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AMENDEMENTEN

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de ten principale bevoegde 
Begrotingscommissie en Commissie economische en monetaire zaken onderstaande 
amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De culturele en de creatieve sector 
zijn belangrijke en snel groeiende sectoren 
in de Unie, die zowel economische als 
culturele waarde uit intellectuele eigendom 
en individuele creativiteit genereren. De 
beperkingen op sociale contacten die 
tijdens de COVID-19-crisis werden 
ingevoerd, hebben echter aanzienlijke 
negatieve economische effecten 
teweeggebracht in deze sectoren. Voorts 
hebben kmo’s en organisaties uit deze 
sectoren vanwege de immateriële aard van 
hun activa beperkte toegang tot particuliere 
financiering, hetgeen onontbeerlijk is om 
op internationaal niveau te kunnen 
investeren, doorgroeien en concurreren. 
Het InvestEU-programma moet de toegang 
tot financiering voor kmo’s en organisaties 
uit de culturele en creatieve sector blijven 
bevorderen. De culturele en creatieve 
sector, de audiovisuele wereld en de media 
zijn essentieel voor onze culturele 
diversiteit en democratie in het digitale 
tijdperk, en een intrinsiek onderdeel van 
onze soevereiniteit en autonomie, en 
strategische investeringen in audiovisuele 
en media-inhoud en technologie zullen 
bepalend zijn om op lange termijn inhoud 
te kunnen produceren en te verspreiden 
voor een breed publiek over de nationale 
grenzen heen.

(6) De culturele en de creatieve sector 
zijn belangrijke en snel groeiende sectoren 
in de Unie, die een belangrijke rol kunnen 
spelen bij het garanderen van duurzaam 
herstel, en die zowel economische als 
culturele waarde uit intellectuele eigendom 
en individuele creativiteit genereren. De 
beperkingen op sociale contacten die 
tijdens de COVID-19-crisis werden 
ingevoerd, hebben echter aanzienlijke 
negatieve economische effecten 
teweeggebracht, met mogelijkerwijs 
structurele problemen op de lange termijn 
wat betreft de toegang tot de 
garantiefaciliteit voor de culturele en 
creatieve sector of complexe financiële 
instrumenten voor deze sectoren. Voorts 
hebben kmo’s en organisaties uit deze 
sectoren vanwege de immateriële aard van 
hun activa beperkte toegang tot particuliere 
financiering, hetgeen onontbeerlijk is om 
op internationaal niveau te kunnen 
investeren, doorgroeien en concurreren. 
Het InvestEU-programma moet de toegang 
tot financiering voor kmo’s en organisaties 
uit de culturele en creatieve sector blijven 
bevorderen. De culturele en creatieve 
sector, de audiovisuele wereld en de media 
zijn essentieel voor onze culturele 
diversiteit en het ontwikkelen van 
democratische en cohesieve 
samenlevingen in het digitale tijdperk, en 
een intrinsiek onderdeel van onze 
soevereiniteit en autonomie, en strategische 
investeringen in audiovisuele en media-
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inhoud en technologie zullen bepalend zijn 
voor het concurrentievermogen van deze 
sectoren en om op lange termijn 
kwalitatief hoogwaardige inhoud te 
kunnen produceren en te verspreiden voor 
een breed publiek over de nationale 
grenzen heen, met eerbiediging van het 
beginsel van pluralisme en de vrijheid van 
meningsuiting.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) De lage investeringspercentages 
voor infrastructuur in de Unie tijdens de 
financiële crisis en opnieuw tijdens de 
COVID-19-crisis hebben het vermogen 
van de Unie ondermijnd om duurzame 
groei, concurrentievermogen en 
convergentie te stimuleren. Ook ontstaat 
het risico dat onevenwichtigheden worden 
geconsolideerd en wordt de 
langetermijnontwikkeling van regio’s 
getroffen. Om de 
duurzaamheidsdoelstellingen van de Unie, 
waaronder de verbintenissen van de Unie 
met betrekking tot de SDG’s, en de 
energie- en klimaatstreefcijfers voor 2030 
te halen, zijn forse investeringen in de 
infrastructuur van de Unie van 
fundamenteel belang, met name met 
betrekking tot interconnectie en energie-
efficiëntie en met het oog op de invoering 
van een interne Europese vervoersruimte. 
De steun uit het InvestEU-fonds moet dan 
ook gericht zijn op investeringen in 
vervoer, energie, met inbegrip van energie-
efficiëntie en hernieuwbare energie en 
andere veilige en duurzame emissiearme 
energiebronnen, milieu-infrastructuur, 
infrastructuur voor klimaatactie en 
maritieme en digitale infrastructuur. In het 
InvestEU-programma moet prioriteit 
worden gegeven aan gebieden waar 

(14) De lage investeringspercentages 
voor materiële en immateriële activa en 
infrastructuur in de Unie tijdens de 
financiële crisis en opnieuw tijdens de 
COVID-19-crisis hebben het vermogen 
van de Unie ondermijnd om duurzame 
groei, concurrentievermogen en 
convergentie te stimuleren. Ook ontstaat 
het risico dat onevenwichtigheden in en 
tussen de lidstaten worden geconsolideerd 
en wordt de langetermijnontwikkeling van 
regio’s getroffen. Om de 
duurzaamheidsdoelstellingen van de Unie, 
waaronder de verbintenissen van de Unie 
met betrekking tot de SDG’s, en de 
energie- en klimaatstreefcijfers voor 2030 
te halen, zijn forse investeringen in de 
infrastructuur van de Unie van 
fundamenteel belang, met name met 
betrekking tot interconnectie en energie-
efficiëntie en met het oog op de invoering 
van een interne Europese vervoersruimte. 
De steun uit het InvestEU-fonds moet dan 
ook gericht zijn op investeringen in 
vervoer, energie, met inbegrip van energie-
efficiëntie en hernieuwbare energie en 
andere veilige en duurzame emissiearme 
energiebronnen, milieu-infrastructuur, 
infrastructuur voor klimaatactie en 
maritieme en digitale infrastructuur. In het 
InvestEU-programma moet prioriteit 
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onvoldoende wordt geïnvesteerd en die 
bijkomende investeringen nodig hebben. 
Om het effect en de toegevoegde waarde 
van de financieringssteun van de Unie te 
maximaliseren, is het aangewezen een 
gestroomlijnd investeringsproces te 
bevorderen dat zorgt voor zichtbaarheid 
van de projectenpijplijn en maximale 
synergie tussen de betrokken programma’s 
van de Unie tot stand brengt op gebieden 
als vervoer, energie en digitalisering. Gelet 
op bedreigingen op het vlak van veiligheid 
en beveiliging moeten 
investeringsprojecten waarvoor steun van 
de Unie wordt verstrekt, maatregelen 
inhouden inzake bestendigheid van de 
infrastructuur, onder meer het onderhoud 
en de veiligheid van de infrastructuur, en 
moet rekening worden gehouden met de 
beginselen inzake bescherming van 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.

worden gegeven aan gebieden waar 
onvoldoende wordt geïnvesteerd en die 
bijkomende investeringen nodig hebben. 
Om het effect en de toegevoegde waarde 
van de financieringssteun van de Unie te 
maximaliseren, is het aangewezen een 
gestroomlijnd investeringsproces te 
bevorderen dat zorgt voor zichtbaarheid 
van de projectenpijplijn en maximale 
synergie tussen de betrokken programma’s 
van de Unie tot stand brengt op gebieden 
als vervoer, energie en digitalisering. Gelet 
op bedreigingen op het vlak van veiligheid 
en beveiliging moeten 
investeringsprojecten waarvoor steun van 
de Unie wordt verstrekt, maatregelen 
inhouden inzake bestendigheid van de 
infrastructuur, onder meer het onderhoud 
en de veiligheid van de infrastructuur, en 
moet rekening worden gehouden met de 
beginselen inzake bescherming van 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 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Zoals aangegeven in de 
discussienota van de Commissie van 26 
april 2017 over de sociale dimensie van 
Europa, de mededeling over de Europese 
pijler van sociale rechten, het kader van de 
Unie voor het VN-Verdrag inzake de 
rechten van personen met een handicap en 
de mededeling “Een sterk sociaal Europa 
voor rechtvaardige transities” van 14 
januari 2020, is het opbouwen van een 

(22) Zoals aangegeven in de 
discussienota van de Commissie van 26 
april 2017 over de sociale dimensie van 
Europa, de mededeling over de Europese 
pijler van sociale rechten, het kader van de 
Unie voor het VN-Verdrag inzake de 
rechten van personen met een handicap en 
de mededeling “Een sterk sociaal Europa 
voor rechtvaardige transities” van 14 
januari 2020, is het opbouwen van een 
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inclusievere en rechtvaardige Unie een 
topprioriteit van de Unie om ongelijkheid 
te bestrijden en het beleid inzake sociale 
inclusie in Europa te bevorderen. 
Ongelijkheid van kansen heeft met name 
invloed op de toegang tot onderwijs, 
opleiding, cultuur, werkgelegenheid, 
gezondheidszorg en sociale diensten. 
Investeringen in de sociale economie waar 
vaardigheden en menselijk kapitaal van 
belang zijn, alsmede in integratie van 
kwetsbare bevolkingsgroepen in de 
samenleving kunnen de economische 
kansen vergroten, vooral als de 
investeringen worden gecoördineerd op het 
niveau van de Unie. Het InvestEU-fonds 
moet worden gebruikt om investeringen in 
onderwijs en opleiding te ondersteunen, 
met inbegrip van bij- en nascholing van 
werknemers, onder meer in regio’s die 
afhankelijk zijn van een koolstofintensieve 
economie en die door de structurele 
overgang naar een koolstofarme economie 
worden getroffen. Het moet worden 
gebruikt voor de ondersteuning van 
projecten met positieve sociale effecten en 
de versterking van de sociale inclusie door 
bij te dragen tot meer werkgelegenheid in 
alle regio’s, met name voor ongeschoolden 
en langdurig werklozen, alsmede door de 
situatie te verbeteren wat betreft 
gendergelijkheid, gelijke kansen, non-
discriminatie, toegankelijkheid, 
gezondheidssector en sociale diensten, 
sociale huisvesting, 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 
ondersteuning bieden aan Europese cultuur 
en creativiteit met een maatschappelijk 
doel.

inclusievere en rechtvaardige Unie een 
topprioriteit van de Unie om ongelijkheid 
te bestrijden en het beleid inzake sociale 
inclusie in Europa te bevorderen. 
Ongelijkheid van kansen heeft met name 
invloed op de toegang tot onderwijs, 
opleiding, cultuur, werkgelegenheid, 
gezondheidszorg, huisvesting en sociale 
diensten. Investeringen in de sociale 
economie waar vaardigheden en menselijk 
kapitaal van belang zijn, alsmede in 
integratie van kwetsbare 
bevolkingsgroepen in de samenleving 
kunnen de economische kansen vergroten, 
vooral als de investeringen worden 
gecoördineerd op het niveau van de Unie. 
Het InvestEU-fonds moet worden gebruikt 
om investeringen in kwalitatief 
hoogwaardig en inclusief onderwijs en 
opleiding te ondersteunen, met inbegrip 
van bij- en nascholing van werknemers, 
onder meer in regio’s die afhankelijk zijn 
van een koolstofintensieve economie en die 
door de structurele overgang naar een 
koolstofarme economie worden getroffen. 
Het moet worden gebruikt voor de 
ondersteuning van projecten met positieve 
sociale effecten en de versterking van de 
sociale inclusie en solidariteit door bij te 
dragen tot meer werkgelegenheid in alle 
regio’s, met name voor ongeschoolden en 
langdurig werklozen, alsmede door de 
situatie te verbeteren wat betreft 
gendergelijkheid, gelijke kansen, non-
discriminatie, toegankelijkheid, 
gezondheidssector en sociale diensten, 
sociale huisvesting, dakloosheid, digitale 
inclusiviteit, gemeenschapsontwikkeling, 
de rol en de plaats van jongeren in de 
samenleving en van kwetsbare en 
kansarme mensen, waaronder onderdanen 
van derde landen. Het InvestEU-
programma moet ook ondersteuning bieden 
aan Europese cultuur en creativiteit met 
een maatschappelijk doel.
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Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) In de economische crisis ten 
gevolge van de COVID-19-pandemie 
verloopt de allocatie van de middelen door 
de markt niet volledig efficiënt en worden 
de particuliere investeringsstromen 
aanzienlijk verstoord door de 
risicoperceptie. In die omstandigheden is 
het sleutelaspect van InvestEU – projecten 
minder risicovol maken zodat particuliere 
financiering kan worden aangetrokken – 
bijzonder waardevol en moet het worden 
versterkt, onder meer om het risico op 
asymmetrisch herstel tegen te gaan. Het 
InvestEU-programma moet ondernemingen 
tijdens de herstelfase cruciale steun kunnen 
verlenen en er tegelijkertijd voor zorgen 
dat investeerders sterk gefocust blijven op 
de beleidsprioriteiten van de Unie voor de 
middellange tot lange termijn, zoals de 
Europese Green Deal, het investeringsplan 
voor de Europese Green Deal, de strategie 
voor het vormgeven van de digitale 
toekomst van Europa en het sterk sociaal 
Europa voor rechtvaardige transities. Met 
het programma krijgen de Europese 
Investeringsbank Groep en nationale 
stimuleringsbanken en -instellingen, maar 
ook andere uitvoerende partners, 
aanzienlijk meer ruimte om risico’s te 
nemen ter ondersteuning van het 
economisch herstel.

(24) In de economische crisis ten 
gevolge van de COVID-19-pandemie 
verloopt de allocatie van de middelen door 
de markt niet volledig efficiënt en worden 
de particuliere investeringsstromen 
aanzienlijk verstoord door de 
risicoperceptie. In die omstandigheden is 
het sleutelaspect van InvestEU – projecten 
minder risicovol maken zodat particuliere 
financiering kan worden aangetrokken – 
bijzonder waardevol en moet het worden 
versterkt, onder meer om het risico op 
asymmetrisch herstel tegen te gaan. Het 
InvestEU-programma moet 
ondernemingen, en met name kmo’s die 
zich met innovatie en creativiteit 
bezighouden, met een hoger risicoprofiel 
en weinig of geen toegang tot financiële 
markten, tijdens de herstelfase cruciale 
financiële steun kunnen verlenen en er 
tegelijkertijd voor zorgen dat investeerders 
sterk gefocust blijven op de 
beleidsprioriteiten van de Unie voor de 
middellange tot lange termijn, zoals de 
Europese Green Deal, het investeringsplan 
voor de Europese Green Deal, de strategie 
voor het vormgeven van de digitale 
toekomst van Europa en het sterk sociaal 
Europa voor rechtvaardige transities. Met 
het programma krijgen de Europese 
Investeringsbank Groep en nationale 
stimuleringsbanken en -instellingen, maar 
ook andere uitvoerende partners, 
aanzienlijk meer ruimte om risico’s te 
nemen ter ondersteuning van het 
economisch herstel.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 28
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Het beleidsterrein van de Europese 
strategische investeringen moet zich in 
eerste instantie toespitsen op ondersteuning 
van in een lidstaat gevestigde en in de Unie 
werkzame eindontvangers waarvan de 
activiteiten van strategisch belang zijn voor 
de Unie, met name met het oog op de 
groene en digitale transitie en een sterkere 
veerkracht op het gebied van i) het 
verstrekken van kritieke gezondheidszorg, 
het vervaardigen van geneesmiddelen en 
het aanleggen van voorraden, medische 
hulpmiddelen en medische benodigdheden, 
het versterken van de responscapaciteit 
voor gezondheidscrises en van het systeem 
voor civiele bescherming, ii) kritieke 
fysieke of virtuele infrastructuur; iii) het 
leveren van goederen en diensten die 
noodzakelijk zijn voor de exploitatie en het 
onderhoud van dergelijke infrastructuur; 
essentiële ontsluitende, transformerende, 
groene en digitale technologieën en 
baanbrekende innovaties waar de 
investering van strategisch belang is voor 
de industriële toekomst van de Unie, met 
inbegrip van artificiële intelligentie, 
blockchain, software, robotica, 
halfgeleiders, microprocessoren, edge-
cloudtechnologieën, high-performance 
computing, cyberbeveiliging, 
kwantumtechnologie, fotonica, industriële 
biotechnologie, technologieën voor 
hernieuwbare energie en opslag van 
energie, waaronder accu’s, technologieën 
voor duurzaam vervoer, toepassingen voor 
schone waterstof en brandstofcellen, het 
koolstofvrij maken van de industrie, 
koolstofafvang en -opslag, technologieën 
voor de circulaire economie, 
biogeneeskunde, nanotechnologieën, 
farmaceutica en geavanceerde materialen; 
v) productievoorzieningen voor de 
massaproductie van onderdelen en 
apparatuur voor informatie- en 
communicatietechnologie in de EU; vi) het 
leveren van kritieke input, en het aanleggen 

(28) Het beleidsterrein van de Europese 
strategische investeringen moet zich in 
eerste instantie toespitsen op ondersteuning 
van in een lidstaat gevestigde en in de Unie 
werkzame eindontvangers waarvan de 
activiteiten van strategisch belang zijn voor 
de Unie, met name met het oog op de 
groene en digitale transitie en een sterkere 
veerkracht op het gebied van i) het 
verstrekken van kritieke gezondheidszorg, 
het vervaardigen van geneesmiddelen en 
het aanleggen van voorraden, medische 
hulpmiddelen en medische benodigdheden, 
het versterken van de responscapaciteit 
voor gezondheidscrises en van het systeem 
voor civiele bescherming, ii) kritieke 
fysieke of virtuele infrastructuur, of 
infrastructuur die op intellectuele 
eigendom gebaseerd is, zoals 
infrastructuur op het gebied van de 
productie en distributie van audiovisuele 
inhoud; iii) het leveren van goederen en 
diensten die noodzakelijk zijn voor de 
exploitatie en het onderhoud van dergelijke 
infrastructuur; essentiële ontsluitende, 
transformerende, groene en digitale 
technologieën en baanbrekende innovaties 
waar de investering van strategisch belang 
is voor de industriële toekomst van de 
Unie, met inbegrip van artificiële 
intelligentie, blockchain, software, 
robotica, halfgeleiders, microprocessoren, 
edge-cloudtechnologieën, high-
performance computing, cyberbeveiliging, 
kwantumtechnologie, fotonica, industriële 
biotechnologie, technologieën voor 
hernieuwbare energie en opslag van 
energie, waaronder accu’s, technologieën 
voor duurzaam vervoer, toepassingen voor 
schone waterstof en brandstofcellen, het 
koolstofvrij maken van de industrie, 
koolstofafvang en -opslag, technologieën 
voor de circulaire economie, 
biogeneeskunde, nanotechnologieën, 
farmaceutica en geavanceerde materialen; 
v) productievoorzieningen voor de 
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van voorraden daarvan, voor overheden, 
bedrijven of consumenten in de Unie, vii) 
kritieke technologieën en input voor de 
beveiliging van de Unie en haar lidstaten, 
zoals de defensie- en ruimtevaartsector en 
cyberbeveiliging, en producten voor 
tweeërlei gebruik in de zin van artikel 2, 
punt 1, van Verordening (EG) nr. 428/2009 
van de Raad. De eindontvangers moeten 
hun statutaire zetel in een lidstaat hebben 
en moeten in de Unie actief zijn in die zin 
dat zij in de Unie substantiële activiteiten 
hebben in termen van personeel, productie, 
onderzoek en ontwikkeling of andere 
bedrijfswerkzaamheden. Projecten die 
bijdragen tot de diversificatie van 
strategische toeleveringsketens in de 
eengemaakte markt via verrichtingen op 
meerdere plaatsen in de EU, moeten 
hiervan gebruik kunnen maken.

massaproductie van onderdelen en 
apparatuur voor informatie- en 
communicatietechnologie in de EU; vi) het 
leveren van kritieke input, en het aanleggen 
van voorraden daarvan, voor overheden, 
bedrijven of consumenten in de Unie, vii) 
kritieke technologieën en input voor de 
beveiliging van de Unie en haar lidstaten, 
zoals de defensie- en ruimtevaartsector en 
cyberbeveiliging, en producten voor 
tweeërlei gebruik in de zin van artikel 2, 
punt 1, van Verordening (EG) nr. 428/2009 
van de Raad. De eindontvangers moeten 
hun statutaire zetel in een lidstaat hebben 
en moeten in de Unie actief zijn in die zin 
dat zij in de Unie substantiële activiteiten 
hebben in termen van personeel, productie, 
onderzoek en ontwikkeling of andere 
bedrijfswerkzaamheden. Projecten die 
bijdragen tot de diversificatie van 
strategische toeleveringsketens in de 
eengemaakte markt via verrichtingen op 
meerdere plaatsen in de EU, moeten 
hiervan gebruik kunnen maken.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 59

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(59) In het kader van het InvestEU-
fonds moet worden voorzien in steun voor 
projectontwikkeling en capaciteitsopbouw 
om de organisatorische capaciteiten en 
activiteiten inzake marktontwikkeling te 
ontplooien die nodig zijn om kwalitatief 
hoogwaardige projecten tot stand te 
brengen. Deze steun moet ook gericht zijn 
op de financiële intermediairs die 
essentieel zijn om kleine ondernemingen 
vlottere toegang tot financiering te 
verschaffen en hen te helpen hun volledige 
potentieel te realiseren. Verder heeft 
adviesondersteuning tot doel de 
voorwaarden te scheppen om te komen tot 
een uitbreiding van het potentiële aantal 

(59) In het kader van het InvestEU-
fonds moet worden voorzien in steun voor 
projectontwikkeling en capaciteitsopbouw 
om de organisatorische capaciteiten en 
activiteiten inzake marktontwikkeling te 
ontplooien die nodig zijn om kwalitatief 
hoogwaardige projecten tot stand te 
brengen. Deze steun moet ook gericht zijn 
op de financiële intermediairs die 
essentieel zijn om micro-, kleine en 
middelgrote ondernemingen, in het 
bijzonder die die immateriële activa 
produceren, zoals ondernemingen in de 
culturele en creatieve sector, vlottere 
toegang tot financiering te verschaffen en 
hen te helpen hun volledige potentieel te 
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subsidiabele ontvangers in zich 
ontwikkelende marktsegmenten, met name 
wanneer de geringe omvang van 
individuele projecten de transactiekosten 
op projectniveau aanzienlijk verhoogt, 
zoals voor het ecosysteem van de sociale 
financiering of voor de culturele en 
creatieve sector. De steun voor 
capaciteitsopbouw moet complementair en 
additioneel zijn ten opzichte van acties in 
het kader van andere programma’s van de 
Unie die specifieke beleidsterrein 
bestrijken. Ook moeten inspanningen 
worden geleverd om de capaciteitsopbouw 
van potentiële projectontwikkelaars, met 
name lokale organisaties en autoriteiten, te 
ondersteunen.

realiseren. Verder heeft 
adviesondersteuning tot doel de 
voorwaarden te scheppen om te komen tot 
een uitbreiding van het potentiële aantal 
subsidiabele ontvangers in zich 
ontwikkelende marktsegmenten, met name 
wanneer de geringe omvang van 
individuele projecten de transactiekosten 
op projectniveau aanzienlijk verhoogt, 
zoals voor het ecosysteem van de sociale 
financiering of voor de culturele en 
creatieve sector. De steun voor 
capaciteitsopbouw moet complementair en 
additioneel zijn ten opzichte van acties in 
het kader van andere programma’s van de 
Unie die specifieke beleidsterrein 
bestrijken. Ook moeten inspanningen 
worden geleverd om de capaciteitsopbouw 
van potentiële projectontwikkelaars, met 
name lokale organisaties en autoriteiten, te 
ondersteunen.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) het duurzame en inclusieve herstel 
van de economie van de Unie na de door 
de COVID-19-pandemie veroorzaakte 
crisis, de instandhouding en versterking 
van haar strategische waardeketens en de 
handhaving en de versterking van 
activiteiten die voor de Unie van 
strategisch belang zijn met betrekking tot 
voor bedrijven en consumenten kritieke 
infrastructuur, transformerende 
technologieën, baanbrekende innovaties en 
input.

g) het duurzame en inclusieve herstel 
van de economie van de Unie na de door 
de COVID-19-pandemie veroorzaakte 
crisis, de instandhouding en versterking 
van haar strategische waardeketens van 
materiële en immateriële activa, en de 
handhaving en de versterking van 
activiteiten die voor de Unie van 
strategisch belang zijn met betrekking tot 
voor bedrijven en consumenten kritieke 
infrastructuur, hetzij met een fysiek of 
virtueel karakter, of die op intellectuele 
eigendom gebaseerd is, transformerende 
technologieën, baanbrekende innovaties en 
input.
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Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – letter e – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) kritieke infrastructuur, fysieke dan 
wel virtuele, daaronder begrepen als kritiek 
aangemerkte infrastructuurelementen in de 
sectoren energie, vervoer, milieu, 
gezondheid, veilige digitale communicatie, 
5G, het internet van de dingen, platforms 
voor onlinediensten, veilige 
cloudcomputing, dataverwerking of 
-opslag, betalings- en financiële 
infrastructuur, ruimtevaart, defensie, 
communicatie, media, onderwijs en 
opleiding, verkiezingsinfrastructuur en 
gevoelige faciliteiten, alsmede gronden en 
vastgoed die van vitaal belang zijn voor het 
gebruik van die kritieke infrastructuur;

ii) kritieke infrastructuur, fysieke dan 
wel virtuele, of die op intellectuele 
eigendom gebaseerd is, daaronder 
begrepen als kritiek aangemerkte 
infrastructuurelementen in de sectoren 
energie, vervoer, milieu, gezondheid, 
veilige digitale communicatie, 5G, het 
internet van de dingen, platforms voor 
onlinediensten, veilige cloudcomputing, 
dataverwerking of -opslag, betalings- en 
financiële infrastructuur, ruimtevaart, 
defensie, communicatie, media, 
audiovisuele diensten, cultuur en 
creativiteit, met inbegrip van cultureel 
erfgoed, onderwijs en opleiding, 
verkiezingsinfrastructuur en gevoelige 
faciliteiten, alsmede gronden en vastgoed 
die van vitaal belang zijn voor het gebruik 
van die kritieke infrastructuur;


