
AD\1214877NL.docx PE658.817v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

Europees Parlement
2019-2024

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

2020/0108(COD)

5.10.2020

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(2020)0403 – C9-0158/2020 – 2020/0108(COD))

Rapporteur voor advies (*): Pascal Canfin

(*) Procedure met medeverantwoordelijke commissies – artikel 57 van het 
Reglement



PE658.817v01-00 2/27 AD\1214877NL.docx

NL

PA_Legam



AD\1214877NL.docx 3/27 PE658.817v01-00

NL

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) De COVID-19-pandemie 
veroorzaakt een grote schok voor de 
mondiale economie en de economie van de 
Unie. De economische activiteit in de EU 
is als gevolg van de vereiste beperkende 
maatregelen fors teruggelopen. De 
verwachting is dat het bbp in de EU in 
2020 met ongeveer 7,5 % zal krimpen, veel 
sterker dan tijdens de financiële crisis in 
2009. De uitbraak van de pandemie heeft 
laten zien hoe de mondiale 
toeleveringsketens onderling verweven zijn 
en heeft een aantal kwetsbare punten aan 
het licht gebracht, zoals het feit dat 
strategische bedrijfstakken al te sterk 
afhankelijk zijn van niet-gediversifieerde 
externe bevoorradingsbronnen. Voor 
dergelijke kwetsbare punten moet er een 
oplossing komen, zodat de noodrespons 
van de Unie kan worden verbeterd, maar 
ook de veerkracht van de hele economie, 
terwijl de economie toch blijft openstaan 
voor concurrentie en handel in 
overeenstemming met de Unieregels. 
Verwacht kan worden dat de 
investeringsactiviteit aanzienlijk is 
gedaald. Zelfs vóór de pandemie, toen de 
investeringsquotes in de Unie zich bleken 
te herstellen, bleven zij onder het niveau 
dat in een krachtig herstel mocht worden 
verwacht en waren zij ontoereikend om de 
jarenlange onderinvesteringen na de crisis 
van 2009 te compenseren. Belangrijker is 
dat de huidige investeringsniveaus en 
-prognoses niet de behoeften aan 
structurele investeringen van de Unie 

(1) De COVID-19-pandemie 
veroorzaakt een grote schok voor de 
mondiale economie en de economie van de 
Unie. De economische activiteit in de EU 
is als gevolg van de vereiste beperkende 
maatregelen fors teruggelopen. De 
verwachting is dat het bbp in de EU in 
2020 met ongeveer 7,5 % zal krimpen, veel 
sterker dan tijdens de financiële crisis in 
2009. De uitbraak van de pandemie heeft 
laten zien hoe de mondiale 
toeleveringsketens onderling verweven zijn 
en heeft een aantal kwetsbare punten aan 
het licht gebracht, zoals het feit dat 
strategische bedrijfstakken al te sterk 
afhankelijk zijn van niet-gediversifieerde 
externe bevoorradingsbronnen. Voor 
dergelijke kwetsbare punten moet er een 
oplossing komen, met name voor kleine en 
middelgrote ondernemingen (kmo’s), 
zodat de noodrespons van de Unie kan 
worden verbeterd, maar ook de veerkracht 
van de hele economie, terwijl de economie 
toch blijft openstaan voor concurrentie en 
handel in overeenstemming met de 
Unieregels. Verwacht kan worden dat de 
investeringsactiviteit aanzienlijk is 
gedaald. Zelfs vóór de pandemie, toen de 
investeringsquotes in de Unie zich bleken 
te herstellen, bleven zij onder het niveau 
dat in een krachtig herstel mocht worden 
verwacht en waren zij ontoereikend om de 
jarenlange onderinvesteringen na de crisis 
van 2009 te compenseren. Belangrijker is 
dat de huidige investeringsniveaus en 
-prognoses niet de behoeften aan 



PE658.817v01-00 4/27 AD\1214877NL.docx

NL

dekken voor een nieuwe start en voor het 
behoud van de groei op de lange termijn, 
rekening houdend met de technologische 
veranderingen en het mondiale 
concurrentievermogen, onder meer wat 
betreft innovatie, vaardigheden, 
infrastructuur, kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo’s) en de noodzaak 
om belangrijke maatschappelijke 
uitdagingen zoals duurzaamheid of 
vergrijzing aan te gaan. Met het oog op de 
verwezenlijking van de 
beleidsdoelstellingen van de Unie en de 
ondersteuning van een snel, inclusief en 
gezond economisch herstel is steun dan 
ook noodzakelijk om marktfalen en 
suboptimale investeringssituaties aan te 
pakken en de investeringskloof in 
specifieke sectoren te dichten.

structurele investeringen van de Unie 
dekken voor een nieuwe start en voor het 
behoud van de duurzame groei op de lange 
termijn, rekening houdend met de 
klimaattransitie, de aantasting van het 
milieu, technologische veranderingen en 
het mondiale concurrentievermogen, onder 
meer wat betreft innovatie, vaardigheden, 
infrastructuur, kmo’s, en de noodzaak om 
belangrijke maatschappelijke en milieu-
uitdagingen zoals duurzaamheid, de 
gevolgen van klimaatverandering of 
vergrijzing aan te gaan. Met het oog op de 
verwezenlijking van de 
beleidsdoelstellingen van de Unie zoals 
bedoeld in de Europese Green Deal, in het 
bijzonder de doelstelling van 
klimaatneutraliteit tegen uiterlijk 2050, en 
om de digitale transitie te versnellen, en 
de ondersteuning van een snel, 
rechtvaardig, duurzaam, inclusief en 
gezond economisch herstel is steun dan 
ook noodzakelijk om marktfalen en 
suboptimale investeringssituaties aan te 
pakken en de investeringskloof in 
specifieke sectoren te dichten.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De afgelopen jaren heeft de Unie 
ambitieuze strategieën aangenomen om de 
eengemaakte markt te voltooien en 
duurzame en inclusieve groei en banen te 
stimuleren, zoals “Europa 2020 - een 
strategie voor slimme, duurzame en 
inclusieve groei” van 3 maart 2010, het 
“Actieplan voor de opbouw van een 
kapitaalmarktenunie” van 30 september 
2015, “Een nieuwe Europese agenda voor 
cultuur” van 22 mei 2018, het pakket 
“Schone energie voor alle Europeanen” 
van 30 november 2016, “Maak de cirkel 
rond - Een EU-actieplan voor de circulaire 

(3) De afgelopen jaren heeft de Unie 
ambitieuze strategieën aangenomen om de 
eengemaakte markt te voltooien en 
duurzame en inclusieve groei en banen te 
stimuleren, zoals “Europa 2020 – een 
strategie voor slimme, duurzame en 
inclusieve groei” van 3 maart 2010, het 
“Actieplan voor de opbouw van een 
kapitaalmarktenunie” van 30 september 
2015, “Een nieuwe Europese agenda voor 
cultuur” van 22 mei 2018, het pakket 
“Schone energie voor alle Europeanen” 
van 30 november 2016, “Maak de cirkel 
rond – Een EU-actieplan voor de circulaire 
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economie” van 2 december 2015, “Een 
Europese strategie voor emissiearme 
mobiliteit” van 20 juli 2016, het “Europees 
defensieactieplan” van 30 november 2016, 
de “Oprichting van het Europees 
Defensiefonds” van 7 juni 2017, de 
“Ruimtestrategie voor Europa” van 26 
oktober 2016, de “Interinstitutionele 
proclamatie betreffende de Europese pijler 
van sociale rechten” van 13 december 
2017, de “Europese Green Deal” van 11 
december 2019, het “Investeringsplan voor 
de Europese Green Deal” van 14 januari 
2020, “Een sterk sociaal Europa voor 
rechtvaardige transities” van 14 januari 
2020, de “Strategie om de digitale 
toekomst van Europa vorm te geven”, de 
“Datastrategie” en de “Mededeling inzake 
artificiële intelligentie” van 19 februari 
2020, “Een nieuwe industriestrategie voor 
Europa” van 10 maart 2020 en de “Kmo-
strategie voor een duurzaam en digitaal 
Europa” van 10 maart 2020. Het InvestEU-
fonds moet de synergieën tussen deze 
wederzijds versterkende strategieën 
benutten en versterken door steun te 
verlenen voor investeringen en toegang tot 
financiering.

economie” van 2 december 2015, “Een 
Europese strategie voor emissiearme 
mobiliteit” van 20 juli 2016, het “Europees 
defensieactieplan” van 30 november 2016, 
de “Oprichting van het Europees 
Defensiefonds” van 7 juni 2017, de 
“Ruimtestrategie voor Europa” van 26 
oktober 2016, de “Interinstitutionele 
proclamatie betreffende de Europese pijler 
van sociale rechten” van 13 december 
2017, de “Europese Green Deal” van 11 
december 2019, het “Investeringsplan voor 
de Europese Green Deal” van 14 januari 
2020, “Een sterk sociaal Europa voor 
rechtvaardige transities” van 14 januari 
2020, de “Strategie om de digitale 
toekomst van Europa vorm te geven”, de 
“Datastrategie” en de “Mededeling inzake 
artificiële intelligentie” van 19 februari 
2020, “Een nieuwe industriestrategie voor 
Europa” van 10 maart 2020, de “Kmo-
strategie voor een duurzaam en digitaal 
Europa” van 10 maart 2020, “Een nieuw 
actieplan voor een circulaire economie 
Voor een schoner en concurrerender 
Europa” van 11 maart 2020, een “EU-
biodiversiteitsstrategie voor 2030” van 20 
mei 2020, en “Een “van boer tot bord”-
strategie voor een eerlijk, gezond en 
milieuvriendelijk voedselsysteem” van 20 
mei 2020. Het InvestEU-fonds moet de 
synergieën tussen deze wederzijds 
versterkende strategieën benutten en 
versterken door steun te verlenen voor 
investeringen en toegang tot financiering.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Het InvestEU-fonds dient bij te 
dragen aan een sterker 
concurrentievermogen en een grotere 
sociaal-economische convergentie en 
cohesie van de Unie, onder meer op het 

(5) Het InvestEU-fonds dient bij te 
dragen aan een sterker 
concurrentievermogen en een grotere 
sociaal-economische convergentie, cohesie 
en duurzame economische groei op de 
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gebied van innovatie en digitalisering, het 
efficiënte gebruik van hulpbronnen volgens 
de beginselen van de circulaire economie, 
de duurzaamheid en inclusiviteit van de 
economische groei van de Unie en de 
sociale veerkracht en integratie van de 
kapitaalmarkten van de Unie, onder meer 
via oplossingen om de versnippering 
daarvan tegen te gaan en de 
financieringsbronnen voor ondernemingen 
in de Unie te diversifiëren. Daartoe moet 
het InvestEU-fonds projecten ondersteunen 
die technisch en economisch levensvatbaar 
zijn, door een kader te bieden voor het 
gebruik van schuld-, risicodelings- en 
eigenvermogensinstrumenten op basis van 
een garantie uit hoofde van de begroting 
van de Unie en, naargelang van het geval, 
door financiële bijdragen van uitvoerende 
partners. Het InvestEU-fonds moet 
vraaggestuurd zijn en moet er tegelijkertijd 
op gericht zijn strategische voordelen op 
lange termijn te leveren met betrekking tot 
essentiële terreinen van het beleid van de 
Unie die anders niet of onvoldoende 
zouden worden gefinancierd, zodat wordt 
bijgedragen tot de verwezenlijking van de 
beleidsdoelstellingen van de Unie. Steun in 
het kader van het InvestEU-fonds moet een 
breed scala aan sectoren en regio’s 
bestrijken, maar moet buitensporige 
sectorale of geografische concentratie 
vermijden en toegang bieden voor 
projecten met partnerentiteiten in talrijke 
regio’s over de gehele EU.

lange termijn van de Unie, onder meer op 
het gebied van innovatie en digitalisering, 
het efficiënte gebruik van hulpbronnen 
volgens de beginselen van de circulaire 
economie, de duurzaamheid en inclusiviteit 
van de economische groei van de Unie en 
de sociale veerkracht en integratie van de 
kapitaalmarkten van de Unie, onder meer 
via oplossingen om de versnippering 
daarvan tegen te gaan en de 
financieringsbronnen voor ondernemingen 
in de Unie te diversifiëren. Daartoe moet 
het InvestEU-fonds projecten ondersteunen 
die technisch en economisch levensvatbaar 
zijn, door een kader te bieden voor het 
gebruik van schuld-, risicodelings- en 
eigenvermogensinstrumenten op basis van 
een garantie uit hoofde van de begroting 
van de Unie en, naargelang van het geval, 
door financiële bijdragen van uitvoerende 
partners. Het InvestEU-fonds moet 
vraaggestuurd zijn en moet er tegelijkertijd 
op gericht zijn strategische voordelen op 
lange termijn te leveren met betrekking tot 
essentiële terreinen van het beleid van de 
Unie die anders niet of onvoldoende 
zouden worden gefinancierd, zodat wordt 
bijgedragen tot de verwezenlijking van de 
beleidsdoelstellingen van de Unie. Steun in 
het kader van het InvestEU-fonds moet een 
breed scala aan sectoren en regio’s 
bestrijken, maar moet buitensporige 
sectorale of geografische concentratie 
vermijden en toegang bieden voor 
projecten met partnerentiteiten met een 
groot groeipotentieel en in belangrijke 
strategische sectoren in alle regio’s over 
de gehele EU.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Het InvestEU-programma moet 
bijdragen tot de opbouw van een duurzaam 

(9) Het InvestEU-programma moet 
bijdragen tot de opbouw van een duurzaam 
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financieel stelsel in de Unie dat de 
heroriëntering van particulier kapitaal naar 
duurzame investeringen ondersteunt 
overeenkomstig de doelstellingen die zijn 
geformuleerd in de mededeling van de 
Commissie van 8 maart 2018 over het 
actieplan voor de financiering van 
duurzame groei en de mededeling van de 
Commissie van 14 januari 2020 over het 
investeringsplan voor de Europese Green 
Deal.

financieel stelsel in de Unie dat de 
heroriëntering van particulier kapitaal naar 
duurzame investeringen ondersteunt 
overeenkomstig de doelstellingen die zijn 
geformuleerd in de mededeling van de 
Commissie van 8 maart 2018 over het 
actieplan voor de financiering van 
duurzame groei en de mededeling van de 
Commissie van 14 januari 2020 over het 
investeringsplan voor de Europese Green 
Deal. Door het InvestEU-programma 
gesteunde verrichtingen moeten daarom, 
voor zover van toepassing, voldoen aan de 
criteria van Verordening (EU) 2020/852 
van het Europees Parlement en de 
Raad1 bis, waaronder het beginsel “geen 
ernstige afbreuk doen”.
_________________
1 bis Verordening (EU) 2020/852 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
18 juni 2020 betreffende de 
totstandbrenging van een kader ter 
bevordering van duurzame beleggingen 
en tot wijziging van Verordening (EU) 
2019/2088 (PB L 198 van 22.6.2020, 
blz. 13).

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Om uitdrukking te geven aan het 
belang van de strijd tegen 
klimaatverandering overeenkomstig de 
toezeggingen van de Unie voor de 
uitvoering van de Overeenkomst van Parijs 
inzake klimaatverandering en de SDG’s, 
zal het InvestEU-programma bijdragen tot 
het mainstreamen van klimaatacties en tot 
het realiseren van de algemene doelstelling 
om 25 % van de uitgaven uit de begroting 
van de Unie aan klimaatdoelen te besteden. 
Bij de acties in het kader van het InvestEU-
programma zal naar verwachting 30 % van 
de totale financiële middelen van het 

(10) Om uitdrukking te geven aan het 
belang van de strijd tegen 
klimaatverandering overeenkomstig de 
toezeggingen van de Unie voor de 
uitvoering van de Overeenkomst van Parijs 
inzake klimaatverandering en de SDG’s, 
zal het InvestEU-programma bijdragen tot 
het mainstreamen van klimaat- en milieu-
acties en tot het realiseren van de algemene 
doelstelling om 30 % van de uitgaven uit 
de begroting van de Unie aan 
klimaatdoelen te besteden. Bij de acties in 
het kader van het InvestEU-programma zal 
naar verwachting ten minste 40 % van de 
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InvestEU-programma aan de realisatie van 
klimaatdoelstellingen bijdragen. De 
betrokken maatregelen zullen tijdens de 
voorbereiding en de uitvoering van het 
InvestEU-programma worden bepaald en 
zullen opnieuw worden beoordeeld in het 
kader van de relevante evaluatie- en 
herzieningsprocedures.]

totale financiële middelen van het 
InvestEU-programma aan de realisatie van 
klimaatdoelstellingen bijdragen. De 
desbetreffende acties zullen tijdens de 
voorbereiding en de uitvoering van het 
InvestEU-programma worden vastgesteld 
en opnieuw worden beoordeeld in het 
kader van de betrokken evaluatie- en 
herzieningsprocedures.

Amendement 6

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 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, het scheppen van werkgelegenheid, 
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 
zoals vastgesteld in de Europese Green 
Deal, waaronder de verbintenissen van de 
Unie met betrekking tot de SDG’s en de 
Overeenkomst van Parijs, de energie- en 
klimaatstreefcijfers voor 2030 en de 
verbintenis van de Unie tot een 
klimaatneutrale economie in uiterlijk 
2050, alsook de streefcijfers en 
doelstellingen van de EU-
biodiversiteitsstrategie 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 
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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.

inbegrip van energie-efficiëntie en 
hernieuwbare energie en andere veilige en 
duurzame emissiearme energiebronnen, 
milieu-infrastructuur, waaronder behoud 
en herstel van biodiversiteit, op de natuur 
gebaseerde oplossingen en groene 
infrastructuur, infrastructuur voor 
beperking van en aanpassing aan de 
klimaatverandering, afvalpreventie en 
circulaire-economie-, maritieme en 
digitale infrastructuur. In het InvestEU-
programma moet prioriteit 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 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 18
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Hoewel het totale 
investeringsniveau in de Unie vóór de 
Covid-19-crisis toenam, waren 
investeringen in activiteiten met een hoger 
risico, zoals onderzoek en innovatie, nog 
steeds ontoereikend. Er wordt nu verwacht 
dat dergelijke investeringen zwaar zullen 
lijden onder de crisis. De daaruit 
voortvloeiende onderinvesteringen in 
onderzoek en innovatie zijn schadelijk voor 
het industriële en economische 
concurrentievermogen van de Unie en voor 
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 
de opschaling en de uitrol van oplossingen 
op commerciële schaal in de Unie mogelijk 
te maken. Het doel is dergelijke 
oplossingen concurrerend te maken op de 
wereldmarkten en excellentie van de Unie 
op het gebied van duurzame technologieën 
op mondiaal niveau te bevorderen, in 
synergie met Horizon Europa en met 
betrokkenheid van de Europese 
Innovatieraad. In dat opzicht moet de 
ervaring die is opgedaan met de in het 
kader van Horizon 2020 ingevoerde 
financieringsinstrumenten, zoals InnovFin 
– EU-financiering voor innovatieve 
ondernemingen, die innoverende 
ondernemingen gemakkelijker en sneller 
toegang tot financiering verlenen, een 
stevige basis vormen voor deze gerichte 
steun.

(18) Hoewel het totale 
investeringsniveau in de Unie vóór de 
Covid-19-crisis toenam, waren 
investeringen in activiteiten met een hoger 
risico, zoals onderzoek en innovatie, nog 
steeds ontoereikend. Er wordt nu verwacht 
dat dergelijke investeringen zwaar zullen 
lijden onder de crisis. De daaruit 
voortvloeiende onderinvesteringen in 
onderzoek en innovatie zijn schadelijk voor 
het industriële en economische 
concurrentievermogen van de Unie en voor 
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 
de opschaling en de uitrol van oplossingen 
op commerciële schaal in de Unie mogelijk 
te maken. Het doel is dergelijke 
oplossingen concurrerend te maken op de 
wereldmarkten en excellentie van de Unie 
op het gebied van duurzame, circulaire en 
koolstofarme technologieën op mondiaal 
niveau te bevorderen, in synergie met 
Horizon Europa en met betrokkenheid van 
de Europese Innovatieraad. In dat opzicht 
moet de ervaring die is opgedaan met de in 
het kader van Horizon 2020 ingevoerde 
financieringsinstrumenten, zoals InnovFin 
– EU-financiering voor innovatieve 
ondernemingen, die innoverende 
ondernemingen gemakkelijker en sneller 
toegang tot financiering verlenen, een 
stevige basis vormen voor deze gerichte 
steun.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Toerisme is een belangrijk 
onderdeel van de economie van de Unie en 

(19) Toerisme is een belangrijk 
onderdeel van de economie van de Unie, 
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deze sector heeft een bijzonder zware 
krimp doorgemaakt ten gevolge van de 
COVID-19-pandemie. Het InvestEU-
programma moet bijdragen tot een 
versterking van het concurrentievermogen 
op lange termijn voor deze sector door 
verrichtingen ter bevordering van 
duurzaam, innovatief en digitaal toerisme 
te ondersteunen.

en biedt werk aan meer dan 22 miljoen 
mensen. De sector toerisme heeft een 
bijzonder zware krimp doorgemaakt ten 
gevolge van de COVID-19-pandemie. Het 
InvestEU-programma moet bijdragen tot 
een versterking van het 
concurrentievermogen en de 
duurzaamheid op lange termijn van 
toerisme door verrichtingen ter 
bevordering van duurzaam, innovatief en 
digitaal herstel in de sector toerisme te 
ondersteunen.

Amendement 9

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, 

(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, 
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. Deze 
verrichtingen moeten het scheppen van 
duurzame banen binnen de Unie 
ondersteunen alsook bijdragen aan de 
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aanzienlijk meer ruimte om risico’s te 
nemen ter ondersteuning van het 
economisch herstel.

transitie naar een klimaatneutrale 
Europese economie en haar digitale 
transitie. 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 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

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; 
iv) 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 

(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 
klimaat- en milieudoelstellingen van de 
Unie, in het bijzonder de geactualiseerde 
streefcijfers voor 2030 en de doelstelling 
van klimaatneutraliteit tegen uiterlijk 
2050, de 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 
duurzame fysieke of virtuele 
infrastructuur; iii) het leveren van goederen 
en diensten die noodzakelijk zijn voor de 
exploitatie en het onderhoud van dergelijke 
infrastructuur; iv) essentiële ontsluitende, 
transformerende, duurzame, circulaire, 
koolstofarme en digitale technologieën en 
baanbrekende innovaties met brede 
maatschappelijke voordelen waar de 
investering van strategisch belang is voor 
het verwezenlijken van de klimaat- en 
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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 
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.

milieudoelstellingen, en voor de duurzame 
transformatie van de industriebasis van de 
Unie, met inbegrip van artificiële 
intelligentie, blockchain, software, 
robotica, halfgeleiders, microprocessoren, 
edge-cloudtechnologieën, high-
performance computing, cyberbeveiliging, 
kwantumtechnologie, fotonica, industriële 
biotechnologie, digitale technologieën voor 
het opsporen, volgen en in kaart brengen 
van hulpbronnen, innovaties die de 
groene transitie in de richting van een 
klimaatneutrale, circulaire en duurzame 
economie steunen, mogelijk maken en 
versnellen, technologieën voor 
hernieuwbare energie en opslag van 
energie, waaronder accu’s, technologieën 
voor duurzaam koolstofarm vervoer, 
schone waterstof op basis van elektriciteit 
uit hernieuwbare bronnen en 
toepassingen voor brandstofcellen, het 
koolstofvrij maken van de industrie, 
technologieën voor negatieve emissies 
inclusief koolstofafvang en -opslag, 
afvalpreventie, technologieën voor de 
circulaire economie, met inbegrip van 
continu innovatie in de richting van de 
vervanging van gevaarlijke stoffen en 
hoogwaardige recyclage van onderdelen 
en materialen aan het einde van hun 
levensduur, duurzame bio-economie, en 
gebouwen, waaronder investeringen in 
energiebesparende technologieën, 
biogeneeskunde, nanotechnologieën, 
biotechnologieën, farmaceutica en 
geavanceerde, hernieuwbare en circulaire 
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 
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 
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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. 
Activiteiten moeten een meerwaarde voor 
de Unie opleveren en mogen niet in 
aanmerking komen voor steun op grond 
van deze verordening als zij niet stroken 
met de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de Overeenkomst van 
Parijs en de klimaat- en 
milieudoelstellingen van de Europese 
Green Deal, met name de doelstelling van 
klimaatneutraliteit tegen 2050 en de 
doelstellingen die zijn vastgesteld volgens 
Verordening (EU) .../... (Europese 
klimaatwet), of als zij niet voldoen aan de 
criteria van het beginsel “geen ernstige 
afbreuk doen” van Verordening (EU) 
2020/852.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 28 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28 bis) Financiering van het in het 
kader van het beleidsterrein Europese 
strategische investeringen opgerichte 
InvestEU-fonds moet infrastructuur 
ondersteunen ter versterking van de 
veerkracht van gezondheidszorg- en 
gezondheidssystemen ter voorbereiding op 
toekomstige pandemieën, met inbegrip 
van de uitvoering van stresstests van de 
nationale en regionale 
gezondheidszorgsystemen, de 
gezondheidsstatus in samenlevingen 
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verbeteren – waardoor gezondere mensen 
minder gevoelig zijn voor 
gezondheidsbedreigingen – en de 
totstandbrenging van de Europese 
gezondheidsunie stimuleren.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 28 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28 ter) De Europese Raad heeft in 
zijn conclusies van 12 december 2019 zijn 
goedkeuring gehecht aan de doelstelling 
om tegen 2050 een klimaatneutrale Unie 
tot stand te brengen, in overeenstemming 
met de doelstellingen van de 
Overeenkomst van Parijs, en erkent 
daarbij dat een gunstig kader tot stand 
moet worden gebracht en dat voor de 
transitie aanzienlijke publieke en 
particuliere investeringen nodig zullen 
zijn. Financiering van het in het kader 
van het beleidsterrein Europese 
strategische investeringen opgerichte 
InvestEU-fonds moet kritieke duurzame 
infrastructuur ondersteunen in de 
sectoren die een stappenplan bij de 
Commissie hebben ingediend waarin 
wordt uiteengezet hoe en binnen welke 
termijn de betrokken sector zijn emissies 
tot vrijwel nul kan terugbrengen en 
waarbij obstakels en kansen in kaart 
worden gebracht, evenals de 
technologische oplossingen die moeten 
worden ontwikkeld en investeringen die in 
de sector moeten worden gedaan.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 29 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(29 bis) De zichtbaarheid van de 
financiering door de Unie met middelen 
van het InvestEU-fonds, en met name het 
beleidsterrein Europese strategische 
investeringen en de in kaart gebrachte 
strategische prioriteiten daarvan, moet 
worden gegarandeerd middels 
doeltreffende communicatie, met speciale 
aandacht voor door de Unie gefinancierde 
acties en hun resultaten, teneinde de 
meerwaarde van het InvestEU-
programma voor de Unie als onderdeel 
van het herstel goed voor het voetlicht te 
brengen.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) InvestEU moet ook 
financieringssteun bieden om investeringen 
te genereren ten behoeve van 
rechtvaardigetransitieregio’s.

(30) InvestEU moet ook 
financieringssteun bieden om investeringen 
te genereren ten behoeve van 
rechtvaardigetransitieregio’s, 
overeenkomstig de doelstellingen die 
geïdentificeerd zijn in hun 
rechtvaardigetransitieplannen als bedoeld 
in Verordening (EU) …/… (JTF-
verordening).

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) Om steun naar de Europese 
economie te kunnen kanaliseren via het 
Europees Investeringsfonds (EIF), moet de 
Commissie de mogelijkheid hebben deel te 
nemen aan een of meer eventuele 
kapitaalverhogingen van het EIF zodat het 
Fonds de Europese economie en het herstel 
daarvan kan blijven ondersteunen. De Unie 

(34) Om steun naar de Europese 
economie te kunnen kanaliseren via het 
Europees Investeringsfonds (EIF), moet de 
Commissie de mogelijkheid hebben deel te 
nemen aan een of meer eventuele 
kapitaalverhogingen van het EIF zodat het 
Fonds de Europese economie en het 
groene herstel daarvan kan blijven 
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zou haar totale aandeel in het EIF-kapitaal 
moeten kunnen behouden, afdoende 
rekening houdende met de financiële 
implicaties. In het meerjarig financieel 
kader voor 2021–2027 moeten voor dat 
doel toereikende financiële middelen 
worden uitgetrokken.

ondersteunen. De Unie zou haar totale 
aandeel in het EIF-kapitaal moeten kunnen 
behouden, afdoende rekening houdende 
met de financiële implicaties. In het 
meerjarig financieel kader voor 2021–2027 
moeten voor dat doel toereikende 
financiële middelen worden uitgetrokken.

Amendement 16

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 
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 

(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, en moet technische 
bijstand omvatten. Er moet in het 
bijzonder aandacht worden besteed aan 
het verminderen van de administratieve 
lasten, met name voor kmo’s. 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 



PE658.817v01-00 18/27 AD\1214877NL.docx

NL

ondersteunen. worden geleverd om de capaciteitsopbouw 
van potentiële projectontwikkelaars, met 
name lokale organisaties en autoriteiten, te 
ondersteunen.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Overweging 61

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(61) Overeenkomstig Verordening 
[herstelinstrument van de Europese Unie] 
en binnen de grenzen van de daarin 
toegewezen middelen moeten maatregelen 
voor herstel en weerbaarheid in het kader 
van InvestEU worden uitgevoerd om de 
ongekende gevolgen van de COVID-19-
crisis aan te pakken. Deze extra middelen 
moeten zodanig worden gebruikt dat de in 
Verordening [herstelinstrument van de 
Europese Unie] gestelde termijnen in acht 
worden genomen.

(61) Overeenkomstig Verordening 
[herstelinstrument van de Europese Unie] 
en binnen de grenzen van de daarin 
toegewezen middelen moeten maatregelen 
voor herstel en weerbaarheid in het kader 
van InvestEU worden uitgevoerd om de 
ongekende gevolgen van de COVID-19-
crisis aan te pakken en, in 
overeenstemming met de doelstellingen 
van het beleidsterrein Europese 
strategische investeringen, ondersteuning 
te geven aan duurzame langetermijngroei, 
duurzame werkgelegenheid en 
concurrentievermogen. Deze extra 
middelen moeten zodanig worden gebruikt 
dat de in Verordening [herstelinstrument 
van de Europese Unie] gestelde termijnen 
in acht worden genomen.

Amendement 18

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 

g) het duurzame en inclusieve herstel 
van de economie van de Unie na de door 
de COVID-19-pandemie veroorzaakte 
crisis en de transformatie ervan tot een 
klimaatneutrale, ecologisch duurzame, 
energie- en hulpbronnenefficiënte en 
circulaire economie, 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 
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input. betrekking tot voor bedrijven en 
consumenten kritieke infrastructuur, 
transformerende technologieën, 
baanbrekende innovaties en input, ter 
ondersteuning van de duurzame transitie 
overeenkomstig de EU-taxonomie 
vastgesteld bij Verordening (EU) 
2020/852 en gebaseerd op tijdgebonden en 
op wetenschap gebaseerde streefdoelen, 
met het oog op het realiseren van 
duurzame ontwikkeling in de Unie.

Amendement 19

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) het ondersteunen van financierings- 
en investeringsverrichtingen in de in 
artikel 7, lid 1, punt e), bedoelde sectoren, 
teneinde de strategische autonomie van de 
Unie en van haar economie te handhaven 
en te versterken.

e) het ondersteunen van financierings- 
en investeringsverrichtingen in de in 
artikel 7, lid 1, punt e), bedoelde sectoren, 
teneinde de strategische autonomie en 
duurzaamheid van de Unie en van haar 
economie te handhaven en te versterken.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – letter e – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) een beleidsterrein Europese 
strategische investeringen, dat strategische 
investeringen omvat ter 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 een van de volgende 
gebieden:

e) een beleidsterrein Europese 
strategische investeringen, dat strategische 
investeringen omvat ter ondersteuning van 
in één of meerdere lidstaten gevestigde en 
in de Unie werkzame eindontvangers 
waarvan de activiteiten van strategisch 
belang zijn voor de Unie, met name met 
het oog op het verwezenlijken van de 
klimaat- en milieudoelstellingen van de 
Unie, in het bijzonder de doelstellingen 
als bedoeld in Verordening (EU) .../... 
(Europese klimaatwet), de digitale transitie 
en een sterkere veerkracht van de 
Europese samenleving en economie, 
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overeenkomstig de EU-taxonomie 
vastgesteld bij Verordening (EU) 
2020/852 en het beginsel “geen ernstige 
afbreuk doen”, op een van de volgende 
gebieden:

Amendement 21

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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;

i) het verstrekken van kritieke 
gezondheidszorg, het vervaardigen van 
geneesmiddelen, met inbegrip van vaccins 
en hun halffabricaten, actieve 
farmaceutische ingrediënten en 
grondstoffen, en het aanleggen van 
voorraden; medische hulpmiddelen; 
ziekenhuisuitrusting en medische 
apparatuur, zoals beademingsapparaten, 
beschermende kleding en 
beschermingsmiddelen, diagnostische 
materialen en instrumenten; persoonlijke 
beschermingsmiddelen; 
ontsmettingsmiddelen en tussenproducten 
daarvan en grondstoffen die nodig zijn 
voor de productie ervan; het versterken 
van de veerkracht van gezondheidszorg- 
en gezondheidssystemen ter voorbereiding 
van de responscapaciteit voor toekomstige 
crises, met inbegrip van de uitvoering van 
stresstests van nationale en regionale 
gezondheidszorgsystemen, en van het 
systeem voor civiele bescherming; op basis 
van het beginsel van beschikbaarheid en 
betaalbaarheid van de producten die bij 
gezondheidscrises van vitaal belang zijn;

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
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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 duurzame infrastructuur, 
fysieke dan wel virtuele, daaronder 
begrepen als kritiek aangemerkte groene 
infrastructuur en elementen in de sectoren 
energie, met name hernieuwbare energie, 
vervoer, milieu, water, ecosysteemdiensten 
en hun connectiviteit, gezondheid, 
voedselveiligheid, veilige digitale 
communicatie en netwerken, inclusief 5G, 
het internet van de dingen, platforms voor 
onlinediensten, veilige cloudcomputing, 
dataverwerking of -opslag, betalings- en 
financiële infrastructuur, ruimtevaart, 
veiligheid en 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;

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – letter e – punt iv – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv) essentiële ontsluitende, 
transformerende, groene en digitale 
technologieën en baanbrekende innovaties 
wanneer de investering voor de industriële 
toekomst van de Unie van strategisch 
belang is, daaronder begrepen:

iv) essentiële ontsluitende, 
transformerende, duurzame, circulaire, 
koolstofarme en digitale technologieën en 
baanbrekende innovaties met brede 
maatschappelijke voordelen wanneer de 
investering voor het behalen van de 
klimaat- en milieudoelstellingen van de 
Unie en voor de duurzame transformatie 
van haar industriebasis van strategisch 
belang is, daaronder begrepen:

Amendement 24

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) kunstmatige intelligentie, 
blockchain, software, robotica, 
halfgeleiders, microprocessoren, edge-
cloudtechnologie, high-performance 
computing, cyberbeveiliging, 
kwantumtechnologie, fotonica, industriële 
biotechnologie;

a) kunstmatige intelligentie, 
blockchain, software, robotica, 
halfgeleiders, microprocessoren, edge-
cloudtechnologie, high-performance 
computing, cyberbeveiliging, 
kwantumtechnologie, fotonica, industriële 
biotechnologie, digitale technologie voor 
het opsporen, volgen en in kaart brengen 
van hulpbronnen;

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – letter e – punt iv – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) innovaties die de duurzame 
transitie naar een klimaatneutrale, 
circulaire en duurzame economie 
steunen, mogelijk maken en versnellen;

Amendement 26

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) technologie voor hernieuwbare 
energie, technologie voor energieopslag, 
daaronder begrepen accu’s, technologie 
voor duurzaam vervoer, toepassingen voor 
schone waterstofcellen en brandstofcellen, 
technologie om de industrie koolstofarm te 
maken, koolstofafvang en -opslag, 
technologie voor de circulaire economie;

b) technologie voor hernieuwbare 
energie, technologie voor energieopslag, 
daaronder begrepen accu’s, technologie 
voor duurzaam en koolstofarm vervoer, 
toepassingen voor schone waterstofcellen 
en brandstofcellen, technologie om de 
industrie koolstofarm te maken, vanuit 
milieu-oogpunt veilige technologie voor 
negatieve uitstoot, met inbegrip van 
koolstofafvang en -opslag, afvalpreventie, 
technologie voor de circulaire economie, 
met inbegrip van hun voortdurende 
innovatie in de richting van vervanging 
van gevaarlijke stoffen en hoogwaardige 
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recyclage van onderdelen en materialen 
aan het einde van hun levensduur, 
duurzame bio-economie, en gebouwen, 
met inbegrip van investeringen in 
energiebesparing;

Amendement 27

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) biomedische wetenschap, 
nanotechnologie, farmaceutica en 
geavanceerde materialen;

c) biomedische wetenschap, 
nanotechnologie, biotechnologie, 
farmaceutica en geavanceerde, 
hernieuwbare en circulaire materialen;

Amendement 28

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

v) productievoorzieningen voor de 
massaproductie van onderdelen en 
apparatuur voor informatie- en 
communicatietechnologie in de EU;

v) productievoorzieningen voor de 
massaproductie van onderdelen en 
apparatuur voor informatie- en 
communicatietechnologie in de EU, 
rekening houdende met 
hulpbronnenefficiëntie, afvalpreventie en 
circulariteit in de waardeketens;

Amendement 29

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

vi) levering aan en het aanleggen van 
voorraden kritieke input voor publieke 
spelers, bedrijven of consumenten in de 
Unie, daaronder begrepen energie, 
grondstoffen of voedselzekerheid, rekening 
houdende met hulpbronnenefficiëntie en 

vi) levering aan en het aanleggen van 
voorraden kritieke input voor publieke 
spelers, bedrijven of consumenten in de 
Unie, daaronder begrepen energie, 
grondstoffen of voedselzekerheid, tenzij 
hiervoor reeds wettelijke vereisten 
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circulariteit in strategische waardeketens; bestaan, rekening houdende met 
hulpbronnenefficiëntie, afvalpreventie en 
circulariteit in strategische waardeketens;

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De uitvoerende partners passen als 
streefcijfer toe dat ten minste 60 % van de 
investeringen uit hoofde van het 
beleidsterrein duurzame infrastructuur 
bijdraagt tot de doelstellingen van de Unie 
inzake klimaat en milieu.

6. De uitvoerende partners passen als 
streefcijfer toe dat ten minste 60 % van de 
investeringen uit hoofde van het 
beleidsterrein duurzame infrastructuur 
bijdraagt tot de doelstellingen van de Unie 
inzake klimaat en milieu. De uitvoerende 
partners passen als streefcijfer toe dat ten 
minste 65 % van de investeringen uit 
hoofde van het beleidsterrein Europese 
strategische investeringen bijdraagt tot de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de Unie inzake klimaat, milieu, 
waaronder biodiversiteit, gezondheid en 
civiele bescherming.
Alleen projecten die voldoen aan de 
relevante technische screeningcriteria van 
Verordening (EU) 2020/852 worden in 
aanmerking genomen wat betreft het 
bijdragen tot die uitgavenstreefcijfers.

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 8 – punt 8.1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8.1 Aantal en volume van verrichtingen 
die bijdragen tot de verstrekking van 
kritieke infrastructuur, in voorkomend 
geval uitgesplitst naar fysieke 
infrastructuur en de bijbehorende goederen 
en diensten

8.1 Aantal en volume van verrichtingen 
die bijdragen tot de verstrekking van 
kritieke infrastructuur, in voorkomend 
geval uitgesplitst naar fysieke 
infrastructuur, inclusief groene 
infrastructuur en groene gordels, en de 
bijbehorende goederen en diensten
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Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 8 – punt 8.2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8.2 bis De bijkomende capaciteit van 
kritische infrastructuur die bijdraagt aan 
gereduceerde/vermeden 
broeikasgasemissies in ton CO2-
equivalent en hun capaciteit om bij te 
dragen aan de doelstellingen als 
vastgelegd in de nationale klimaat- en 
energieplannen (NECP’s)
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