
 

AD\1168940NL.docx  PE627.571v02-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

Europees Parlement 
2014-2019  

 

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
 

2018/0229(COD) 

15.11.2018 

ADVIES 

van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

aan de Begrotingscommissie en de Commissie economische en monetaire 

zaken 

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de 

Raad tot vaststelling van het InvestEU-programma 

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

Rapporteur voor advies: Ivo Belet 

 

  



 

PE627.571v02-00 2/41 AD\1168940NL.docx 

NL 

PA_Legam 



 

AD\1168940NL.docx 3/41 PE627.571v02-00 

 NL 

BEKNOPTE MOTIVERING 

Op 6 juni 2018 heeft de Commissie haar voorstel voor het InvestEU-programma gepresenteerd. 

Voortbouwend op bestaande financiële instrumenten, met name het EFSI, stelt de Commissie 

één fonds voor, gebaseerd op een EU-garantie van 38 miljard EUR, om publieke en private 

financiering aan te trekken in de vorm van leningen, garanties, aandelenkapitaal of andere 

marktconforme instrumenten, voor strategische investeringen ter ondersteuning van het interne 

beleid van de EU.  Om de toegang tot het InvestEU-fonds te vergemakkelijken, gaat het fonds 

vergezeld van de InvestEU-advieshub en het InvestEU-portaal. 

Het InvestEU-fonds is gericht op vier beleidsterreinen ("vensters") met indicatieve bedragen 

die moeten worden geïnvesteerd (een verhoging met 15 % is mogelijk op basis van een besluit 

van de Commissie): 

1) duurzame infrastructuur (maximum 11,5 miljard EUR),  

2) onderzoek, innovatie en digitalisering (maximum 11,25 miljard EUR),  

3) kmo's (maximum 11,25 miljard EUR), en  

4) sociale investeringen en vaardigheden (4 miljard EUR).  

De door de rapporteur ingediende amendementen hebben uitsluitend betrekking op kwesties 

die rechtstreeks onder de bevoegdheid vallen van de ENVI-commissie, zoals de bijdrage aan 

de integratie van klimaatactie in alle beleidsterreinen en aan de verwezenlijking van de 

doelstellingen en normen van de Unie. De rapporteur heeft dus verkozen geen amendementen 

in te dienen met betrekking tot het beheer van de InvestEU-garantie en de governance van het 

programma, aangezien deze aangelegenheden zullen worden behandeld door de gezamenlijke 

ECON-BUDG-commissie.  

De rapporteur is tevreden met het voorstel van de Commissie, met name wat de grotere nadruk 

op duurzaamheid betreft. InvestEU moet ervoor zorgen dat de duurzaamheid van projecten 

systematisch wordt getoetst. Hiervoor moet de Commissie voor alle beleidsvensters van het 

programma gedetailleerde minimumeisen inzake duurzaamheid vaststellen, zoals momenteel 

het geval is voor de EIB-steun in het kader van het EFSI. Dit betekent dat alle projecten die 

aanzienlijke steun van de Unie ontvangen, aan een duurzaamheidstoets moeten worden 

onderworpen. 

Om in overeenstemming te zijn met het standpunt van het Parlement inzake integratie van 

klimaatactie in alle beleidsterreinen en om bij te dragen aan de realisatie van het streefcijfer van 

30 % voor klimaatgerelateerde uitgaven binnen de EU-begroting als geheel, moet een 

doelstelling van 35 % worden vastgesteld voor het InvestEU-programma in het algemeen. Er 

moet worden voorzien in duidelijke subsidiabiliteitscriteria en een transparante 

traceringsmethode, voortbouwend op de subsidiabiliteitscriteria die de EIB voor dit doel 

hanteert en die door internationale financiële instellingen zijn overeengekomen.   

Hoewel het EFSI sinds 2015 in de hele EU 335 miljard EUR extra investeringen heeft 

aangetrokken en zo heeft bijgedragen aan het dichten van de investeringstekorten, moet worden 

bekeken hoe meer nadruk kan worden gelegd op de beleidsdoelstellingen van de EU. Met name 

projecten die een hoger risicoprofiel hebben dan gebruikelijk is op de markt en die kunnen 

bijdragen aan de doelstellingen van het klimaat- en energiebeleidskader van de Unie voor 2030 

en aan de langetermijndoelstellingen die geformuleerd zijn in het kader van de Overeenkomst 

van Parijs, moeten in het kader van het InvestEU-programma steun kunnen aantrekken.  

Met name zijn meer investeringen nodig in koolstofarme industriële projecten om de industrie 

van de EU sneller koolstofvrij te maken. Daarom moet de Commissie in het kader van een 
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dialoog met de industriële gemeenschap industriële projecten van gemeenschappelijk belang 

definiëren en de toegang voor deze projecten tot financiële steun in het kader van diverse EU-

instrumenten vergemakkelijken.  

Om een goed begrip te hebben van het potentieel van het InvestEU-programma om bij te dragen 

aan een koolstofarme economie, moet informatie beschikbaar zijn over vermijding van CO2.  

Er moet evenwel een omzichtige benadering worden gevolgd met betrekking tot de drempels 

voor de subsidiabiliteitscriteria, om niet te beletten dat geleidelijke vooruitgang wordt geboekt. 

Aangezien oplossingen die een doorbraak opleveren, er niet komen van de ene dag op de 

andere, moet stapsgewijze vooruitgang in het kader van het InvestEU-programma kunnen 

worden bevorderd, om verdere innovatie te stimuleren.  

Wat de governance van het programma betreft, moet de betrokkenheid van het Parlement, zoals 

die er momenteel is voor het EFSI, worden gehandhaafd. Daarom stelt de rapporteur voor dat 

het Parlement een onafhankelijke deskundige aanwijst voor de adviesraad in zijn formatie van 

de vertegenwoordigers van de uitvoerende partners. 

AMENDEMENTEN 

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de 

Begrotingscommissie en de Commissie economische en monetaire zaken, als bevoegde 

commissies, onderstaande amendementen in aanmerking te nemen: 

 

Amendement  1 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

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

tegen 2,2% in 2009, lagen de activiteiten 

op het gebied van 

infrastructuurinvesteringen in de Unie in 

2016 ongeveer 20% onder de 

investeringspercentages van vóór de 

wereldwijde financiële crisis. Hoewel de 

investeringsquotes in de Unie zich blijken 

te herstellen, blijven zij zo onder het 

niveau dat in een krachtige herstelperiode 

mag worden verwacht en zijn zij 

ontoereikend om de jarenlange 

onderinvesteringen te compenseren. 

Belangrijker is dat de huidige 

investeringsniveaus en -prognoses niet de 

structurele investeringsbehoeften van de 

Unie dekken in het licht van de 

technologische veranderingen en het 

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

tegen 2,2% in 2009, lagen de activiteiten 

op het gebied van 

infrastructuurinvesteringen in de Unie in 

2016 ongeveer 20% onder de 

investeringspercentages van vóór de 

wereldwijde financiële crisis. Hoewel de 

investeringsquotes in de Unie zich blijken 

te herstellen, blijven zij zo onder het 

niveau dat in een krachtige herstelperiode 

mag worden verwacht en zijn zij 

ontoereikend om de jarenlange 

onderinvesteringen te compenseren. 

Belangrijker is dat de huidige 

investeringsniveaus en -prognoses niet de 

structurele investeringsbehoeften van de 

Unie dekken in het licht van de 

technologische veranderingen en het 
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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. 

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. 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 1 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (1 bis) Europa is afhankelijker van 

ingevoerde hulpbronnen dan enige 

andere regio ter wereld en vele 

hulpbronnen zullen op relatief korte 

termijn uitgeput zijn. Het 

concurrentievermogen van Europa kan 

aanzienlijk worden vergroot door meer 

toegevoegde waarde uit de hulpbronnen 

in de economie te halen en een duurzame 

aanvoer van materialen uit Europese 

bronnen te bevorderen. 

 

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 

(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 
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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. 

pakket schone energie voor alle 

Europeanen, het actieplan van de Unie 

voor de circulaire economie, Horizon 

2020, de strategie voor emissiearme 

mobiliteit, de defensiestrategie en de 

ruimtevaartstrategie voor Europa. Het 

InvestEU-fonds moet de synergieën tussen 

deze elkaar wederzijds versterkende 

strategieën benutten en versterken door 

steun te verlenen voor investeringen en 

toegang tot financiering. 

 

Amendement  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, 

omschakeling naar een circulaire 

economie en digitalisering, 

wetenschappelijke uitmuntendheid, 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. Aan het bestaan van 

het InvestEU-fonds moet de nodige 

ruchtbaarheid worden gegeven en het 

fonds moet vraaggestuurd zijn, terwijl de 

steun in het kader ervan er tegelijkertijd op 

gericht moet zijn bij te dragen tot de 

verwezenlijking van beleidsdoelstellingen 
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van de Unie. 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) Het InvestEU-fonds moet steun 

verlenen voor investeringen in materiële en 

immateriële activa om groei, investeringen 

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 een efficiënt 

gebruik van hulpbronnen, groene, 

duurzame groei, investeringen, 

werkgelegenheid en duurzaamheid 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. 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 7 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) De Unie heeft haar goedkeuring 

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. 

(7) De Unie heeft haar goedkeuring 

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 en moeten voor het milieu 

schadelijke subsidies worden uitgefaseerd. 

Bijgevolg moeten de beginselen van 

duurzame ontwikkeling het uitgangspunt 

vormen bij de vormgeving van het 
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InvestEU-fonds. 

 

Compromisamendement7 

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 

voorbereiding en de uitvoering van het 

InvestEU-programma worden vastgesteld 

en zullen opnieuw worden beoordeeld in 

het kader van de betrokken evaluatie- en 

herzieningsprocedures. 

(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 30 % van de 

begrotingsuitgaven van de Unie ter 

ondersteuning van klimaatdoelstellingen. 

Bij de acties in het kader van het InvestEU-

programma moet 40 % van de totale 

financiële middelen van het InvestEU-

programma aan de realisatie van 

klimaatdoelstellingen bijdragen. De 

betrokken acties zullen 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. 

 

Compromisamendement8 

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 

(10) De bijdrage van het InvestEU-fonds 

aan de verwezenlijking van de 

klimaatdoelstelling zal worden gevolgd aan 

de hand van een volgsysteem dat door de 

Commissie door middel van gedelegeerde 

handelingen in samenwerking met de 

uitvoerende partners is ontwikkeld en 
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wordt gemaakt van de criteria die in [de 

verordening tot vaststelling van een kader 

ter bevordering van duurzame 

investeringen14] zijn vastgesteld om te 

bepalen of een economische activiteit uit 

milieuoogpunt duurzaam is. 

waarbij op passende wijze gebruik wordt 

gemaakt van de criteria die in [de 

verordening tot vaststelling van een kader 

ter bevordering van duurzame 

investeringen14] zijn vastgesteld om te 

bepalen of een economische activiteit 

bijzondere mitigerende effecten vertoont 

of bijdraagt aan de ontwikkeling van 

klimaatbestendigheid.  

__________________ __________________ 

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

 

Amendement  9 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) Volgens het Global Risks Report 

2018 van het World Economic Forum heeft 

de helft van de tien meest kritieke risico's 

die de wereldeconomie bedreigen, 

betrekking op het milieu. Dergelijke 

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

waterverontreiniging, extreme 

weersomstandigheden, 

biodiversiteitsverlies en het falen van de 

beperking van en de aanpassing aan de 

klimaatverandering. Milieubeginselen zijn 

sterk verankerd in de Verdragen en veel 

van het beleid van de Unie. Bijgevolg moet 

de integratie van milieudoelstellingen in de 

verrichtingen in verband met het InvestEU-

fonds worden bevorderd. 

Milieubescherming en de daarmee 

samenhangende preventie en het beheer 

van risico's moeten worden geïntegreerd in 

de voorbereiding en uitvoering van 

investeringen. De EU moet ook haar 

uitgaven in verband met biodiversiteit en 

luchtverontreiniging volgen om te voldoen 

aan de rapportageverplichtingen krachtens 

het Verdrag inzake biologische diversiteit 

en Richtlijn (EU) 2016/2284 van het 

Europees Parlement en de Raad15. 

Investeringen ten behoeve van ecologische 

(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. Een niet-duurzaam 

gebruik van de hulpbronnen is de 

fundamentele oorzaak van vele van deze 

milieurisico's. Milieubeginselen zijn sterk 

verankerd in de Verdragen en veel van het 

beleid van de Unie. Bijgevolg moet de 

integratie van milieudoelstellingen in de 

verrichtingen in verband met het InvestEU-

fonds worden bevorderd. 

Milieubescherming en de daarmee 

samenhangende preventie en het beheer 

van risico's moeten worden geïntegreerd in 

de voorbereiding en uitvoering van 

investeringen. De EU moet ook haar 

uitgaven in verband met biodiversiteit en 

luchtverontreiniging volgen om te voldoen 

aan de rapportageverplichtingen krachtens 

het Verdrag inzake biologische diversiteit 
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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. 

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  10 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 12 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) Investeringsprojecten waarvoor 

met name op het gebied van 

infrastructuur substantiële steun van de 

Unie wordt verleend, moeten worden 

onderworpen aan een duurzaamheidstoets 

in overeenstemming met de richtsnoeren 

die de Commissie in samenwerking met de 

uitvoerende partners in het kader van het 

InvestEU-programma moet ontwikkelen en 

waarbij op passende wijze gebruik wordt 

gemaakt van de criteria die zijn vastgesteld 

in [de verordening tot vaststelling van een 

kader ter bevordering van duurzame 

(12) Alle investeringsprojecten 

waarvoor steun van de Unie wordt 

verleend, moeten worden onderworpen aan 

een duurzaamheidstoets in 

overeenstemming met de aan de omvang 

en de aard van de investeringen 

aangepaste richtsnoeren die de Commissie 

in samenwerking met de uitvoerende 

partners in het kader van het InvestEU-

programma moet ontwikkelen en waarbij 

op passende wijze gebruik wordt gemaakt 

van de criteria die zijn vastgesteld in [de 

verordening tot vaststelling van een kader 
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investeringen] om te bepalen of een 

economische activiteit ecologisch 

duurzaam is en coherent met de 

richtsnoeren die voor andere programma's 

van de Unie zijn ontwikkeld. Dergelijke 

richtsnoeren dienen passende bepalingen te 

omvatten om overmatige administratieve 

lasten te voorkomen. 

ter bevordering van duurzame 

investeringen] om te bepalen of een 

economische activiteit ecologisch 

duurzaam is en coherent met de 

richtsnoeren die voor andere programma's 

van de Unie zijn ontwikkeld. Dergelijke 

richtsnoeren dienen passende bepalingen te 

omvatten om overmatige administratieve 

lasten te voorkomen. 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 12 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (12 bis) Het Handboek milieu- en 

sociale praktijken van de EIB, dat een 

operationele vertaling biedt van de 

beleidslijnen en beginselen in de 

verklaring van de EIB inzake milieu- en 

sociale beginselen en normen, kan als 

referentie dienen voor de manier om 

milieu- en sociale duurzaamheidstests 

vast te stellen en uit te voeren, om ervoor 

te zorgen dat alle financieringsactiviteiten 

consistent zijn met de milieu- en sociale 

normen. 

 

Amendement  12 

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 

(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 en de doelstellingen die zijn 

goedgekeurd in het akkoord van Parijs, 
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te halen. De steun uit het InvestEU-fonds 

moet dan ook gericht zijn op investeringen 

in vervoer, energie, met inbegrip van 

energie-efficiëntie en hernieuwbare 

energie, het milieu, klimaatmaatregelen en 

maritieme en digitale infrastructuur. Om 

het effect en de toegevoegde waarde van de 

financieringssteun van de Unie te 

maximaliseren, is het aangewezen een 

gestroomlijnd investeringsproces te 

bevorderen dat zichtbaarheid van de 

projectpijplijn en consistentie tussen de 

relevante programma's van de Unie 

mogelijk maakt. Rekening houdend met de 

bedreigingen voor de veiligheid moet bij 

investeringsprojecten waarvoor steun van 

de Unie wordt verleend, rekening worden 

gehouden met de beginselen inzake de 

bescherming van de burgers in de publieke 

ruimte. Een en ander moet een aanvulling 

vormen op de inspanningen van andere 

fondsen van de Unie, zoals het Europees 

Fonds voor Regionale Ontwikkeling, 

waarmee steun wordt verleend voor de 

veiligheidscomponenten van investeringen 

met betrekking tot de publieke ruimte, 

vervoer, energie en andere kritieke 

infrastructuur. 

zijn van fundamenteel belang om de 

duurzaamheidsdoelstellingen van de Unie 

en haar lidstaten te halen. De steun uit het 

InvestEU-fonds moet dan ook gericht zijn 

op investeringen in schoon vervoer, 

energie, in het bijzonder energie-efficiëntie 

en hernieuwbare energie, het milieu, 

klimaatmaatregelen en maritieme en 

digitale infrastructuur, met bijzondere 

aandacht voor essentiële infrastructuur- 

en sociale investeringen in verband met 

de transformatie van regio's in de 

overgang. Daarbij moet ook in de mate 

van het mogelijke synergie worden 

nagestreefd met regionale en nationale 

beleidsdoelen, zoals de verwijdering van 

asbest uit daken, woningen en de bodem. 

Om het effect en de toegevoegde waarde 

van de financieringssteun van de Unie te 

maximaliseren, is het aangewezen een 

gestroomlijnd investeringsproces te 

bevorderen dat zichtbaarheid van de 

projectpijplijn en consistentie tussen de 

relevante programma's van de Unie 

mogelijk maakt. Rekening houdend met de 

bedreigingen voor de veiligheid moet bij 

investeringsprojecten waarvoor steun van 

de Unie wordt verleend, rekening worden 

gehouden met de beginselen inzake de 

bescherming van de burgers in de publieke 

ruimte. Een en ander moet een aanvulling 

vormen op de inspanningen van andere 

fondsen van de Unie, zoals het Europees 

Fonds voor Regionale Ontwikkeling, 

waarmee steun wordt verleend voor de 

veiligheidscomponenten van investeringen 

met betrekking tot de publieke ruimte, 

vervoer, energie en andere kritieke 

infrastructuur. 

 

Amendement  13 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 14 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(14) Hoewel het niveau van de totale (14) Hoewel het niveau van de totale 
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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. 

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, de 

levenskwaliteit van haar burgers en de 

realisatie van de energie- en 

klimaatdoelstellingen. 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. 

 

Amendement  14 

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 in digitale 

transformatie te investeren 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. 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 16 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 
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(16) Kleine en middelgrote 

ondernemingen spelen een cruciale rol in 

de Unie. Bij de toegang tot financiering 

staan zij echter voor problemen vanwege 

het hoge risico en het ontbreken van 

voldoende onderpand. Bijkomende 

uitdagingen vloeien voort uit de behoefte 

van kleine en middelgrote ondernemingen 

om concurrerend te blijven door deel te 

nemen aan digitaliserings-, 

internationaliserings- en 

innovatieactiviteiten en door hun personeel 

bij- en na te scholen. Bovendien hebben 

zij, in vergelijking met grotere 

ondernemingen, toegang tot een beperkter 

aantal financieringsbronnen: zij geven 

gewoonlijk geen obligaties uit en hebben 

slechts beperkte toegang tot 

effectenbeurzen of grote institutionele 

beleggers. De toegang tot financiering is 

nog moeilijker voor kleine en middelgrote 

ondernemingen waarvan de activiteiten op 

immateriële activa zijn gericht. Kleine en 

middelgrote ondernemingen in de Unie zijn 

in hoge mate afhankelijk van banken en 

schuldfinanciering in de vorm van 

rekening-courantkredieten, bankleningen 

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. 

(16) Kleine en middelgrote 

ondernemingen spelen een cruciale rol in 

de Unie. Bij de toegang tot financiering 

staan zij echter voor problemen vanwege 

het hoge risico en het ontbreken van 

voldoende onderpand. Bijkomende 

uitdagingen vloeien voort uit de behoefte 

van kleine en middelgrote ondernemingen 

om concurrerend te blijven door deel te 

nemen aan digitaliserings-, 

internationaliserings- en 

innovatieactiviteiten en door hun personeel 

bij- en na te scholen. Bovendien hebben 

zij, in vergelijking met grotere 

ondernemingen, toegang tot een beperkter 

aantal financieringsbronnen: zij geven 

gewoonlijk geen obligaties uit en hebben 

slechts beperkte toegang tot 

effectenbeurzen of grote institutionele 

beleggers. De toegang tot financiering is 

nog moeilijker voor kleine en middelgrote 

ondernemingen waarvan de activiteiten op 

immateriële activa zijn gericht. Kleine en 

middelgrote ondernemingen in de Unie zijn 

in hoge mate afhankelijk van banken en 

schuldfinanciering in de vorm van 

rekening-courantkredieten, bankleningen 

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 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 en H2020 zijn van belang geweest 

voor kmo's doordat zij de toegang tot 

financiering in alle fasen van de 

levenscyclus van kmo's hebben 

vergemakkelijkt, en daarbij is nog het 
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EFSI gekomen, waarvan kmo's snel 

gebruik hebben gemaakt. Het InvestEU-

fonds moet een kans bieden om te focussen 

op specifieke, meer doelgroepgerichte 

financiële producten. 

 

Amendement  16 

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) Onder dezelfde voorwaarden en 

volgens dezelfde voorschriften moet het 

InvestEU-fonds 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. 

 

Amendement  17 

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 

(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 
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mogelijk te bestrijken. mogelijk te bestrijken, maar moet altijd 

deskundigen omvatten op het gebied van 

de overgang naar een koolstofvrije 

economie. Het investeringscomité moet 

ook vertegenwoordigers van het 

maatschappelijk middenveld omvatten. 

 

Amendement  18 

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 

(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 of 

regionale 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 
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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. 

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. 

 

Amendement  19 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 44 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(44) Derde landen die lid zijn van de 

Europese Economische Ruimte (EER) 

kunnen aan programma's van de Unie 

deelnemen in het kader van de 

samenwerking die is ingesteld bij de EER-

Overeenkomst, die voorziet in de 

uitvoering van de programma's door 

middel van een besluit op grond van die 

overeenkomst. Derde landen kunnen ook 

op basis van andere rechtsinstrumenten 

deelnemen. Er moet een specifieke 

bepaling in deze verordening worden 

opgenomen ter verlening van de nodige 

rechten en toegang aan de bevoegde 

ordonnateur, het Europees Bureau voor 

fraudebestrijding (OLAF) en de Europese 

Rekenkamer zodat zij hun respectieve 

bevoegdheden ten volle kunnen uitoefenen. 

(44) Mits alle regels en voorschriften 

van de afzonderlijke programma's worden 

nageleefd, kunnen derde landen die lid 

zijn van de Europese Economische Ruimte 

(EER) aan programma's van de Unie 

deelnemen in het kader van de 

samenwerking die is ingesteld bij de EER-

Overeenkomst, die voorziet in de 

uitvoering van de programma's door 

middel van een besluit op grond van die 

overeenkomst. Derde landen kunnen ook 

op basis van andere rechtsinstrumenten 

deelnemen. Er moet een specifieke 

bepaling in deze verordening worden 

opgenomen ter verlening van de nodige 

rechten en toegang aan de bevoegde 

ordonnateur, het Europees Bureau voor 

fraudebestrijding (OLAF) en de Europese 

Rekenkamer zodat zij hun respectieve 

bevoegdheden ten volle kunnen uitoefenen. 

 

Amendement  20 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 46 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(46) Om de niet-essentiële onderdelen 

van deze verordening aan te vullen met 

investeringsrichtsnoeren waaraan 

financierings- en investeringsverrichtingen 

moeten voldoen, om een snelle en flexibele 

(46) Om de niet-essentiële onderdelen 

van deze verordening aan te vullen met 

richtsnoeren voor de manier waarop 

projectontwikkelaars die financiering 

aanvragen, adequate informatie moeten 
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aanpassing van de prestatie-indicatoren te 

vergemakkelijken en om het 

voorzieningspercentage aan te passen, 

moet aan de Commissie de bevoegdheid 

worden gedelegeerd om overeenkomstig 

artikel 290 VWEU handelingen vast te 

stellen met betrekking tot de opstelling van 

de investeringsrichtsnoeren voor de 

financierings- en investeringsverrichtingen 

in het kader van verschillende 

beleidsvensters, de wijziging van bijlage 

III bij deze verordening om de indicatoren 

te herzien of aan te vullen en de aanpassing 

van het voorzieningspercentage. Het is van 

bijzonder belang dat de Commissie bij haar 

voorbereidende werkzaamheden tot 

passende raadplegingen overgaat, onder 

meer op deskundigenniveau, en dat die 

raadplegingen plaatsvinden in 

overeenstemming met de beginselen die 

zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel 

Akkoord over beter wetgeven van 13 april 

2016. Met name om te zorgen voor gelijke 

deelname aan de voorbereiding van 

gedelegeerde handelingen, ontvangen het 

Europees Parlement en de Raad alle 

documenten op hetzelfde tijdstip als de 

deskundigen van de lidstaten, en hebben 

hun deskundigen systematisch toegang tot 

de vergaderingen van de 

deskundigengroepen van de Commissie die 

zich bezighouden met de voorbereiding 

van gedelegeerde handelingen. 

verstrekken over de toetsing van de 

duurzaamheid van de financierings- en 

investeringsverrichtingen uit klimaat-, 

milieu- en sociaal oogpunt en met 

investeringsrichtsnoeren waaraan 

financierings- en investeringsverrichtingen 

moeten voldoen, om een snelle en flexibele 

aanpassing van de prestatie-indicatoren te 

vergemakkelijken en om het 

voorzieningspercentage aan te passen, 

moet aan de Commissie de bevoegdheid 

worden gedelegeerd om overeenkomstig 

artikel 290 VWEU handelingen vast te 

stellen met betrekking tot de opstelling van 

de investeringsrichtsnoeren voor de 

financierings- en investeringsverrichtingen 

in het kader van verschillende 

beleidsvensters, de wijziging van bijlage 

III bij deze verordening om de indicatoren 

te herzien of aan te vullen en de aanpassing 

van het voorzieningspercentage. Het is van 

bijzonder belang dat de Commissie bij haar 

voorbereidende werkzaamheden tot 

passende raadplegingen overgaat, onder 

meer op deskundigenniveau, en dat die 

raadplegingen plaatsvinden in 

overeenstemming met de beginselen die 

zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel 

Akkoord over beter wetgeven van 13 april 

2016. Met name om te zorgen voor gelijke 

deelname aan de voorbereiding van 

gedelegeerde handelingen, ontvangen het 

Europees Parlement en de Raad alle 

documenten op hetzelfde tijdstip als de 

deskundigen van de lidstaten, en hebben 

hun deskundigen systematisch toegang tot 

de vergaderingen van de 

deskundigengroepen van de Commissie die 

zich bezighouden met de voorbereiding 

van gedelegeerde handelingen. 

 

Amendement  21 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 47 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 
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 (47 bis) Onderstreept moet worden 

dat behoorlijke coördinatie vereist is 

tussen de diverse typen financiële 

instrumenten, dat eventuele duplicering 

moet worden voorkomen en dat een 

regionaal evenwicht in acht moet worden 

genomen. 

 

Amendement  22 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 15 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (15 bis) "start-up": een 

onderneming die veelal actief is op 

technologisch gebied en die wordt 

gekenmerkt door een combinatie van 

snelle groei, sterke afhankelijkheid van 

productinnovatie, processen en 

financiering, bijzondere aandacht voor 

nieuwe technologische ontwikkelingen en 

een ruim gebruik van innovatieve 

bedrijfsmodellen, en vaak ook 

samenwerkingsplatforms; 

 

Amendement  23 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 – letter b 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) de duurzaamheid van de economie 

van de Unie en van de groei; 

(b) de duurzaamheid van de economie 

van de Unie en van de groei, met inbegrip 

van beperking van en aanpassing aan de 

klimaatverandering en omschakeling 

naar een circulaire economie; 

 

Amendement  24 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 2 – letter b 
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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, onder meer om 

een tijdige overgang naar een 

koolstofarme en circulaire economie 

mogelijk te maken;  

 

Amendement  25 

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 facilitering van de 

toegang tot en de beschikbaarheid van 

financiering voor kleine en middelgrote 

ondernemingen en, in gerechtvaardigde 

gevallen, voor kleine mid-

capondernemingen; 

 

 

Amendement  26 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – alinea 1 – inleidende formule 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Het EU-compartiment van het InvestEU-

fonds bedoeld in artikel 8, lid 1, onder a), 

en elk van de beleidsvensters bedoeld in 

artikel 7, lid 1, kunnen bijdragen van de 

volgende derde landen ontvangen om deel 

te nemen aan bepaalde financiële 

producten overeenkomstig [artikel 218, 

lid 2,] van het [Financieel Reglement]: 

Mits alle regels en voorschriften van de 

afzonderlijke programma's worden 

nageleefd, kunnen het EU-compartiment 

van het InvestEU-fonds bedoeld in artikel 

8, lid 1, onder a), en elk van de 

beleidsvensters bedoeld in artikel 7, lid 1, 

bijdragen van de volgende derde landen 

ontvangen om deel te nemen aan bepaalde 

financiële producten overeenkomstig 

[artikel 218, lid 2,] van het [Financieel 

Reglement]: 
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Amendement  27 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 1 

 

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: 

(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 uit milieu-, 

economisch en sociaal oogpunt duurzame 

investeringen op het gebied van vervoer, 

schone energie, met name een groter 

gebruik van hernieuwbare energie, 

investeringen in energie-efficiëntie, 

verbeterde interconnectieniveaus, digitale 

connectiviteit en toegang met name in 

plattelandsgebieden, levering en 

verwerking van grondstoffen, ruimtevaart, 

oceanen en water, afval, natuur en andere 

milieu-infrastructuur, uitrusting, het 

koolstofvrij maken van de industrie, 

regeneratie van voormalige 

bedrijfsterreinen, mobiele activa en 

invoering van innovatieve technologieën; 

deze investeringen voldoen op zijn minst 
aan de normen van de Unie inzake milieu 

of sociale duurzaamheid en, indien van 

toepassing, dragen bij aan de 

doelstellingen inzake milieu of sociale 

duurzaamheid van de Unie, zoals een 

efficiënt gebruik van hulpbronnen, of aan 

beide; 

(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 en 

innovatie, overdracht van 

onderzoeksresultaten aan de markt, 

demonstratie en invoering van innovatieve 

oplossingen en steun voor opschaling van 

innovatieve ondernemingen, inclusief 

kmo's, en duurzame zakelijke 

mogelijkheden, alsmede digitalisering van 
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het bedrijfsleven in de EU; 

(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 

kleine en middelgrote ondernemingen en, 

in gerechtvaardigde gevallen, voor kleine 

mid-capondernemingen; 

(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, met inbegrip van de 

omscholing, bijscholing en het opnieuw 

inzetten van werknemers in regio's die 

een herstructurering van bedrijven 

doormaken in verband met de overgang 

naar een koolstofarme economie; 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; 

Amendement  28 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. 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 

3. Wanneer financierings- en 

investeringsverrichtingen die onder de 

beleidsvensters als bedoeld in lid 1, onder 

a), b), c) en d), vallen, een effect hebben 

op het milieu en het klimaat, worden zij 

onderworpen aan een toetsing van hun 

duurzaamheid op het gebied van klimaat-, 

milieu- en sociale effecten, door middel 

van minimale duurzaamheidsdrempels, 

om maximale hulpbronnenefficiëntie te 

realiseren, naleving van de principes van 

de circulaire economie te garanderen, 
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informatie op basis van door de Commissie 

op te stellen richtsnoeren. Projecten die 

een bepaalde omvang zoals omschreven in 

de richtsnoeren niet overschrijden, worden 

uitgesloten van de toetsing. 

milieuschade te beperken en 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 overeenkomstig lid 

6 op te stellen richtsnoeren. 

De richtsnoeren van de Commissie maken 

het mogelijk: 

De richtsnoeren van de Commissie maken 

het mogelijk: 

 - a) ervoor te zorgen dat het 

milieubeleid en de milieunormen van de 

Unie worden nageleefd; 

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; 

b) rekenschap te geven van 

geconsolideerde projectimpact met 

betrekking tot de voornaamste 

bestanddelen van het natuurlijk kapitaal op 

het gebied van lucht, water, land en 

biodiversiteit; 

b) rekenschap te geven van 

geconsolideerde projectimpact met 

betrekking tot de voornaamste 

bestanddelen van het natuurlijk kapitaal op 

het gebied van lucht, water, land en 

biodiversiteit; 

c) de gevolgen in te schatten voor de 

sociale inclusie van bepaalde gebieden of 

bevolkingsgroepen. 

c) de gevolgen in te schatten voor de 

sociale inclusie van bepaalde gebieden of 

bevolkingsgroepen. 

 c bis) steunverlening uit te sluiten voor 

projecten die in strijd zijn met de 

verwezenlijking van de klimaat- en 

energiedoelstellingen op middellange en 

lange termijn van de Unie en de 

doelstellingen van het akkoord van Parijs 

en die leiden tot aanzienlijke 

broeikasgasemissies; 

 c ter) steunverlening uit te sluiten voor 

fossielebrandstofinfrastructuur die 

verband houdt met de productie, 

verwerking, transmissie, distributie, 

opslag of verbranding van fossiele 
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brandstoffen; 

Amendement  29 

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 

beleidsvenster voor duurzame 

infrastructuur bijdraagt tot de 

doelstellingen van de Unie inzake klimaat 

en milieu. 

5. Ten minste 40 % van de 

investeringen in het kader van InvestEU 

draagt bij tot de verwezenlijking van de 

klimaatdoelstellingen van de Unie.  

 De uitvoerende partners streven ernaar 

dat ten minste 55 % en 10 % van de 

investeringen uit hoofde van het 

beleidsvenster voor duurzame 

infrastructuur bijdraagt tot de 

doelstellingen van de Unie inzake 

respectievelijk klimaat en milieu. 

 Duidelijke subsidiabiliteitscriteria en een 

betrouwbare, transparante 

traceringsmethode worden nader 

uitgewerkt in de overeenkomstig lid 6 

vastgestelde investeringsrichtsnoeren. 

Deze richtsnoeren bevatten ook een 

methode voor de beoordeling van de mate 

waarin sociale investeringen ter 

ondersteuning van koolstofintensieve 

regio's die een overgangsfase doormaken, 

bijdragen aan de in de eerste twee alinea's 

genoemde drempels. 

Amendement  30 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. De Commissie is bevoegd 

overeenkomstig artikel 26 gedelegeerde 

handelingen vast te stellen om de 

investeringsrichtsnoeren voor elk van de 

6. De Commissie is bevoegd 

overeenkomstig artikel 26 gedelegeerde 

handelingen vast te stellen ter aanvulling 

van deze verordening om de 

investeringsrichtsnoeren voor elk van de in 
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beleidsvensters te bepalen. lid 1 genoemde beleidsvensters te bepalen. 

Bij de vaststelling van deze 

investeringsrichtsnoeren werkt de 

Commissie samen met de uitvoerende 

partners in het kader van het InvestEU-

programma.  

 De Commissie is ook bevoegd 

overeenkomstig artikel 26 gedelegeerde 

handelingen vast te stellen ter aanvulling 

van deze verordening om de in lid 3 

genoemde richtsnoeren vast te stellen. 

Amendement  31 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 2 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. De Commissie is bevoegd 

overeenkomstig artikel 26 gedelegeerde 

handelingen vast te stellen om de in lid 1 

bedoelde gevallen van marktfalen en 

suboptimale investeringssituaties te 

omschrijven, na een advies te hebben 

ontvangen van de adviesraad. 

 

Amendement  32 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 3 – letter a bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 a bis) geïdentificeerde gevallen van 

marktfalen en suboptimale 

investeringssituaties die met de 

gefinancierde acties moeten worden 

aangepakt; 

 

Amendement  33 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 17 – lid 3 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De Commissie is in beide formaties 

van de adviesraad vertegenwoordigd. 

3. De Commissie is in beide formaties 

van de adviesraad vertegenwoordigd. Het 

Europees Parlement wijst een 

onafhankelijke deskundige aan, die lid is 

van de adviesraad van vertegenwoordigers 

van de uitvoerende partners. 

 

Amendement  34 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 17 – lid 5 – letter a – sub ii bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (ii bis) verleent advies over de 

subsidiabiliteit van investeringen en 

projecten; 

 

Amendement  35 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 17 – lid 5 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 5 bis. De notulen van de vergaderingen 

van de adviesraad worden ter beschikking 

van het publiek gesteld op een specifieke 

webpagina. 

 

Amendement  36 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 18 – lid 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De Commissie bevestigt of de door 

de uitvoerende partners voorgestelde 

financierings- en investeringsverrichtingen 

voldoen aan het recht en het beleid van de 

Unie. 

3. De Commissie bevestigt of de door 

de uitvoerende partners voorgestelde 

financierings- en investeringsverrichtingen 

voldoen aan het recht en het beleid van de 

Unie en of zij worden beschouwd als 

verrichtingen die tellen voor de in artikel 
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7, lid 5, gespecificeerde doelen. 

 

Amendement  37 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 18 – lid 4 – alinea 3 – letter c bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (c bis) de naleving van de milieunormen 

van de Unie; 

 

Amendement  38 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 18 – lid 4 – alinea 3 – letter c ter (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (c ter) de naleving van het beginsel van 

de energie-unie inzake voorrang voor 

energie-efficiëntie; 

 

Amendement  39 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 18 – lid 4 – alinea 3 – letter c quater (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (c quater) de aanpak door de 

voorgestelde actie van de vastgestelde 

gevallen van marktfalen of suboptimale 

investeringssituaties. 

 

Amendement  40 

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, 

Het scorebord wordt openbaar gemaakt 

vóór de goedkeuring van de 

investeringsverrichting. De 
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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. 

openbaarmaking bevat geen commercieel 

gevoelige informatie of persoonsgegevens 

die op grond van de 

gegevensbeschermingsregels van de Unie 

niet openbaar mogen worden gemaakt. 

 

Amendement  41 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 21 – lid 1 

 
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 portaal, aan het 

bestaan waarvan de nodige ruchtbaarheid 

wordt gegeven, is een openbaar 

toegankelijke en gebruiksvriendelijke 

projectendatabank, waarin relevante 

informatie over elk project wordt verstrekt. 

 

Amendement  42 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 22 – lid 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De Commissie rapporteert over de 

uitvoering van het InvestEU-programma 

overeenkomstig [de artikelen 241 en 250] 

van het [Financieel Reglement]. De 

uitvoerende partners verstrekken daartoe 

jaarlijks de informatie die de Commissie 

nodig heeft om haar rapportageverplichting 

te kunnen nakomen. 

4. De Commissie rapporteert over de 

uitvoering van het InvestEU-programma 

overeenkomstig [de artikelen 241 en 250] 

van het [Financieel Reglement]. De 

uitvoerende partners verstrekken daartoe 

jaarlijks de informatie die de Commissie 

nodig heeft om haar rapportageverplichting 

te kunnen nakomen. Als onderdeel van 

haar jaarlijkse rapportage voert de 

Commissie jaarlijks een analyse uit in het 

kader van een meerjarige consolidatie om 

na te gaan of de klimaatuitgaven op 

schema liggen om de in artikel 7, lid 5, 

bedoelde doelstellingen inzake de 

mainstreaming van klimaat en milieu te 

halen. De Commissie verstrekt informatie 

over de steun voor doelstellingen op het 

gebied van klimaatverandering, waarbij 
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een onderscheid wordt gemaakt tussen 

mitigatie en aanpassing, alsook 

informatie over de klimaatbijdrage van 

relevante financiële instrumenten, en 

maakt deze openbaar. 

 

Amendement  43 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 24 – alinea 1 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De EU-garantie, de betalingen en 

terugvorderingen in het kader hiervan en 

de verrichtingen in het kader van het 

InvestEU-programma worden 

gecontroleerd door de Rekenkamer. Een 

speciaal verslag van de Rekenkamer 

wordt uitgebracht [18 maanden na de 

inwerkingtreding van deze verordening]. 

 

Amendement  44 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – alinea 1 – punt 1 – inleidende formule 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Ontwikkeling van de energiesector, 

overeenkomstig de prioriteiten van de 

energie-unie, met inbegrip van 

energievoorzieningszekerheid en de 

verbintenissen die in de agenda 2030 en het 

akkoord van Parijs zijn aangegaan, in het 

bijzonder door middel van: 

1. Ontwikkeling van de energiesector, 

uitgezonderd activiteiten in verband met 

de productie, verwerking, transmissie, 

distributie, opslag of verbranding van 

fossiele brandstoffen, overeenkomstig de 

prioriteiten van de energie-unie, met 

inbegrip van energievoorzieningszekerheid 

en de verbintenissen die in de agenda 2030 

en het akkoord van Parijs zijn aangegaan, 

in het bijzonder door middel van: 

 

Amendement  45 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – alinea 1 – punt 1 – letter a 

 



 

PE627.571v02-00 30/41 AD\1168940NL.docx 

NL 

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, de 

levering, de opslag of het gebruik van 

schone en duurzame hernieuwbare energie; 

 

Amendement  46 

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,) en 

het ontwikkelen van innoverende 

verwarmingssystemen en warmte-

krachtkoppeling; 

 

Amendement  47 

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 

synthetische brandstoffen uit 

hernieuwbare/koolstofneutrale niet-fossiele 

bronnen; alternatieve brandstoffen; 

 

Amendement  48 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – alinea 1 – punt 1 – letter e bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (e bis) steun voor regio's die een 

transformatie ondergaan als gevolg van 

de doelstellingen van het klimaatbeleid 

van de Unie, met name mijngebieden. 
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Amendement  49 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – alinea 1 – punt 1 – letter e ter (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (e ter) lokale en regionale productie van 

energie uit hernieuwbare bronnen, met 

name via energiegemeenschappen. 

Motivering 

De lokale productie van energie uit hernieuwbare bronnen via energiegemeenschappen was 

een belangrijke toevoeging door het Europees Parlement aan de RED II-verordening. 

 

Amendement  50 

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  51 

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 

aandrijving, waaronder elektrische 

laadpunten. 

 

Amendement  52 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – alinea 1 – punt 2 – letter e bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (e bis) ontwikkeling van batterijen van de 

nieuwe generatie voor industriële en 

elektrische mobiliteitstoepassingen, met 

inbegrip van de scheep- en luchtvaart; 

 

Amendement  53 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – alinea 1 – punt 2 – letter e ter (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (e ter) infrastructuur voor de productie 

en het gebruik van geavanceerde 

biobrandstoffen; 

 

Amendement  54 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – alinea 1 – punt 2 – letter e quater (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (e quater) tankinfrastructuur voor 

waterstofmobiliteit. 

 

Amendement  55 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – alinea 1 – punt 3 – letter a 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) water, met inbegrip van 

watervoorziening en -zuivering, 

kustinfrastructuur en andere 

watergerelateerde groene infrastructuur; 

(a) water, met inbegrip van 

watervoorziening en -zuivering, kust- en 

eilandinfrastructuur en andere 

watergerelateerde groene infrastructuur 

 

Amendement  56 

Voorstel voor een verordening 

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



 

AD\1168940NL.docx 33/41 PE627.571v02-00 

 NL 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (c bis) programma's, projecten en 

initiatieven op het gebied van verwijdering 

van asbest van daken, uit woningen, 

gebouwen en bodems, in het bijzonder in 

combinatie met de hernieuwbare energie- 

en CO2-verminderingsdoelstellingen van 

Lidstaten en regio's; 

Motivering 

Conform de eisen van het Parlement in het verslag van het Europees Parlement van 30 

januari 2013 over aan asbest gerelateerde bedreigingen voor de gezondheid op de werkplek 

en vooruitzichten op afschaffing van alle bestaande vormen van asbest. Zie de schriftelijke 

antwoorden van mevrouw Thyssen namens de Commissie van 10 april 2018, E-000862/2018. 

 

Amendement  57 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – alinea 1 – punt 3 – letter e 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(e) duurzame stads-, plattelands- en 

kustontwikkeling; 

(e) duurzame stads-, plattelands-, kust- 

en eilandontwikkeling; 

 

Amendement  58 

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 hulpbronnenefficiëntie te 

integreren, met inbegrip van de duurzame 

voorziening van primaire en secundaire 

grondstoffen en eventueel hergebruik en 

recycling; 
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Amendement  59 

Voorstel voor een verordening 

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

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (h bis) projecten voor de uitvoering van 

innoverende technologieën voor 

koolstofvastlegging en -benutting; 

 

Amendement  60 

Voorstel voor een verordening 

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

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (h ter) antimicrobiële resistentie, met 

name vermindering van het gebruik van 

antibiotica bij mensen en dieren aan de 

hand van de "één gezondheid" -

benadering door middel van preventieve 

maatregelen; 

 

Amendement  61 

Voorstel voor een verordening 

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

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (h quater) het koolstofvrij maken van 

de energieproductie en -distributieketen. 

 

Amendement  62 

Voorstel voor een verordening 

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

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. Bevordering van de vervanging 

van gevaarlijke chemische producten door 

duurzamere alternatieven. 
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Amendement  63 

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 in 

stedelijke en landelijke gebieden. 

 

Amendement  64 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – alinea 1 – punt 5 – letter b 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) projecten van ondernemingen; (b) onderzoeks- en 

innovatieprocessen, 

technologieoverdracht en samenwerking 

tussen ondernemingen die zich richten op 

de nieuwe, koolstofarme economie, 

veerkracht en aanpassing aan 

klimaatverandering en de circulaire 

economie; 

 

Amendement  65 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – alinea 1 – punt 5 – letter f 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(f) nieuwe doeltreffende 

gezondheidsproducten, inclusief 

geneesmiddelen, medische hulpmiddelen 

en medicinale producten voor 

geavanceerde therapie. 

(f) nieuwe doeltreffende 

gezondheidsproducten, inclusief 

geneesmiddelen, medische hulpmiddelen, 

e-gezondheid en medicinale producten 

voor geavanceerde therapie. 

 

Amendement  66 

Voorstel voor een verordening 
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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 en sociale economie; 

 

Amendement  67 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – alinea 1 – punt 11 – letter i bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (i bis) het opnieuw inzetten, bijscholen en 

nascholen van werknemers, onderwijs en 

initiatieven voor het zoeken naar een 

baan in regio's die afhankelijk zijn van 

een koolstofintensieve economie en die 

getroffen worden door de structurele 

overgang naar een koolstofarme 

economie. 

 

Amendement  68 

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) de agenda voor internationale 

oceaangovernance; 

 (e) maritieme bewaking en beveiliging; 
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 (f) grensoverschrijdende samenwerking; 

 (g) tenuitvoerlegging van de 

duurzameontwikkelingsdoelstellingen, in 

het bijzonder SDG 14 (Leven onder 

water). 

 

Amendement  69 

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 

klimaatdoelstellingen en verwachte CO2-

vermindering 

 

Amendement  70 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage III – punt 3 – punt 3.2 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3.2 bis. Investeringen ter ondersteuning 

van milieudoelstellingen 

 

Amendement  71 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage III – punt 3 – punt 3.3 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3.3 bis. Absolute en relatieve 

broeikasgasemissies 

 

Amendement  72 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage III – punt 4 – punt 4.2 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4.2 bis. Energie: effect op de 

broeikasgasemissies van de 

energieproductie in de Unie 

 

Amendement  73 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage III – punt 4 – punt 4.2 ter (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4.2 ter. Energie: energiebesparing 

 

Amendement  74 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage III – punt 4 – punt 4.2 quater (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4.2 quater. Energie: absolute en 

relatieve emissie van broeikasgassen 

 

Amendement  75 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage III – punt 4 – punt 4.2 quinquies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4.2 quinquies  Energie-efficiëntie 

 

Amendement  76 

Voorstel voor een verordening 

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

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4.5 bis. Koolstofarme industriële 

productie: geverifieerde hoeveelheid 

vermeden uitstoot van broeikasgassen 
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Amendement  77 

Voorstel voor een verordening 

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

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4.5 ter. Vervoer: absolute en relatieve 

emissie van broeikasgassen 
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