastgestelde 

voor financierings- en 

investeringsverrichtingen in aanmerking 

komende gebieden) 

 

Amendement  154 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage III – punt 1 – punt 1.4 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1.4 a Synergieën met andere EU-

programma's 

 

Amendement  155 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage III – punt 2 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Geografische dekking van de 

InvestEU-financiering (uitgesplitst per 

beleidsvenster) 

2. Geografische dekking van de 

InvestEU-financiering (uitgesplitst per 

punt en subpunt van de in bijlage II 

vastgestelde voor financierings- en 

investeringsverrichtingen in aanmerking 

komende gebieden) 

 

Amendement  156 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage III – punt 2 – punt 2.1 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2.1 a Aantal landen met InvestEU-

projecten 

 

Amendement  157 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage III – punt 3 – punt 3.2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3.2 Investeringen ter ondersteuning van 

klimaatdoelstellingen 

3.2 Investeringen ter ondersteuning van 

energie- en klimaatdoelstellingen, 

gedetailleerd per beleidsvenster en 

categorie, en aandeel klimaatrelevantie 

 

Amendement  158 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage III – punt 4 – punt 4.1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4.1 Energie: Extra geïnstalleerde 

capaciteit voor de opwekking van 

hernieuwbare energie (MW) 

4.1 Energie: Extra geïnstalleerde 

capaciteit voor de opwekking van 

hernieuwbare energie (MW) per bron 

 

Amendement  159 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage III – punt 4 – punt 4.2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4.2 Energie: Aantal huishoudens met 

een verbeterde energieverbruikclassificatie 

4.2 Energie: Aantal huishoudens, 

aantal openbare en commerciële 

gebouwen met verbeterde 

energieverbruikclassificatie, met inbegrip 

van de mate van verbetering van de 

classificatie of gelijkwaardig cijfer, of 

aantal huishoudens dat is gerenoveerd tot 

NZEB en passiefhuisstandaard 
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Amendement  160 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage III – punt 4 – punt 4.3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4.3 Digitalisering: Extra huishoudens 

met een breedbandtoegang van ten minste 

100 megabit per seconde die kan worden 

opgewaardeerd tot gigabitsnelheid 

4.3 Digitalisering: Extra huishoudens, 

openbare en commerciële gebouwen met 

een breedbandtoegang van ten minste 100 

megabit per seconde die kan worden 

opgewaardeerd tot gigabitsnelheid, of 

aantal gecreëerde wifihotspots 

 

Amendement  161 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage III – punt 4 – punt 4.5 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4.5 bis Aantal uitgerolde 

infrastructuurpunten voor alternatieve 

brandstoffen 

 

Amendement  162 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage III – punt 4 – punt 4.5 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4.5 ter Emissiereducties: hoeveelheid CO2 

die minder is uitgestoten 

 

Amendement  163 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage III – punt 5 – punt 5.1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5.1 Bijdrage aan de doelstelling dat 

3 % van het bbp van de Unie in onderzoek, 

ontwikkeling en innovatie wordt 

5.1 Bijdrage aan de doelstelling dat 

3 % van het bbp van de Unie in onderzoek, 

ontwikkeling en innovatie wordt 
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geïnvesteerd geïnvesteerd in het hele programma 

 

Amendement  164 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage III – punt 5 – punt 5.2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5.2 Aantal ondersteunde 

ondernemingen die onderzoeks- en 

innovatieprojecten verrichten 

5.2 Aantal ondersteunde 

ondernemingen in het hele programma die 

onderzoeks- en innovatieprojecten 

verrichten 

 

Amendement  165 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage III – punt 5 – punt 5.2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 5.2 a Aantal projecten dat voorheen 

steun ontving via het programma Horizon 

Europa en/of het programma Digitaal 

Europa 

 

Amendement  166 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage III – punt 6 – punt 6.2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6.2 Aantal ondersteunde 

ondernemingen per fase (start, 

groei/uitbreiding) 

6.2 Aantal ondersteunde 

ondernemingen per fase (start, 

groei/uitbreiding), in het bijzonder 

innovatieve kmo's 

 

Amendement  167 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage III – punt 7 – inleidende formule 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

7. Sociale investeringen en 

vaardigheden 

7. Naar geslacht uitgesplitste 

gegevens over sociale investeringen en 

vaardigheden 
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