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Amendement 1
Silvia Sardone, Vincenzo Sofo

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De ramingen van de Commissie op 
basis van gegevens op bedrijfsniveau 
wijzen erop dat de behoefte aan 
eigenvermogenherstel als gevolg van de 
COVID-19-pandemie in 2020 ongeveer 
720 miljard EUR zou kunnen bedragen. 
Het cijfer zou kunnen stijgen indien de 
lockdownmaatregelen langer in werking 
zouden blijven dan nu wordt aangenomen, 
of indien ze opnieuw zouden moeten 
worden opgelegd als de besmettingen 
opnieuw de kop zouden opsteken. Als deze 
kapitaaltekorten niet worden aangepakt, 
kan dit leiden tot een langere periode van 
lagere investeringen en hogere 
werkloosheid. Het effect van het 
kapitaaltekort zal niet in alle sectoren en 
lidstaten even groot zijn, wat leidt tot 
verschillen op de eengemaakte markt. Een 
en ander wordt nog verergerd door het feit 
dat de capaciteit van de lidstaten om 
staatssteun te verlenen sterk verschilt.

(1) De ramingen van de Commissie op 
basis van gegevens op bedrijfsniveau 
wijzen erop dat de behoefte aan 
eigenvermogenherstel als gevolg van de 
COVID-19-pandemie in 2020 ongeveer 
720 miljard EUR zou kunnen bedragen. 
Het cijfer zou kunnen stijgen indien de 
lockdownmaatregelen langer in werking 
zouden blijven dan nu wordt aangenomen, 
of indien ze opnieuw zouden moeten 
worden opgelegd als de besmettingen 
opnieuw de kop zouden opsteken. Als deze 
kapitaaltekorten niet worden aangepakt, 
kan dit leiden tot een langere periode van 
lagere investeringen en hogere 
werkloosheid. Het effect van het 
kapitaaltekort zal niet in alle sectoren en 
lidstaten even groot zijn, wat leidt tot 
verschillen op de interne markt. Een en 
ander wordt nog verergerd door het feit dat 
de capaciteit van de lidstaten om 
staatssteun te verlenen sterk verschilt.

Or. en

Amendement 2
Simona Bonafè, Milan Brglez, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Javi López, César 
Luena, Manuel Pizarro, Rovana Plumb, Christel Schaldemose, Monika Beňová

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Het ontwrichtende economische en 
sociale effect van de COVID-19-crisis 
verzwakt de publieke en private 
investeringscapaciteit, waardoor de 
financiële middelen beperkt worden die 
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essentieel zijn voor de transitie naar een 
klimaatneutrale en hulpbronnenefficiënte 
Unie. In verband hiermee moet in het 
kader van NextGenerationEU het 
instrument voor solvabiliteitssteun 
bijdragen tot het verkleinen van deze 
kloof en de lidstaten in staat stellen de 
nodige investeringen te doen om de 
verwezenlijking van de prioriteiten van de 
Unie op het gebied van duurzaamheid op 
lange termijn te bevorderen.

Or. en

Amendement 3
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 ter) Indien er niets aan wordt gedaan, 
kunnen de negatieve economische 
effecten van COVID-19 de inspanningen 
ter verwezenlijking van de klimaat-, 
energie- en milieudoelstellingen in de 
Unie in gevaar brengen. Het instrument 
voor solvabiliteitssteun moet bijdragen tot 
het waarborgen van voortdurende 
vooruitgang in de richting van de 
verwezenlijking van deze doelstellingen.

Or. en

Amendement 4
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(3) Om de ernstige economische 
gevolgen van de COVID-19-pandemie in 
de Unie tegen te gaan, moeten 
ondernemingen die door de economische 
crisis als gevolg van de pandemie 
moeilijkheden hebben ondervonden en die 
niet voldoende steun kunnen krijgen door 
middel van marktfinanciering of 
maatregelen van de lidstaten, dringend 
over een faciliteit voor solvabiliteitssteun 
kunnen beschikken in het kader van een 
instrument voor solvabiliteitssteun, dat als 
een derde venster in het kader van het EFSI 
moet worden toegevoegd.

(3) Om de ernstige economische 
gevolgen van de COVID-19-pandemie in 
de Unie tegen te gaan, moeten 
ondernemingen, met name kleine en 
middelgrote ondernemingen (kmo’s), die 
door de economische crisis als gevolg van 
de pandemie moeilijkheden hebben 
ondervonden en die niet voldoende steun 
kunnen krijgen door middel van 
marktfinanciering of maatregelen van de 
lidstaten, dringend over een faciliteit voor 
solvabiliteitssteun kunnen beschikken in 
het kader van een instrument voor 
solvabiliteitssteun, dat als een derde 
venster in het kader van het EFSI moet 
worden toegevoegd.

Or. en

Amendement 5
Simona Bonafè, Monika Beňová, Milan Brglez, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Javi 
López, César Luena, Manuel Pizarro, Rovana Plumb, Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Om de ernstige economische 
gevolgen van de COVID-19-pandemie in 
de Unie tegen te gaan, moeten 
ondernemingen die door de economische 
crisis als gevolg van de pandemie 
moeilijkheden hebben ondervonden en die 
niet voldoende steun kunnen krijgen door 
middel van marktfinanciering of 
maatregelen van de lidstaten, dringend 
over een faciliteit voor solvabiliteitssteun 
kunnen beschikken in het kader van een 
instrument voor solvabiliteitssteun, dat als 
een derde venster in het kader van het EFSI 
moet worden toegevoegd.

(3) Om de ernstige economische en 
sociale gevolgen van de COVID-19-
pandemie in de Unie tegen te gaan, moeten 
ondernemingen die door de economische 
crisis als gevolg van de pandemie 
moeilijkheden hebben ondervonden en die 
niet voldoende steun kunnen krijgen door 
middel van marktfinanciering of 
maatregelen van de lidstaten, dringend 
over een faciliteit voor solvabiliteitssteun 
kunnen beschikken in het kader van een 
instrument voor solvabiliteitssteun, dat als 
een derde venster in het kader van het EFSI 
moet worden toegevoegd.

Or. en
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Amendement 6
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Ondernemingen die in het kader 
van het instrument voor solvabiliteitssteun 
worden ondersteund, moeten in de Unie 
gevestigd en actief zijn, hetgeen betekent 
dat zij hun statutaire zetel in een lidstaat 
moeten hebben en in de Unie actief moeten 
zijn in die zin dat zij aanzienlijke 
activiteiten hebben op het gebied van 
personeel, productie, onderzoek en 
ontwikkeling of andere commerciële 
activiteiten hebben in de Unie. Zij moeten 
activiteiten uitvoeren ter ondersteuning van 
de doelstellingen van deze verordening. Zij 
moeten een levensvatbaar bedrijfsmodel 
hebben en niet al eind 2019 in 
moeilijkheden hebben verkeerd met 
betrekking tot het staatssteunkader7. De 
steun moet bestemd zijn voor in 
aanmerking komende ondernemingen die 
actief zijn in de lidstaten en sectoren die 
het meest door de COVID-19-crisis zijn 
getroffen en/of waar de beschikbaarheid 
van solvabiliteitssteun van de staat 
beperkter is.

(4) Ondernemingen die in het kader 
van het instrument voor solvabiliteitssteun 
worden ondersteund, die voor het 
merendeel kmo’s moeten zijn, moeten in 
de Unie gevestigd en actief zijn, hetgeen 
betekent dat zij hun statutaire zetel in een 
lidstaat moeten hebben en in de Unie actief 
moeten zijn in die zin dat zij aanzienlijke 
activiteiten hebben op het gebied van 
personeel, productie, onderzoek en 
ontwikkeling of andere commerciële 
activiteiten hebben in de Unie. Zij mogen 
geen deel uitmaken van een groep met 
dochterondernemingen zonder reële 
economische activiteit in een land dat is 
opgenomen in de EU-lijst van niet-
coöperatieve rechtsgebieden voor 
belastingdoeleinden6 bis, en moeten 
gedurende de looptijd van de steun 
substantiële activiteiten in de Unie blijven 
ontplooien. Zij moeten in voorkomend 
geval ook de uitkering opschorten van 
dividenden, bonussen aan topmanagers 
en de terugkoop van aandelen voor een 
periode van twee jaar nadat zij de regeling 
hebben genoten. Zij moeten activiteiten 
uitvoeren ter ondersteuning van de 
doelstellingen van deze verordening. Zij 
moeten een levensvatbaar bedrijfsmodel 
hebben en niet al eind 2019 in 
moeilijkheden hebben verkeerd met 
betrekking tot het staatssteunkader7 en zij 
mogen niet betrokken geweest zijn bij of 
zich beziggehouden hebben met het 
witwassen van geld, financiering van 
terrorisme, belastingontwijking, 
belastingfraude of belastingontduiking. 
De steun moet bestemd zijn voor in 
aanmerking komende ondernemingen die 
actief zijn in de lidstaten en sectoren die 
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het meest door de COVID-19-crisis, 
almede door een stijgend 
werkloosheidscijfer zijn getroffen en/of 
waar de beschikbaarheid van 
solvabiliteitssteun van de staat beperkter is.

_________________ _________________
6 bis Conclusies van de Raad over de 
herziene EU-lijst van jurisdicties die niet-
coöperatief zijn op belastinggebied (PB 
C 64 van 27.2.2020, blz. 8).

7 Zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 18, 
van Verordening (EU) nr. 651/2014 van de 
Commissie van 17 juni 2014 waarbij 
bepaalde categorieën steun op grond van 
de artikelen 107 en 108 van het Verdrag 
met de interne markt verenigbaar worden 
verklaard (PB L 187 van 26.6.2014, blz. 1).

7 Zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 18, 
van Verordening (EU) nr. 651/2014 van de 
Commissie van 17 juni 2014 waarbij 
bepaalde categorieën steun op grond van 
de artikelen 107 en 108 van het Verdrag 
met de interne markt verenigbaar worden 
verklaard (PB L 187 van 26.6.2014, blz. 1). 

Or. en

Amendement 7
Silvia Sardone, Vincenzo Sofo

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Ondernemingen die in het kader 
van het instrument voor solvabiliteitssteun 
worden ondersteund, moeten in de Unie 
gevestigd en actief zijn, hetgeen betekent 
dat zij hun statutaire zetel in een lidstaat 
moeten hebben en in de Unie actief moeten 
zijn in die zin dat zij aanzienlijke 
activiteiten hebben op het gebied van 
personeel, productie, onderzoek en 
ontwikkeling of andere commerciële 
activiteiten hebben in de Unie. Zij moeten 
activiteiten uitvoeren ter ondersteuning van 
de doelstellingen van deze verordening. Zij 
moeten een levensvatbaar bedrijfsmodel 
hebben en niet al eind 2019 in 
moeilijkheden hebben verkeerd met 
betrekking tot het staatssteunkader7. De 
steun moet bestemd zijn voor in 

(4) Ondernemingen die in het kader 
van het instrument voor solvabiliteitssteun 
worden ondersteund, moeten in de Unie 
gevestigd en actief zijn, hetgeen betekent 
dat zij hun statutaire zetel in een lidstaat 
moeten hebben en in de Unie actief moeten 
zijn in die zin dat zij aanzienlijke 
activiteiten hebben op het gebied van 
personeel, productie, onderzoek en 
ontwikkeling of andere commerciële 
activiteiten hebben in de Unie. Zij moeten 
activiteiten uitvoeren ter ondersteuning van 
de doelstellingen van deze verordening. Zij 
moeten een levensvatbaar bedrijfsmodel 
hebben. De steun moet bestemd zijn voor 
in aanmerking komende ondernemingen 
die actief zijn in de lidstaten en sectoren 
die het meest door de COVID-19-crisis 
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aanmerking komende ondernemingen die 
actief zijn in de lidstaten en sectoren die 
het meest door de COVID-19-crisis zijn 
getroffen en/of waar de beschikbaarheid 
van solvabiliteitssteun van de staat 
beperkter is.

zijn getroffen en/of waar de 
beschikbaarheid van solvabiliteitssteun van 
de staat beperkter is.

_________________
7 Zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 18, 
van Verordening (EU) nr. 651/2014 van 
de Commissie van 17 juni 2014 waarbij 
bepaalde categorieën steun op grond van 
de artikelen 107 en 108 van het Verdrag 
met de interne markt verenigbaar worden 
verklaard (PB L 187 van 26.6.2014, blz. 
1).

Or. en

Amendement 8
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) De wijze waarop de steun wordt 
verleend, moet flexibel zijn omdat in de 
verschillende lidstaten verschillende 
oplossingen nodig zijn. Mogelijk zijn 
onder meer financiering of 
garantieverlening of investeringen door de 
EIB-groep in bestaande, onafhankelijk 
beheerde fondsen of in special purpose 
vehicles die op hun beurt investeren in in 
aanmerking komende ondernemingen. 
Bovendien kan de steun worden 
gekanaliseerd via nieuw opgerichte, 
onafhankelijk beheerde fondsen, onder 
meer via teams die voor het eerst worden 
opgericht, of via special purpose vehicles 
die speciaal op Europees, regionaal of 
nationaal niveau zijn opgezet om te kunnen 
profiteren van de EU-garantie om te 
investeren in in aanmerking komende 

(8) De wijze waarop de steun wordt 
verleend, moet flexibel zijn omdat in de 
verschillende lidstaten verschillende 
oplossingen nodig zijn. Mogelijk zijn 
onder meer financiering of 
garantieverlening of investeringen door de 
EIB-groep in bestaande, onafhankelijk 
beheerde fondsen of in special purpose 
vehicles die op hun beurt investeren in in 
aanmerking komende ondernemingen. 
Bovendien kan de steun worden 
gekanaliseerd via nieuw opgerichte, 
onafhankelijk beheerde fondsen, onder 
meer via teams die voor het eerst worden 
opgericht, of via special purpose vehicles 
die speciaal op Europees, regionaal of 
nationaal niveau zijn opgezet om te kunnen 
profiteren van de EU-garantie om te 
investeren in in aanmerking komende 
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bedrijven. De EU-garantie zou ook kunnen 
worden gebruikt om een interventie van 
een nationale stimuleringsbank of -
instelling te garanderen of te financieren, in 
overeenstemming met de staatssteunregels, 
samen met particuliere investeerders, ter 
ondersteuning van in aanmerking komende 
ondernemingen. Overmatige 
concurrentieverstoring op de interne markt 
moet worden vermeden.

bedrijven. De EU-garantie zou ook kunnen 
worden gebruikt om een interventie van 
een nationale stimuleringsbank of -
instelling te garanderen of te financieren, in 
overeenstemming met de staatssteunregels, 
samen met particuliere investeerders, ter 
ondersteuning van in aanmerking komende 
ondernemingen. Overmatige 
concurrentieverstoring op de interne markt 
moet worden vermeden. Binnen één jaar 
na de inwerkingtreding van het 
instrument voor solvabiliteitssteun moet 
de Commissie een evaluatie uitvoeren van 
de doeltreffendheid en geschiktheid van 
dit instrument voor het realiseren van de 
belangrijkste doelstellingen ervan, met 
inbegrip van het effect ervan op de 
verwezenlijking van de 
klimaatdoelstellingen van de Unie.

Or. en

Amendement 9
Simona Bonafè, Monika Beňová, Milan Brglez, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Javi 
López, César Luena, Manuel Pizarro, Rovana Plumb, Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) De financierings- en 
investeringsverrichtingen moeten worden 
afgestemd op de huidige beleidsprioriteiten 
van de Unie, zoals de European Green 
Deal en de strategie inzake de vormgeving 
van de digitale toekomst van Europa. De 
steun voor grensoverschrijdende 
activiteiten moet ook specifiek zijn.

(10) De financierings- en 
investeringsverrichtingen moeten worden 
afgestemd op de huidige beleidsprioriteiten 
van de Unie, zoals de European Green 
Deal en het in het kader hiervan 
aangegane engagement om uiterlijk in 
2050 klimaatneutraliteit te realiseren, de 
strategie inzake de vormgeving van de 
digitale toekomst van Europa en de 
Europese pijler van sociale rechten. Deze 
verrichtingen moeten het scheppen of in 
stand houden van hoogwaardige en 
duurzame banen en grensoverschrijdende 
activiteiten binnen de Unie ondersteunen 
en bijdragen tot de groene en digitale 
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transformatie van de Europese economie.

Or. en

Amendement 10
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) De financierings- en 
investeringsverrichtingen moeten worden 
afgestemd op de huidige beleidsprioriteiten 
van de Unie, zoals de European Green 
Deal en de strategie inzake de vormgeving 
van de digitale toekomst van Europa. De 
steun voor grensoverschrijdende 
activiteiten moet ook specifiek zijn.

(10) De financierings- en 
investeringsverrichtingen moeten worden 
afgestemd op de huidige beleidsprioriteiten 
van de Unie, met name haar 
klimaatdoelstellingen voor 2030 en 2050, 
de Europese pijler van sociale rechten en 
de doelstellingen inzake duurzame 
ontwikkeling, alsmede de European Green 
Deal, een nieuwe industriestrategie voor 
Europa, een kmo-strategie voor een 
duurzaam en digitaal Europa en de 
strategie inzake de vormgeving van de 
digitale toekomst van Europa. De steun 
voor grensoverschrijdende activiteiten 
moet ook specifiek zijn.

Or. en

Amendement 11
Silvia Sardone, Vincenzo Sofo

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) De financierings- en 
investeringsverrichtingen moeten worden 
afgestemd op de huidige 
beleidsprioriteiten van de Unie, zoals de 
European Green Deal en de strategie 
inzake de vormgeving van de digitale 

(10) De financierings- en 
investeringsverrichtingen moeten een 
symmetrisch macro-economisch herstel 
ondersteunen in de nasleep van de 
COVID-19-pandemie.
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toekomst van Europa. De steun voor 
grensoverschrijdende activiteiten moet 
ook specifiek zijn.

Or. en

Amendement 12
Michal Wiezik

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) De financierings- en 
investeringsverrichtingen moeten worden 
afgestemd op de huidige beleidsprioriteiten 
van de Unie, zoals de European Green 
Deal en de strategie inzake de vormgeving 
van de digitale toekomst van Europa. De 
steun voor grensoverschrijdende 
activiteiten moet ook specifiek zijn.

(10) De financierings- en 
investeringsverrichtingen moeten worden 
afgestemd op de huidige beleidsprioriteiten 
van de Unie, zoals de European Green 
Deal, de EU-biodiversiteitsstrategie voor 
2030 en de strategie inzake de vormgeving 
van de digitale toekomst van Europa. De 
steun voor grensoverschrijdende 
activiteiten moet ook specifiek zijn.

Or. en

Motivering

De Green Deal heeft ook betrekking op digitalisering. Als de strategie inzake de vormgeving 
van de digitale toekomst van Europa expliciet wordt vermeld, dan ook de EU-
biodiversiteitsstrategie voor 2030, gezien de aanzienlijke hersteldoelstellingen voor 
terrestrische, zoetwater- en mariene ecosystemen die ook particuliere en publiek-private 
financiering vereisen.

Amendement 13
Rob Rooken

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) De financierings- en 
investeringsverrichtingen moeten worden 
afgestemd op de huidige 

(10) Het instrument voor 
solvabiliteitssteun is niet bedoeld om de 
economieën van de lidstaten in een 
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beleidsprioriteiten van de Unie, zoals de 
European Green Deal en de strategie 
inzake de vormgeving van de digitale 
toekomst van Europa. De steun voor 
grensoverschrijdende activiteiten moet 
ook specifiek zijn.

andere richting te sturen. De 
financierings- en 
investeringsverrichtingen moeten gericht 
zijn op een snel herstel van de 
economieën van de lidstaten en zo verdere 
werkloosheid voorkomen.

Or. en

Amendement 14
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Grote ondernemingen die 
gebruikmaken van het instrument voor 
solvabiliteitssteun moeten verplicht 
worden bindende transitieplannen vast te 
stellen, waarin wordt aangegeven hoe zij 
hun economische activiteiten afstemmen 
op de klimaatdoelstellingen van de Unie, 
en bijdragen tot een meer circulaire 
economie en biodivers ecosysteem. Deze 
transitieplannen moeten passende 
governance omvatten met betrekking tot 
het duurzaamheidsrisico en ervoor zorgen 
dat alle toekomstige kapitaaluitgaven 
worden gebruikt voor duurzame 
economische activiteiten in 
overeenstemming met het EU-kader ter 
bevordering van duurzame investeringen. 
Zij moeten voorzien in de uitfasering van 
activiteiten die ernstige afbreuk doen aan 
een van de milieudoelstellingen en in de 
omvorming binnen een vooraf 
vastgestelde termijn van deze activiteiten 
tot neutrale activiteiten of activiteiten met 
een lage impact.

Or. en
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Amendement 15
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 10 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 ter) Bedrijven die 
gebruikmaken van het instrument voor 
solvabiliteitssteun moeten zich verplichten 
tot een gelijk loon voor werk van gelijke 
waarde voor vrouwen en mannen en dit 
principe ten uitvoer leggen, en moeten in 
hun transitieplannen maatregelen 
opnemen om indien nodig en voor zover 
mogelijk prioriteit te geven aan 
vervroegde uittreding, kortetermijnwerk 
of gelijkwaardige maatregelen in plaats 
van ontslagen en een verdere 
flexibilisering en onzekerheid van banen. 
Bedrijven die gebruikmaken van het 
instrument voor solvabiliteitssteun moeten 
zich ook verplichten tot opleiding en 
omscholing van werknemers voor een 
groene en digitale transitie.

Or. en

Amendement 16
Alexandr Vondra

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Er moet een bedrag van 100 000 
000 EUR worden vastgesteld ter 
ondersteuning van de oprichting en het 
beheer van investeringsfondsen, special 
purpose vehicles en investeringsplatforms 
in de lidstaten, met name in de lidstaten die 
geen ontwikkelde markten voor 
eigenvermogensfondsen hebben, en ter 
ondersteuning van de groene en digitale 

(13) Er moet een bedrag van 100 000 
000 EUR worden vastgesteld ter 
ondersteuning van de oprichting en het 
beheer van investeringsfondsen, special 
purpose vehicles en investeringsplatforms 
in de lidstaten, met name in de lidstaten die 
geen ontwikkelde markten voor 
eigenvermogensfondsen hebben, waarbij 
rekening moet worden gehouden met de 
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transformatie van ondernemingen die 
worden gefinancierd in het kader van het 
venster solvabiliteitssteun.

digitale transformatie en de doelstellingen 
van de Europese Green Deal.

Or. en

Amendement 17
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) 2015/1017
Artikel 3 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de solvabiliteit van ondernemingen 
die in een lidstaat zijn gevestigd en in de 
Unie actief zijn.’

c) de solvabiliteit van ondernemingen, 
met bijzondere focus op kmo’s, die in een 
lidstaat zijn gevestigd en in de Unie actief 
zijn.’

Or. en

Amendement 18
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5
Verordening (EU) 2015/1017
Artikel 6 – lid 1 – letter a – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De steun in het kader van het venster 
solvabiliteitssteun wordt echter alleen 
verleend als deze ten goede komt aan 
ondernemingen die reeds eind 2019 niet in 
moeilijkheden verkeerden in termen van 
staatssteun8, maar sindsdien 
geconfronteerd worden met significante 
solvabiliteitsrisico’s als gevolg van de 
crisis door de COVID-19-pandemie;

De steun in het kader van het venster 
solvabiliteitssteun wordt echter alleen 
verleend als deze ten goede komt aan 
ondernemingen die reeds eind 2019 niet in 
moeilijkheden verkeerden in termen van 
staatssteun8, maar sindsdien 
geconfronteerd worden met significante 
solvabiliteitsrisico’s als gevolg van de 
crisis door de COVID-19-pandemie;
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Bovendien wordt de steun in het kader 
van het venster solvabiliteitssteun alleen 
verleend aan ondernemingen die:
- plannen vaststellen overeenkomstig de in 
bijlage II,  deel 6, letter d), bedoelde 
richtsnoeren;
- voldoen aan de minimumgaranties als 
bedoeld in artikel 18 van Verordening 
(EU) 2020/852 van het Europees 
Parlement en de Raad8 bis;
- niet betrokken zijn geweest bij of 
momenteel niet worden onderzocht of 
vervolgd voor het witwassen van geld, 
financiering van terrorisme, 
belastingontwijking, belastingfraude of 
belastingontduiking; ondernemingen met 
een geconsolideerde omzet van meer dan 
750 000 000 EUR stellen een verslag op 
met de in artikel 89, lid 1, van Richtlijn 
2013/36/EU van het Europees Parlement 
en de Raad8 ter bedoelde informatie en 
maken dit kosteloos publiek beschikbaar;
- geen deel uitmaken van een groep met 
dochterondernemingen zonder reële 
economische activiteit in een land dat is 
opgenomen in de EU-lijst van niet-
coöperatieve rechtsgebieden voor 
belastingdoeleinden8 quater;
- geen dividenden, reserves of bonussen 
uitkeren of aandelen terugkopen 
gedurende een periode van ten minste 
twee jaar nadat zij gebruikgemaakt 
hebben van de steun in het kader van het 
instrument voor solvabiliteitssteun;

_________________ _________________
8 Zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 18, 
van Verordening (EU) nr. 651/2014 van de 
Commissie van 17 juni 2014 waarbij 
bepaalde categorieën steun op grond van 
de artikelen 107 en 108 van het Verdrag 
met de interne markt verenigbaar worden 
verklaard (PB L 187 van 26.6.2014, blz. 1).

8 Zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 18, 
van Verordening (EU) nr. 651/2014 van de 
Commissie van 17 juni 2014 waarbij 
bepaalde categorieën steun op grond van 
de artikelen 107 en 108 van het Verdrag 
met de interne markt verenigbaar worden 
verklaard (PB L 187 van 26.6.2014, blz. 1).
8 bis Verordening (EU) 2020/852 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
18 juni 2020 betreffende de 
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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).
8 ter Richtlijn 2013/36/EU van het 
Europees Parlement en de Raad van 26 
juni 2013 betreffende toegang tot het 
bedrijf van kredietinstellingen en het 
prudentieel toezicht op kredietinstellingen 
en beleggingsondernemingen, tot 
wijziging van Richtlijn 2002/87/EG en tot 
intrekking van de Richtlijnen 2006/48/EG 
en 2006/49/EG (PB L 176 van 27.6.2013, 
blz. 338).
8 quater Conclusies van de Raad over de 
herziene EU-lijst van jurisdicties die niet-
coöperatief zijn op belastinggebied

Or. en

Amendement 19
Silvia Sardone, Vincenzo Sofo

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5
Verordening (EU) 2015/1017
Artikel 6 – lid 1 – letter a – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De steun in het kader van het venster 
solvabiliteitssteun wordt echter alleen 
verleend als deze ten goede komt aan 
ondernemingen die reeds eind 2019 niet in 
moeilijkheden verkeerden in termen van 
staatssteun8, maar sindsdien 
geconfronteerd worden met significante 
solvabiliteitsrisico’s als gevolg van de 
crisis door de COVID-19-pandemie;’

De steun in het kader van het venster 
solvabiliteitssteun wordt echter alleen 
verleend als deze ten goede komt aan 
ondernemingen die geconfronteerd worden 
met significante solvabiliteitsrisico’s als 
gevolg van de crisis door de COVID-19-
pandemie;’

_________________
8 Zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 18, 
van Verordening (EU) nr. 651/2014 van 
de Commissie van 17 juni 2014 waarbij 
bepaalde categorieën steun op grond van 
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de artikelen 107 en 108 van het Verdrag 
met de interne markt verenigbaar worden 
verklaard (PB L 187 van 26.6.2014, blz. 
1).

Or. en

Amendement 20
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5
Verordening (EU) 2015/1017
Artikel 6 – lid 1 – letter a – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De steun in het kader van het venster 
solvabiliteitssteun wordt echter alleen 
verleend als deze ten goede komt aan 
ondernemingen die reeds eind 2019 niet in 
moeilijkheden verkeerden in termen van 
staatssteun8, maar sindsdien 
geconfronteerd worden met significante 
solvabiliteitsrisico’s als gevolg van de 
crisis door de COVID-19-pandemie;

De steun in het kader van het venster 
solvabiliteitssteun wordt echter alleen 
verleend als deze ten goede komt aan 
ondernemingen die geconfronteerd 
worden met significante 
solvabiliteitsrisico’s als gevolg van de 
crisis door de COVID-19-pandemie en die 
beschouwd worden als ondernemingen in 
moeilijkheden overeenkomstig de 
nationale definitie in het land waar de 
activiteiten worden verricht;’

_________________
8 Zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 18, 
van Verordening (EU) nr. 651/2014 van 
de Commissie van 17 juni 2014 waarbij 
bepaalde categorieën steun op grond van 
de artikelen 107 en 108 van het Verdrag 
met de interne markt verenigbaar worden 
verklaard (PB L 187 van 26.6.2014, blz. 
1).

Or. en

Motivering

Het begrip “onderneming in moeilijkheden”, zoals gedefinieerd in Verordening (EU) nr. 
651/2014, belet elke onderneming die zich vóór eind 2019 reeds in een moeilijke financiële 
situatie bevond, om van deze bepaling gebruik te maken. Gezien het feit dat veel landen in de 
periode 2018-2019 diverse crises hebben doorgemaakt, zouden de meeste ondernemingen 
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feitelijk van hulp worden uitgesloten.

Amendement 21
Simona Bonafè, Monika Beňová, Milan Brglez, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Javi 
López, César Luena, Manuel Pizarro, Rovana Plumb, Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 bis (nieuw)
Verordening (EU) 2015/1017
Artikel 6 – lid 1 – letter b

Bestaande tekst Amendement

(5 bis) in artikel 6, lid 1, wordt letter b) 
als volgt gewijzigd:

b) in overeenstemming zijn met het 
beleid van de Unie, met inbegrip van de 
doelstelling van slimme, duurzame en 
inclusieve groei, het scheppen van 
kwalitatief hoogwaardige banen, en 
economische, sociale en territoriale 
cohesie;

b) in overeenstemming zijn met het 
beleid van de Unie, op basis van de 
Overeenkomst van Parijs en het 
engagement van de Unie om uiterlijk in 
2050 klimaatneutraliteit te realiseren, en 
met de doelstelling van slimme, duurzame 
en inclusieve groei, het scheppen van 
kwalitatief hoogwaardige banen, en 
economische, sociale en territoriale 
cohesie;

Or. en

Amendement 22
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 ter (nieuw)Verordening (EU) 2015/1017
Artikel 6 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 ter) In artikel 6 wordt het volgende lid 
ingevoegd:
1 bis. De Commissie ontwikkelt een 
afzonderlijk scorebord dat specifiek is 
voor het venster solvabiliteitssteun, 
teneinde potentiële begunstigde 
ondernemingen in het kader van het 
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venster solvabiliteitssteun te beoordelen 
voor de toepassing van artikel 7, lid 12, 
van deze verordening. Alleen bedrijven 
die een minimumscore behalen, komen 
voor steun in het kader van het 
instrument voor solvabiliteitssteun in 
aanmerking.

Or. en

Amendement 23
Rob Rooken

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 10
Verordening (EU) 2015/1017
Artikel 9 – lid 2 – alinea 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) In artikel 9 wordt de inleidende zin 
van lid 2, derde alinea, als volgt gewijzigd:

Schrappen

De betrokken verrichtingen zijn in 
overeenstemming met het beleid van de 
Unie, met inbegrip van de Europese 
Green Deal9 en de strategie inzake de 
vormgeving van de digitale toekomst van 
Europa10, en ondersteunen een inclusief 
en symmetrisch herstel in de nasleep van 
de COVID-19-pandemie en elk van de 
volgende algemene doelstellingen:
_________________
9 COM(2019)640 final.
10 COM(2020)67 final.

Or. en

Amendement 24
Pascal Canfin, Nils Torvalds, Billy Kelleher, Martin Hojsík, Frédérique Ries, Linea 
Søgaard-Lidell, Sophia in 't Veld, Nicolae Ştefănuță, Catherine Chabaud, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Chrysoula Zacharopoulou

Voorstel voor een verordening
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Artikel 1 – alinea 1 – punt 10
 Verordening (EU) 2015/1017
Artikel 9 – lid 2 – alinea 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De betrokken verrichtingen zijn in 
overeenstemming met het beleid van de 
Unie, met inbegrip van de Europese Green 
Deal9 en de strategie inzake de vormgeving 
van de digitale toekomst van Europa10, en 
ondersteunen een inclusief en symmetrisch 
herstel in de nasleep van de COVID-19-
pandemie en elk van de volgende algemene 
doelstellingen:

De betrokken verrichtingen zijn in 
overeenstemming met het beleid van de 
Unie, met inbegrip van de Europese Green 
Deal9, de eerbiediging van het beginsel 
“geen ernstige afbreuk doen” als bedoeld 
in Verordening (EU) 2020/852 en de 
strategie inzake de vormgeving van de 
digitale toekomst van Europa10, en 
ondersteunen een inclusief en symmetrisch 
herstel in de nasleep van de COVID-19-
pandemie en elk van de volgende algemene 
doelstellingen:

_________________ _________________
9 COM(2019)640 final. 9 COM(2019)640 final.
10 COM(2020)67 final. 10 COM(2020)67 final.

Or. en

Amendement 25
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 10
Verordening (EU) 2015/1017
Artikel 9 – lid 2 – alinea 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De betrokken verrichtingen zijn in 
overeenstemming met het beleid van de 
Unie, met inbegrip van de Europese Green 
Deal9 en de strategie inzake de vormgeving 
van de digitale toekomst van Europa10, en 
ondersteunen een inclusief en symmetrisch 
herstel in de nasleep van de COVID-19-
pandemie en elk van de volgende algemene 
doelstellingen:

De betrokken verrichtingen zijn in 
overeenstemming met het beleid en de 
verplichtingen van de Unie, met name de 
klimaatdoelstellingen van de Unie die zijn 
vastgesteld in [Verordening (EU) 
2020/XXX tot vaststelling van het kader 
voor verwezenlijking van 
klimaatneutraliteit en tot wijziging van 
Verordening (EU) 2018/1999 (“Europese 
klimaatwet”)], de Europese Green Deal9 en 
de strategie inzake de vormgeving van de 
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digitale toekomst van Europa10, en 
ondersteunen een inclusief en symmetrisch 
herstel in de nasleep van de COVID-19-
pandemie en elk van de volgende algemene 
doelstellingen:

_________________ _________________
9 COM(2019)640 final. 9 COM(2019)640 final.
10 COM(2020)67 final. 10 COM(2020)67 final.

Or. en

Amendement 26
Silvia Sardone, Vincenzo Sofo

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 10
Verordening (EU) 2015/1017
Artikel 9 – lid 2 – alinea 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De betrokken verrichtingen zijn in 
overeenstemming met het beleid van de 
Unie, met inbegrip van de Europese 
Green Deal9 en de strategie inzake de 
vormgeving van de digitale toekomst van 
Europa10, en ondersteunen een inclusief 
en symmetrisch herstel in de nasleep van 
de COVID-19-pandemie en elk van de 
volgende algemene doelstellingen:

De betrokken verrichtingen ondersteunen 
een symmetrisch macro-economisch 
herstel in de nasleep van de COVID-19-
pandemie en elk van de volgende algemene 
doelstellingen:

_________________
9 COM(2019)640 final.
10 COM(2020)67 final.

Or. en

Amendement 27
Michal Wiezik

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 10
Verordening (EU) 2015/1017
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Artikel 9 – lid 2 – alinea 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De betrokken verrichtingen zijn in 
overeenstemming met het beleid van de 
Unie, met inbegrip van de Europese Green 
Deal9 en de strategie inzake de vormgeving 
van de digitale toekomst van Europa10, en 
ondersteunen een inclusief en symmetrisch 
herstel in de nasleep van de COVID-19-
pandemie en elk van de volgende algemene 
doelstellingen:

De betrokken verrichtingen zijn in 
overeenstemming met en dragen bij tot het 
realiseren van de doelstellingen van het 
beleid van de Unie, met inbegrip van de 
Europese Green Deal9, in het bijzonder de 
EU-biodiversiteitsstrategie voor 20309 bis 
en de strategie inzake de vormgeving van 
de digitale toekomst van Europa10, en 
ondersteunen een inclusief en symmetrisch 
herstel in de nasleep van de COVID-19-
pandemie en elk van de volgende algemene 
doelstellingen:

_________________ _________________
9 COM(2019)640 final. 9 COM(2019)640 final.

9a COM(2020) 380 final.
10 COM(2020)67 final. 10 COM(2020)67 final.

Or. en

Amendement 28
Simona Bonafè, Monika Beňová, Milan Brglez, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Javi 
López, César Luena, Manuel Pizarro, Rovana Plumb, Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 10
Verordening (EU) 2015/1017
Artikel 9 – lid 2 – alinea 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De betrokken verrichtingen zijn in 
overeenstemming met het beleid van de 
Unie, met inbegrip van de Europese Green 
Deal9 en de strategie inzake de vormgeving 
van de digitale toekomst van Europa10, en 
ondersteunen een inclusief en symmetrisch 
herstel in de nasleep van de COVID-19-
pandemie en elk van de volgende algemene 
doelstellingen:

De betrokken verrichtingen zijn in 
overeenstemming met het beleid van de 
Unie, met inbegrip van de Europese Green 
Deal9 en het engagement van de Unie om 
uiterlijk in 2050 klimaatneutraliteit te 
realiseren, alsmede de strategie inzake de 
vormgeving van de digitale toekomst van 
Europa10, en ondersteunen een inclusief en 
symmetrisch herstel in de nasleep van de 
COVID-19-pandemie en elk van de 
volgende algemene doelstellingen:
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_________________ _________________
9 COM(2019)640 final. 9 COM(2019)640 final.
10 COM(2020)67 final. 10 COM(2020)67 final.

Or. en

Amendement 29
Silvia Modig

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 10
Verordening (EU) 2015/1017
Artikel 9 – lid 2 – alinea 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De betrokken verrichtingen zijn in 
overeenstemming met het beleid van de 
Unie, met inbegrip van de Europese Green 
Deal9 en de strategie inzake de vormgeving 
van de digitale toekomst van Europa10, en 
ondersteunen een inclusief en symmetrisch 
herstel in de nasleep van de COVID-19-
pandemie en elk van de volgende algemene 
doelstellingen:

De betrokken verrichtingen zijn in 
overeenstemming met het beleid van de 
Unie, met inbegrip van de Europese Green 
Deal9 en de strategie inzake de vormgeving 
van de digitale toekomst van Europa10, en 
gericht op de klimaatdoelstellingen in de 
Overeenkomst van Parijs en zij 
ondersteunen een inclusief en symmetrisch 
herstel in de nasleep van de COVID-19-
pandemie en elk van de volgende algemene 
doelstellingen:

_________________ _________________
9 COM(2019)640 final. 9 COM(2019)640 final.
10 COM(2020)67 final. 10 COM(2020)67 final.

Or. en

Amendement 30
Alexandr Vondra

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 10
Verordening (EU) 2015/1017
Artikel 9 – lid 2 – alinea 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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De betrokken verrichtingen zijn in 
overeenstemming met het beleid van de 
Unie, met inbegrip van de Europese Green 
Deal9 en de strategie inzake de vormgeving 
van de digitale toekomst van Europa10, en 
ondersteunen een inclusief en 
symmetrisch herstel in de nasleep van de 
COVID-19-pandemie en elk van de 
volgende algemene doelstellingen:

De betrokken verrichtingen ondersteunen 
een inclusief en symmetrisch herstel in de 
nasleep van de COVID-19-pandemie, 
waarbij rekening wordt gehouden met 
ruimere doelstellingen van de Unie, zoals 
de Europese Green Deal9, inclusief een 
rechtvaardige transitie, en de strategie 
inzake de vormgeving van de digitale 
toekomst van Europa10, en zij ondersteunen 
elk van de volgende algemene 
doelstellingen:

_________________ _________________
9 COM(2019)640 final. 9 COM(2019)640 final.
10 COM(2020)67 final. 10 COM(2020)67 final.

Or. en

Amendement 31
Lídia Pereira, Peter Liese, Pernille Weiss, Inese Vaidere, Sirpa Pietikäinen, Cindy 
Franssen, Michal Wiezik

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 10
Verordening (EU) 2015/1017
Artikel 9 – lid 2 – alinea 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De betrokken verrichtingen zijn in 
overeenstemming met het beleid van de 
Unie, met inbegrip van de Europese Green 
Deal9 en de strategie inzake de vormgeving 
van de digitale toekomst van Europa10, en 
ondersteunen een inclusief en symmetrisch 
herstel in de nasleep van de COVID-19-
pandemie en elk van de volgende algemene 
doelstellingen:

De betrokken verrichtingen zijn volledig in 
overeenstemming met het beleid van de 
Unie, in het bijzonder de Europese Green 
Deal9 en de strategie inzake de vormgeving 
van de digitale toekomst van Europa10, en 
ondersteunen een inclusief en symmetrisch 
herstel in de nasleep van de COVID-19-
pandemie en elk van de volgende algemene 
doelstellingen:

_________________ _________________
9 COM(2019)640 final. 9 COM(2019)640 final.
10 COM(2020)67 final. 10 COM(2020)67 final.

Or. en
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Amendement 32
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 10
Verordening (EU) 2015/1017
Artikel 9 – lid 2 – alinea 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De betrokken verrichtingen zijn in 
overeenstemming met het beleid van de 
Unie, met inbegrip van de Europese 
Green Deal9 en de strategie inzake de 
vormgeving van de digitale toekomst van 
Europa10, en ondersteunen een inclusief 
en symmetrisch herstel in de nasleep van 
de COVID-19-pandemie en elk van de 
volgende algemene doelstellingen:

De betrokken verrichtingen hangen samen 
met een toezegging door de begunstigde 
om binnen zijn activiteiten in de EU 
duurzame en hoogwaardige 
werkgelegenheid te handhaven of te 
creëren.

_________________
9 COM(2019)640 final.
10 COM(2020)67 final.

Or. en

Amendement 33
Silvia Sardone, Vincenzo Sofo

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12
Verordening (EU) 2015/1017
Artikel 9 – lid 2 bis – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) streeft de EIB ernaar dat ten 
minste 40 % van de EFSI-financiering in 
het venster infrastructuur en innovatie 
projectcomponenten steunt die bijdragen 
aan klimaatactie, zulks in aansluiting op 
de verbintenissen die zijn aangegaan op 
de 21e conferentie van de partijen bij het 
Raamverdrag van de Verenigde Naties 
inzake klimaatverandering (COP 21). 
EFSI-financiering voor kmo’s en kleine 
midcap-ondernemingen wordt niet in die 

Schrappen
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berekening opgenomen. De EIB gebruikt 
haar internationaal overeengekomen 
methoden om die onderdelen of 
kostenaandelen van klimaatactieprojecten 
te bepalen;

Or. en

Amendement 34
Simona Bonafè, Milan Brglez, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Javi López, César 
Luena, Manuel Pizarro, Rovana Plumb, Christel Schaldemose, Monika Beňová

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12
Verordening (EU) 2015/1017
Artikel 9 – lid 2 bis – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) streeft de EIB ernaar dat ten minste 
40 % van de EFSI-financiering in het 
venster infrastructuur en innovatie 
projectcomponenten steunt die bijdragen 
aan klimaatactie, zulks in aansluiting op de 
verbintenissen die zijn aangegaan op de 
21e conferentie van de partijen bij het 
Raamverdrag van de Verenigde Naties 
inzake klimaatverandering (COP 21). 
EFSI-financiering voor kmo’s en kleine 
midcap-ondernemingen wordt niet in die 
berekening opgenomen. De EIB gebruikt 
haar internationaal overeengekomen 
methoden om die onderdelen of 
kostenaandelen van klimaatactieprojecten 
te bepalen;

a) streeft de EIB ernaar dat ten minste 
40 % van de EFSI-financiering in het 
venster solvabiliteitssteun 
projectcomponenten steunt die bijdragen 
aan klimaat- en milieuactie, zulks in 
aansluiting op de verbintenissen die zijn 
aangegaan op de 21e conferentie van de 
partijen bij het Raamverdrag van de 
Verenigde Naties inzake 
klimaatverandering (COP 21) en op het in 
het kader van de Europese Green Deal 
aangegane engagement om uiterlijk in 
2050 klimaatneutraliteit te realiseren. 
EFSI-financiering voor kmo’s en kleine 
midcap-ondernemingen wordt niet in die 
berekening opgenomen. De EIB gebruikt 
haar internationaal overeengekomen 
methoden en neemt hierin de in 
Verordening (EU) 2020/852 vastgestelde 
criteria op zodra deze in de desbetreffende 
gedelegeerde handelingen zijn vastgesteld, 
om die onderdelen of kostenaandelen van 
klimaatactie- en milieuprojecten te 
bepalen;

Or. en



AM\1209830NL.docx 27/58 PE655.624v01-00

NL

Amendement 35
Pascal Canfin, Billy Kelleher, Martin Hojsík, Frédérique Ries, Linea Søgaard-Lidell, 
Sophia in 't Veld, Catherine Chabaud, Nicolae Ştefănuță, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Chrysoula Zacharopoulou, Nils Torvalds

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12
Verordening (EU) 2015/1017
Artikel 9 – lid 2 bis – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) streeft de EIB ernaar dat ten minste 
40 % van de EFSI-financiering in het 
venster infrastructuur en innovatie 
projectcomponenten steunt die bijdragen 
aan klimaatactie, zulks in aansluiting op de 
verbintenissen die zijn aangegaan op de 
21e conferentie van de partijen bij het 
Raamverdrag van de Verenigde Naties 
inzake klimaatverandering (COP 21). 
EFSI-financiering voor kmo’s en kleine 
midcap-ondernemingen wordt niet in die 
berekening opgenomen. De EIB gebruikt 
haar internationaal overeengekomen 
methoden om die onderdelen of 
kostenaandelen van klimaatactieprojecten 
te bepalen;

a) streeft de EIB ernaar dat ten minste 
40 % van de EFSI-financiering in het 
venster infrastructuur en innovatie 
projectcomponenten steunt die bijdragen 
aan klimaatactie, zulks in aansluiting op de 
verbintenissen die zijn aangegaan op de 
21e conferentie van de partijen bij het 
Raamverdrag van de Verenigde Naties 
inzake klimaatverandering (COP 21). 
EFSI-financiering voor kmo’s en kleine 
midcap-ondernemingen wordt niet in die 
berekening opgenomen. De EIB gebruikt 
de in Verordening (EU) 2020/852 
opgenomen criteria om die onderdelen of 
kostenaandelen van klimaatactieprojecten 
te bepalen;

Or. en

Amendement 36
Lídia Pereira, Peter Liese, Pernille Weiss, Inese Vaidere, Sirpa Pietikäinen, Cindy 
Franssen, Michal Wiezik

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12
Verordening (EU) 2015/1017
Artikel 9 – lid 2 bis – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) streeft de EIB ernaar dat ten minste 
40 % van de EFSI-financiering in het 
venster infrastructuur en innovatie 
projectcomponenten steunt die bijdragen 
aan klimaatactie, zulks in aansluiting op de 

a) streeft de EIB ernaar dat ten minste 
40 % van de EFSI-financiering 
projectcomponenten steunt die bijdragen 
aan klimaatactie, zulks in aansluiting op de 
klimaat- en milieudoelstellingen van de 
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verbintenissen die zijn aangegaan op de 
21e conferentie van de partijen bij het 
Raamverdrag van de Verenigde Naties 
inzake klimaatverandering (COP 21). 
EFSI-financiering voor kmo’s en kleine 
midcap-ondernemingen wordt niet in die 
berekening opgenomen. De EIB gebruikt 
haar internationaal overeengekomen 
methoden om die onderdelen of 
kostenaandelen van klimaatactieprojecten 
te bepalen;

Unie, de verbintenissen die zijn aangegaan 
op de 21e conferentie van de partijen bij 
het Raamverdrag van de Verenigde Naties 
inzake klimaatverandering (COP 21) en de 
nationale energie- en klimaatplannen. 
EFSI-financiering voor kmo’s en kleine 
midcap-ondernemingen wordt niet in die 
berekening opgenomen. De EIB gebruikt 
haar internationaal overeengekomen 
methoden en de in Verordening (EU) 
2020/852 vastgestelde criteria om die 
onderdelen of kostenaandelen van 
klimaatactieprojecten te bepalen;

Or. en

Amendement 37
Silvia Modig

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12
Verordening (EU) 2015/1017
Artikel 9 – lid 2 bis – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) streeft de EIB ernaar dat ten minste 
40 % van de EFSI-financiering in het 
venster infrastructuur en innovatie 
projectcomponenten steunt die bijdragen 
aan klimaatactie, zulks in aansluiting op 
de verbintenissen die zijn aangegaan op de 
21e conferentie van de partijen bij het 
Raamverdrag van de Verenigde Naties 
inzake klimaatverandering (COP 21). 
EFSI-financiering voor kmo’s en kleine 
midcap-ondernemingen wordt niet in die 
berekening opgenomen. De EIB gebruikt 
haar internationaal overeengekomen 
methoden om die onderdelen of 
kostenaandelen van klimaatactieprojecten 
te bepalen;

a) streeft de EIB ernaar dat ten minste 
50 % van de EFSI-financiering in het 
venster infrastructuur en innovatie en het 
venster solvabiliteitssteun 
projectcomponenten steunt die bijdragen 
aan doelstellingen op het gebied van 
klimaat en milieu, waarbij de uitgaven 
worden bijgehouden aan de hand van de 
EU-taxonomie die is vastgesteld bij 
Verordening (EU) 2020/852. Deze 
projectcomponenten sluiten aan bij de 
verbintenissen die zijn aangegaan op de 
21e conferentie van de partijen bij het 
Raamverdrag van de Verenigde Naties 
inzake klimaatverandering (COP 21) en bij 
de Europese Green Deal. EFSI-
financiering voor kmo’s en kleine midcap-
ondernemingen wordt niet in die 
berekening opgenomen. De EIB gebruikt 
haar internationaal overeengekomen 
methoden om die onderdelen of 
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kostenaandelen van klimaatactieprojecten 
te bepalen;

Or. en

Amendement 38
Michal Wiezik

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12
Verordening (EU) 2015/1017
Artikel 9 – lid 2 bis – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) streeft de EIB ernaar dat ten minste 
40 % van de EFSI-financiering in het 
venster infrastructuur en innovatie 
projectcomponenten steunt die bijdragen 
aan klimaatactie, zulks in aansluiting op de 
verbintenissen die zijn aangegaan op de 
21e conferentie van de partijen bij het 
Raamverdrag van de Verenigde Naties 
inzake klimaatverandering (COP 21). 
EFSI-financiering voor kmo’s en kleine 
midcap-ondernemingen wordt niet in die 
berekening opgenomen. De EIB gebruikt 
haar internationaal overeengekomen 
methoden om die onderdelen of 
kostenaandelen van klimaatactieprojecten 
te bepalen;

a) streeft de EIB ernaar dat ten minste 
40 % van de EFSI-financiering 
projectcomponenten steunt die bijdragen 
aan klimaatactie, zulks in aansluiting op 
het engagement van de Unie voor 
koolstofneutraliteit in 2050 en de 
verbintenissen die zijn aangegaan op de 
21e conferentie van de partijen bij het 
Raamverdrag van de Verenigde Naties 
inzake klimaatverandering (COP 21), en 
waarmee doelstellingen ten uitvoer 
worden gelegd van de EU-
biodiversiteitsstrategie voor 2030. EFSI-
financiering voor kmo’s en kleine midcap-
ondernemingen wordt niet in die 
berekening opgenomen. De EIB gebruikt 
haar internationaal overeengekomen 
methoden om die onderdelen of 
kostenaandelen van projecten op het 
gebied van klimaat- en biodiversiteitsactie 
te bepalen;

Or. en

Amendement 39
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12
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Verordening (EU) 2015/1017
Artikel 9 – lid 2 bis – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) streeft de EIB ernaar dat ten minste 
40 % van de EFSI-financiering in het 
venster infrastructuur en innovatie 
projectcomponenten steunt die bijdragen 
aan klimaatactie, zulks in aansluiting op de 
verbintenissen die zijn aangegaan op de 
21e conferentie van de partijen bij het 
Raamverdrag van de Verenigde Naties 
inzake klimaatverandering (COP 21). 
EFSI-financiering voor kmo’s en kleine 
midcap-ondernemingen wordt niet in die 
berekening opgenomen. De EIB gebruikt 
haar internationaal overeengekomen 
methoden om die onderdelen of 
kostenaandelen van klimaatactieprojecten 
te bepalen;

a) streeft de EIB ernaar dat ten minste 
60 % van de EFSI-financiering in het 
venster infrastructuur en innovatie en ten 
minste 50 % van de EFSI-financiering in 
het venster solvabiliteitssteun 
projectcomponenten steunt die bijdragen 
aan klimaatactie, zulks in aansluiting op de 
verbintenissen die zijn aangegaan op de 
21e conferentie van de partijen bij het 
Raamverdrag van de Verenigde Naties 
inzake klimaatverandering (COP 21). 
EFSI-financiering voor kmo’s en kleine 
midcap-ondernemingen wordt niet in die 
berekening opgenomen. De EIB gebruikt 
haar internationaal overeengekomen 
methoden om die onderdelen of 
kostenaandelen van klimaatactieprojecten 
te bepalen;

Or. en

Amendement 40
Alexandr Vondra

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12
Verordening (EU) 2015/1017
Artikel 9 – lid 2 bis – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) streeft de EIB ernaar dat ten minste 
40 % van de EFSI-financiering in het 
venster infrastructuur en innovatie 
projectcomponenten steunt die bijdragen 
aan klimaatactie, zulks in aansluiting op de 
verbintenissen die zijn aangegaan op de 
21e conferentie van de partijen bij het 
Raamverdrag van de Verenigde Naties 
inzake klimaatverandering (COP 21). 
EFSI-financiering voor kmo’s en kleine 
midcap-ondernemingen wordt niet in die 

a) streeft de EIB ernaar dat ten minste 
30 % van de EFSI-financiering in het 
venster infrastructuur en innovatie 
projectcomponenten steunt die bijdragen 
aan klimaatactie, zulks in aansluiting op de 
verbintenissen die zijn aangegaan op de 
21e conferentie van de partijen bij het 
Raamverdrag van de Verenigde Naties 
inzake klimaatverandering (COP 21). 
EFSI-financiering voor kmo’s en kleine 
midcap-ondernemingen wordt niet in die 
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berekening opgenomen. De EIB gebruikt 
haar internationaal overeengekomen 
methoden om die onderdelen of 
kostenaandelen van klimaatactieprojecten 
te bepalen;

berekening opgenomen. De EIB gebruikt 
haar internationaal overeengekomen 
methoden om die onderdelen of 
kostenaandelen van klimaatactieprojecten 
te bepalen;

Or. en

Amendement 41
Michal Wiezik

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12
Verordening (EU) 2015/1017
Artikel 9 – lid 2 bis – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) zorgt de EIB ervoor dat het grootste 
deel van de EFSI-financiering in het kader 
van het venster solvabiliteitssteun wordt 
gebruikt om in aanmerking komende 
bedrijven te ondersteunen in lidstaten en 
sectoren die economisch het zwaarst door 
de COVID-19-pandemie zijn getroffen;

b) zorgt de EIB ervoor dat het grootste 
deel van de EFSI-financiering in het kader 
van het venster solvabiliteitssteun wordt 
gebruikt om in aanmerking komende 
bedrijven te ondersteunen in lidstaten en 
sectoren die economisch het zwaarst door 
de COVID-19-pandemie zijn getroffen, 
rekening houdend met de recentste 
Europese economische prognose;

Or. en

Amendement 42
Silvia Sardone, Vincenzo Sofo

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12
Verordening (EU) 2015/1017
Artikel 9 – lid 2 bis – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) zorgt de EIB ervoor dat het 
grootste deel van de EFSI-financiering in 
het kader van het venster solvabiliteitssteun 
wordt gebruikt om in aanmerking komende 
bedrijven te ondersteunen in lidstaten en 

b) zorgt de EIB ervoor dat de EFSI-
financiering in het kader van het venster 
solvabiliteitssteun wordt gebruikt om in 
aanmerking komende bedrijven te 
ondersteunen in lidstaten en sectoren die 
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sectoren die economisch het zwaarst door 
de COVID-19-pandemie zijn getroffen;

economisch het zwaarst door de COVID-
19-pandemie zijn getroffen;

Or. en

Amendement 43
Bas Eickhout

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12
Verordening (EU) 2015/1017
Artikel 9 – lid 2 bis – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) zorgt de EIB ervoor dat ten minste 
50 % van de financiering in het kader van 
het venster solvabiliteitssteun activiteiten 
steunt die beschouwd worden als 
ecologisch duurzaam overeenkomstig 
Verordening (EU) 2020/852;

Or. en

Amendement 44
Silvia Sardone, Vincenzo Sofo

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12
Verordening (EU) 2015/1017
Artikel 9 – lid 2 bis – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) zorgt de EIB ervoor dat het 
grootste deel van de EFSI-financiering in 
het kader van het venster solvabiliteitssteun 
wordt gebruikt om in aanmerking komende 
ondernemingen te ondersteunen in lidstaten 
waar de beschikbaarheid van 
solvabiliteitssteun van de staat beperkter is.

c) zorgt de EIB ervoor dat de EFSI-
financiering in het kader van het venster 
solvabiliteitssteun wordt gebruikt om in 
aanmerking komende ondernemingen te 
ondersteunen in lidstaten waar de 
beschikbaarheid van solvabiliteitssteun van 
de staat beperkter is.

Or. en
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Amendement 45
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12
Verordening (EU) 2015/1017
Artikel 9 – lid 2 bis – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) zorgt de EIB ervoor dat het grootste 
deel van de EFSI-financiering in het kader 
van het venster solvabiliteitssteun wordt 
gebruikt om in aanmerking komende 
ondernemingen te ondersteunen in 
lidstaten waar de beschikbaarheid van 
solvabiliteitssteun van de staat beperkter 
is.

c) zorgt de EIB ervoor dat het grootste 
deel van de EFSI-financiering in het kader 
van het venster solvabiliteitssteun wordt 
gebruikt om in aanmerking komende 
ondernemingen in lidstaten te 
ondersteunen die toezeggen om binnen 
hun activiteiten in de EU duurzame en 
hoogwaardige werkgelegenheid te 
handhaven of te creëren.

Or. en

Amendement 46
Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Javi López, César Luena, Manuel 
Pizarro, Rovana Plumb, Christel Schaldemose, Monika Beňová, Milan Brglez

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12
Verordening (EU) 2015/1017
Artikel 9 – lid 2 bis – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) zorgt de EIB ervoor dat het 
grootste deel van de EFSI-financiering in 
het kader van het venster solvabiliteitssteun 
wordt gebruikt om in aanmerking komende 
ondernemingen te ondersteunen in lidstaten 
waar de beschikbaarheid van 
solvabiliteitssteun van de staat beperkter 
is.

c) zorgt de EIB ervoor dat de EFSI-
financiering in het kader van het venster 
solvabiliteitssteun wordt gebruikt om in 
aanmerking komende ondernemingen te 
ondersteunen in lidstaten die een nationale 
doelstelling inzake klimaatneutraliteit in 
2050 bepalen.

Or. en

Amendement 47



PE655.624v01-00 34/58 AM\1209830NL.docx

NL

Michal Wiezik

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12
Verordening (EU) 2015/1017
Artikel 9 – lid 2 bis – alinea 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) zorgt de EIB ervoor dat de 
investeringen in overeenstemming zijn 
met het beginsel “geen ernstige afbreuk 
doen” en de EU-taxonomie voor 
duurzame investeringen als vastgesteld in 
Verordening (EU) 2020/852, zowel voor 
het venster infrastructuur en innovatie als 
voor het venster solvabiliteitssteun;

Or. en

Amendement 48
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Javi López, César Luena, Manuel Pizarro, Rovana Plumb, 
Christel Schaldemose, Monika Beňová, Milan Brglez, Delara Burkhardt

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12
Verordening (EU) 2015/1017
Artikel 9 – lid 2 bis – alinea 1 – letter c ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c ter) zorgt de EIB ervoor dat de EFSI-
financiering in het kader van het venster 
solvabiliteitssteun wordt gebruikt om in 
aanmerking komende ondernemingen te 
ondersteunen die het beginsel “geen 
ernstige afbreuk doen” als bedoeld in 
Verordening (EU) 2020/852 eerbiedigen.

Or. en

Amendement 49
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12
Verordening (EU) 2015/1017
Artikel 9 – lid 2 bis – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het bestuur verstrekt daartoe indien nodig 
nadere richtsnoeren met betrekking tot de 
punten a) tot en met c).’

Het bestuur verstrekt daartoe indien nodig 
nadere richtsnoeren met betrekking tot de 
punten a) tot en met c).’ Financierings- en 
investeringsverrichtingen die 
onverenigbaar zijn met de verwezenlijking 
van de klimaatdoelstellingen van de Unie 
komen niet in aanmerking voor steun uit 
hoofde van deze verordening.

Or. en

Amendement 50
Michal Wiezik

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12
Verordening (EU) 2015/1017
Artikel 9 – lid 2 bis – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het bestuur verstrekt daartoe indien nodig 
nadere richtsnoeren met betrekking tot de 
punten a) tot en met c).’

Het bestuur verstrekt daartoe indien van 
toepassing nadere richtsnoeren over de 
vereisten die zijn vastgesteld met 
betrekking tot de punten a) tot en met c 
bis).’

Or. en

Amendement 51
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 16
Verordening (EU) 2015/1017
Artikel 10 – lid 2 – alinea 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in aanmerking komende instrumenten 
in het kader van het venster 
solvabiliteitssteun resulteren in het 
verstrekken van eigen vermogen of quasi-
eigenvermogen aan de ondernemingen 
waarvan sprake in artikel 3, onder c). 
Hybride instrumenten kunnen worden 
gebruikt in overeenstemming met bijlage 
II, als dergelijke instrumenten voldoen aan 
het doel van het venster.

De in aanmerking komende instrumenten 
in het kader van het venster 
solvabiliteitssteun resulteren in het 
verstrekken van eigen vermogen of quasi-
eigenvermogen aan de ondernemingen 
waarvan sprake in artikel 3, onder c). 
Hybride instrumenten kunnen worden 
gebruikt in overeenstemming met bijlage 
II, als dergelijke instrumenten voldoen aan 
het doel van het venster en als zij voldoen 
aan de overeengekomen regels die in de 
betrokken lidstaten worden toegepast.

Or. en

Amendement 52
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 26
Verordening (EU) 2015/1017
Artikel 14 bis – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er wordt een bedrag van maximaal 100 
000 000 EUR ter beschikking gesteld ter 
dekking van de kosten, adviesdiensten en 
technische en administratieve bijstand voor 
het opzetten en beheren van fondsen, 
special purpose vehicles, 
investeringsplatforms en andere 
instrumenten ten behoeve van het venster 
solvabiliteitssteun, inclusief voor steun 
waarvan sprake in artikel 14, lid 2, onder 
i), en met speciale aandacht voor lidstaten 
met minder ontwikkelde 
eigenvermogensmarkten. De technische 
bijstand is ook beschikbaar om de groene 
en digitale transformatie te ondersteunen 
van ondernemingen die in het kader van dit 
venster worden gefinancierd.

Er wordt een bedrag van maximaal 50 000 
000 EUR ter beschikking gesteld ter 
dekking van de kosten, adviesdiensten en 
technische en administratieve bijstand voor 
het opzetten en beheren van fondsen, 
special purpose vehicles, 
investeringsplatforms en andere 
instrumenten ten behoeve van het venster 
solvabiliteitssteun, inclusief voor steun 
waarvan sprake in artikel 14, lid 2, onder 
i), en met speciale aandacht voor lidstaten 
met minder ontwikkelde 
eigenvermogensmarkten. De technische 
bijstand is ook beschikbaar om de groene 
en digitale transformatie te ondersteunen 
van ondernemingen die in het kader van dit 
venster worden gefinancierd.

Or. en



AM\1209830NL.docx 37/58 PE655.624v01-00

NL

Amendement 53
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 26
Verordening (EU) 2015/1017
Artikel 14 bis – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er wordt een bedrag van maximaal 100 
000 000 EUR ter beschikking gesteld ter 
dekking van de kosten, adviesdiensten en 
technische en administratieve bijstand voor 
het opzetten en beheren van fondsen, 
special purpose vehicles, 
investeringsplatforms en andere 
instrumenten ten behoeve van het venster 
solvabiliteitssteun, inclusief voor steun 
waarvan sprake in artikel 14, lid 2, onder 
i), en met speciale aandacht voor lidstaten 
met minder ontwikkelde 
eigenvermogensmarkten. De technische 
bijstand is ook beschikbaar om de groene 
en digitale transformatie te ondersteunen 
van ondernemingen die in het kader van dit 
venster worden gefinancierd.

Er wordt een bedrag van maximaal 100 
000 000 EUR ter beschikking gesteld ter 
dekking van de kosten, adviesdiensten en 
technische en administratieve bijstand voor 
het opzetten en beheren van fondsen, 
special purpose vehicles, 
investeringsplatforms en andere 
instrumenten ten behoeve van het venster 
solvabiliteitssteun, inclusief voor steun 
waarvan sprake in artikel 14, lid 2, onder 
i), en met speciale aandacht voor lidstaten 
met minder ontwikkelde 
eigenvermogensmarkten. Met de 
technische bijstand wordt ook gefocust op 
het ondersteunen van de groene en 
digitale transformatie van ondernemingen 
die in het kader van dit venster worden 
gefinancierd.

Or. en

Amendement 54
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 26
Verordening (EU) 2015/1017
Artikel 14 bis – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een bedrag van 80 000 000 EUR van het 
bedrag waarvan sprake in de eerste alinea 
vormt een externe bestemmingsontvangst 

Een bedrag van 40 000 000 EUR van het 
bedrag waarvan sprake in de eerste alinea 
vormt een externe bestemmingsontvangst 
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overeenkomstig artikel 21, lid 5, van het 
Financieel Reglement en valt onder artikel 
4, leden 4 en 8, van de [EURI]-
verordening.

overeenkomstig artikel 21, lid 5, van het 
Financieel Reglement en valt onder artikel 
4, leden 4 en 8, van de [EURI]-
verordening.

Or. en

Amendement 55
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 27
Verordening (EU) 2015/1017
Artikel 16 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Over verrichtingen in het kader van het 
venster solvabiliteitssteun wordt 
afzonderlijk gerapporteerd, voor zover van 
toepassing en zoals bepaald in de 
garantieovereenkomst.

Over verrichtingen in het kader van het 
venster solvabiliteitssteun wordt 
afzonderlijk gerapporteerd, voor zover van 
toepassing en zoals bepaald in de 
garantieovereenkomst. Deze rapportage 
bevat met name een gedetailleerde 
beoordeling van de bijdrage aan de 
groene en digitale transitie van de 
ondernemingen die voor de regeling in 
aanmerking komen, voor zover van 
toepassing op basis van de door de 
ondersteunde ondernemingen opgestelde 
transitieplannen.

Or. en

Amendement 56
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 27
Verordening (EU) 2015/1017
Artikel 16 – lid 2 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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De gefinancierde verrichtingen worden 
onderworpen aan een toetsing en 
monitoring op het gebied van klimaat, 
milieu en sociale duurzaamheid om de 
negatieve effecten te minimaliseren en de 
voordelen voor de milieu- en sociale 
doelstellingen van de Unie te 
maximaliseren. Met dit doel verstrekken 
entiteiten die om financiering verzoeken, 
passende informatie op basis van door de 
Commissie op te stellen richtsnoeren. 
Deze informatie omvat het aandeel van de 
financiering dat betrekking heeft op 
ecologisch duurzame economische 
activiteiten overeenkomstig artikel 3 van 
Verordening (EU) 2020/852. Projecten die 
een bepaalde omvang zoals omschreven in 
de richtsnoeren niet overschrijden, 
worden uitgesloten van de toetsing.

Or. en

Amendement 57
Silvia Modig

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 31 – punt 2 – letter a
Verordening (EU) 2015/1017
Bijlage II – Deel 2 – letter b – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) De EU-garantie wordt toegekend 
om direct of indirect de financiering van 
nieuwe verrichtingen te steunen. Op het 
vlak van infrastructuur moeten 
“greenfield”-investeringen (het scheppen 
van activa) worden gestimuleerd. 
Daarnaast kunnen “brownfield”-
investeringen (uitbreiding en 
modernisering van bestaande activa) 
worden ondersteund. In het kader van het 
venster solvabiliteitssteun is de 
financiering gericht op het verbeteren van 
de eigenvermogensbasis van 
ondernemingen en hun solvabiliteit. De 
financieringsvoorwaarden mogen niet 

b) De EU-garantie wordt toegekend 
om direct of indirect de financiering van 
nieuwe verrichtingen te steunen. Op het 
vlak van infrastructuur moeten 
“greenfield”-investeringen (het scheppen 
van activa) prioriteit krijgen. 
“Brownfield”-investeringen (uitbreiding en 
modernisering van bestaande activa) 
kunnen worden ondersteund, mits dit de 
vergroening van de bestaande activa 
inhoudt. In het kader van het venster 
solvabiliteitssteun is de financiering gericht 
op het verbeteren van de 
eigenvermogensbasis van ondernemingen 
en hun solvabiliteit. De 
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leiden tot concurrentieverstoring tussen 
bedrijven. In principe wordt de EU-
garantie niet toegekend voor de 
ondersteuning van 
herfinancieringsverrichtingen (zoals de 
vervanging van bestaande 
leenovereenkomsten of andere vormen van 
financiële ondersteuning van projecten die 
al gedeeltelijk of volledig verwezenlijkt 
zijn), behalve in het kader van het venster 
solvabiliteitssteun of in uitzonderlijke en 
terdege gemotiveerde omstandigheden 
waarbij een dergelijke transactie 
aantoonbaar een nieuwe investering 
mogelijk maakt van een bedrag dat ten 
minste gelijkwaardig is aan het bedrag van 
de transactie, die zou voldoen aan de 
selectiecriteria en algemene doelstellingen 
zoals respectievelijk vastgelegd in artikel 6 
en artikel 9, lid 2.

financieringsvoorwaarden mogen niet 
leiden tot concurrentieverstoring tussen 
bedrijven. In principe wordt de EU-
garantie niet toegekend voor de 
ondersteuning van 
herfinancieringsverrichtingen (zoals de 
vervanging van bestaande 
leenovereenkomsten of andere vormen van 
financiële ondersteuning van projecten die 
al gedeeltelijk of volledig verwezenlijkt 
zijn), behalve in het kader van het venster 
solvabiliteitssteun of in uitzonderlijke en 
terdege gemotiveerde omstandigheden 
waarbij een dergelijke transactie 
aantoonbaar een nieuwe investering 
mogelijk maakt van een bedrag dat ten 
minste gelijkwaardig is aan het bedrag van 
de transactie, die zou voldoen aan de 
selectiecriteria en algemene doelstellingen 
zoals respectievelijk vastgelegd in artikel 6 
en artikel 9, lid 2.

Or. en

Amendement 58
Silvia Sardone, Vincenzo Sofo

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 31 – punt 2 – letter a
Verordening (EU) 2015/1017
Bijlage II – Deel 2 – letter b – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) De EU-garantie wordt toegekend 
om direct of indirect de financiering van 
nieuwe verrichtingen te steunen. Op het 
vlak van infrastructuur moeten 
“greenfield”-investeringen (het scheppen 
van activa) worden gestimuleerd. 
Daarnaast kunnen “brownfield”-
investeringen (uitbreiding en 
modernisering van bestaande activa) 
worden ondersteund. In het kader van het 
venster solvabiliteitssteun is de 
financiering gericht op het verbeteren van 
de eigenvermogensbasis van 

b) De EU-garantie wordt toegekend 
om direct of indirect de financiering van 
nieuwe verrichtingen te steunen. Op het 
vlak van infrastructuur worden zowel 
“greenfield”-investeringen (het scheppen 
van activa) als “brownfield”-investeringen 
(uitbreiding en modernisering van 
bestaande activa) gestimuleerd en 
ondersteund. In het kader van het venster 
solvabiliteitssteun is de financiering gericht 
op het verbeteren van de 
eigenvermogensbasis van ondernemingen 
en hun solvabiliteit. De 
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ondernemingen en hun solvabiliteit. De 
financieringsvoorwaarden mogen niet 
leiden tot concurrentieverstoring tussen 
bedrijven. In principe wordt de EU-
garantie niet toegekend voor de 
ondersteuning van 
herfinancieringsverrichtingen (zoals de 
vervanging van bestaande 
leenovereenkomsten of andere vormen van 
financiële ondersteuning van projecten die 
al gedeeltelijk of volledig verwezenlijkt 
zijn), behalve in het kader van het venster 
solvabiliteitssteun of in uitzonderlijke en 
terdege gemotiveerde omstandigheden 
waarbij een dergelijke transactie 
aantoonbaar een nieuwe investering 
mogelijk maakt van een bedrag dat ten 
minste gelijkwaardig is aan het bedrag van 
de transactie, die zou voldoen aan de 
selectiecriteria en algemene doelstellingen 
zoals respectievelijk vastgelegd in artikel 6 
en artikel 9, lid 2.

financieringsvoorwaarden mogen niet 
leiden tot concurrentieverstoring tussen 
bedrijven. In principe wordt de EU-
garantie niet toegekend voor de 
ondersteuning van 
herfinancieringsverrichtingen (zoals de 
vervanging van bestaande 
leenovereenkomsten of andere vormen van 
financiële ondersteuning van projecten die 
al gedeeltelijk of volledig verwezenlijkt 
zijn), behalve in het kader van het venster 
solvabiliteitssteun of in uitzonderlijke en 
terdege gemotiveerde omstandigheden 
waarbij een dergelijke transactie 
aantoonbaar een nieuwe investering 
mogelijk maakt van een bedrag dat ten 
minste gelijkwaardig is aan het bedrag van 
de transactie, die zou voldoen aan de 
selectiecriteria en algemene doelstellingen 
zoals respectievelijk vastgelegd in artikel 6 
en artikel 9, lid 2.

Or. en

Amendement 59
Silvia Modig

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 31 – punt 2 – letter a bis (nieuw)
Verordening (EU) 2015/1017
Bijlage II – Deel 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) het volgende punt wordt 
ingevoegd:
b bis) Alle investeringen worden 
onderworpen aan de EU-taxonomie voor 
duurzame investeringen en aan de EU-
benchmarks die zijn afgestemd op de 
Overeenkomst van Parijs en op de 
klimaattransitie. Alle investeringen 
eerbiedigen het beginsel “geen ernstige 
afbreuk doen” en laten de inspanningen 
onverlet die worden geleverd voor de 
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rechtvaardige transitie naar een 
broeikasgasneutrale economie.

Or. en

Amendement 60
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 31 – punt 3
Verordening (EU) 2015/1017
Bijlage II – Deel 6 – letter d – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

— De EU-garantie kan worden 
gebruikt ter ondersteuning van financiering 
door de EIB of het EIF, of garanties voor 
of investeringen in fondsen, special 
purpose vehicles of andere 
investeringsplatforms, onder meer via 
nationale stimuleringsbanken of -
instellingen of andere relevante regelingen, 
die eigenvermogens- en 
eigenvermogensachtige investeringen in 
bedrijven aanbieden.

— De EU-garantie kan worden 
gebruikt ter ondersteuning van financiering 
door de EIB of het EIF, of garanties voor 
of investeringen in fondsen, special 
purpose vehicles of andere 
investeringsplatforms, onder meer via 
nationale stimuleringsbanken of -
instellingen of andere relevante regelingen, 
die eigenvermogens- en 
eigenvermogensachtige investeringen in 
bedrijven aanbieden. Het gebruik van de 
EU-garantie heeft geen gevolgen voor de 
onafhankelijke besluitvorming en de 
autonomie van de begunstigde.

Or. en

Amendement 61
Alexandr Vondra

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 31 – punt 3
Verordening (EU) 2015/1017
Bijlage II – Deel 6 – letter d – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

— In het kader van het venster 
solvabiliteitssteun worden met name 
beoogd: fondsen, special purpose vehicles 

— In het kader van het venster 
solvabiliteitssteun worden met name 
beoogd: fondsen, special purpose vehicles 
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of investeringsplatforms die zich richten op 
ondernemingen die grensoverschrijdende 
activiteiten binnen de Unie verrichten en/of 
ondernemingen met een hoog potentieel 
voor groene of digitale transformatie.

of investeringsplatforms die zich richten op 
ondernemingen die grensoverschrijdende 
activiteiten binnen de Unie verrichten en/of 
ondernemingen met een hoog potentieel 
voor het leveren van een bijdrage tot het 
realiseren van de doelstellingen van de 
Green Deal, inclusief een rechtvaardige 
transitie, of de strategie inzake de 
vormgeving van de digitale toekomst van 
Europa.

Or. en

Amendement 62
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 31 – punt 3
Verordening (EU) 2015/1017
Bijlage II – Deel 6 – letter d – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

— In het kader van het venster 
solvabiliteitssteun worden met name 
beoogd: fondsen, special purpose vehicles 
of investeringsplatforms die zich richten op 
ondernemingen die grensoverschrijdende 
activiteiten binnen de Unie verrichten en/of 
ondernemingen met een hoog potentieel 
voor groene of digitale transformatie.

— In het kader van het venster 
solvabiliteitssteun worden met name 
beoogd: fondsen, special purpose vehicles 
of investeringsplatforms die zich richten op 
ondernemingen die grensoverschrijdende 
activiteiten binnen de Unie verrichten en/of 
ondernemingen met een hoog potentieel 
voor groene of digitale transformatie en 
het ondersteunen of creëren van 
duurzame en hoogwaardige 
werkgelegenheid.

Or. en

Amendement 63
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 31 – punt 3
Verordening (EU) 2015/1017
Bijlage II – Deel 6 – letter d – streepje 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

— De fondsen, special purpose 
vehicles of investeringsplatforms 
verstrekken financiering op commerciële 
voorwaarden of op voorwaarden die in 
overeenstemming zijn met de tijdelijke 
kaderregeling inzake staatssteun12, 
waarbij gepaste aandacht moet worden 
besteed aan het Europese karakter van het 
instrument en aan het onafhankelijke 
beheer van de fondsen en andere vehikels.

— De fondsen, special purpose 
vehicles of investeringsplatforms 
verstrekken financiering op commerciële 
voorwaarden of op voorwaarden die in 
overeenstemming zijn met de nationale 
regels van de lidstaat, waarbij gepaste 
aandacht moet worden besteed aan het 
Europese karakter van het instrument en 
aan het onafhankelijke beheer van de 
fondsen en andere vehikels.

_________________
15 Mededeling van de Commissie: 
Tijdelijke kaderregeling inzake 
staatssteun ter ondersteuning van de 
economie vanwege de huidige COVID-19-
uitbraak (C(2020)1863), zoals gewijzigd 
bij C(2020) 3156 final.

Or. en

Amendement 64
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 31 – punt 3
Verordening (EU) 2015/1017
Bijlage II – Deel 6 – letter d – streepje 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

— Ondernemingen waarop fondsen, 
special purpose vehicles of 
investeringsplatforms zich richten, worden 
aangemoedigd om, voor zover mogelijk, te 
voldoen aan minimale sociale en 
milieuwaarborgen op hoog niveau, 
overeenkomstig de richtsnoeren van het 
bestuur. Dergelijke richtsnoeren moeten 
adequate bepalingen bevatten om onnodige 
administratieve lasten te vermijden, 
rekening houdend met de omvang van de 
ondernemingen en inclusief lichtere 
bepalingen voor kleine en middelgrote 

— Ondernemingen waarop fondsen, 
special purpose vehicles of 
investeringsplatforms zich richten, voldoen 
aan sociale en milieuwaarborgen 
overeenkomstig de door het bestuur 
verstrekte richtsnoeren op basis van de 
artikelen 17 en 18 van Verordening (EU) 
2020/852. Dergelijke richtsnoeren moeten 
adequate bepalingen bevatten om onnodige 
administratieve lasten te vermijden, 
rekening houdend met de omvang van de 
ondernemingen en inclusief lichtere 
bepalingen voor kleine en middelgrote 
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ondernemingen. Bedrijven met een 
bepaald niveau van blootstelling aan een 
vooraf vastgestelde lijst van 
milieuschadelijke activiteiten, met name 
de sectoren die onder het EU-
emissiehandelssysteem (EU-ETS) vallen, 
worden aangemoedigd om in de toekomst 
plannen voor transitie naar de groene 
economie in te voeren. Bedrijven worden 
ook aangemoedigd om vooruitgang te 
boeken met hun digitale transformatie. Er 
is technische bijstand beschikbaar om 
bedrijven te helpen bij deze 
omschakelingen.

ondernemingen. Bedrijven die 
onderworpen zijn aan een verplichting om 
niet-financiële informatie openbaar te 
maken overeenkomstig artikel 19 bis of 29 
bis van Richtlijn 2013/34/EU van het 
Europees Parlement en de Raad1bis, 
voeren  plannen voor een rechtvaardige 
transitie naar de groene economie in. 
Bedrijven worden ook aangemoedigd om 
vooruitgang te boeken met hun digitale 
transformatie. Er is technische bijstand 
beschikbaar om bedrijven te helpen bij 
deze omschakelingen.

Deze transitieplannen zorgen er ten 
minste voor dat:
- de economische activiteiten van het 
bedrijf in overeenstemming zijn met de 
klimaatdoelstellingen van de Unie als 
vastgesteld in  [Verordening (EU) 
2020/XXX tot vaststelling van het kader 
voor verwezenlijking van 
klimaatneutraliteit en tot wijziging van 
Verordening (EU) 2018/1999 (“Europese 
klimaatwet”)];
- indien van toepassing, de economische 
activiteiten van het bedrijf in 
overeenstemming zijn met de in artikel 9, 
onder b) tot en met f), van Verordening 
(EU) 2020/852 vastgestelde 
milieudoelstellingen;
- passende governance wordt ingesteld om 
duurzaamheidsrisico’s te beoordelen en 
tot een minimum te beperken;
- alle toekomstige kapitaaluitgaven 
worden gebruikt voor activa of processen 
die verband houden met economische 
activiteiten die worden beschouwd als 
ecologisch duurzaam overeenkomstig de 
artikelen 3 en 9 van Verordening (EU) 
2020/852;
- voorzien is in de uitfasering van 
activiteiten die ernstige afbreuk doen aan 
een van de milieudoelstellingen 
overeenkomstig artikel 17 van 
Verordening (EU) 2020/852 en in de 
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omvorming binnen een vooraf 
vastgestelde termijn van deze activiteiten 
tot neutrale activiteiten of activiteiten met 
een lage impact;
- streefdoelen worden vastgesteld op het 
gebied van kwalitatief hoogwaardige 
banen en inzake gendergelijkheid, met 
inbegrip van doelstellingen op het gebied 
van gelijke verloning.
De transitieplannen bevatten tussentijdse 
streefdoelen en worden jaarlijks 
geactualiseerd en zij voorzien in een 
beoordeling achteraf van de vraag of de 
tussentijdse streefdoelen zijn gerealiseerd.
Bedrijven die niet onderworpen zijn aan 
een verplichting om niet-financiële 
informatie openbaar te maken 
overeenkomstig artikel 19 bis of 29 bis 
van Richtlijn 2013/34/EU, stellen 
transitieplannen vast waarin wordt 
uitgelegd of en in hoeverre hun 
economische activiteiten de in artikel 3 
van Verordening (EU) 2020/852 bedoelde 
milieudoelstellingen ondersteunen. De 
transitieplannen omvatten voor zover van 
toepassing streefdoelen voor het deel van 
hun kapitaaluitgaven en het deel van hun 
huishoudelijke uitgaven dat betrekking 
heeft op activa of processen die verband 
houden met economische activiteiten die 
worden beschouwd als ecologisch 
duurzaam overeenkomstig de artikelen 3 
en 9 van Verordening (EU) 2020/852. De 
plannen omvatten ook maatregelen op het 
gebied van streefdoelen met betrekking tot 
kwalitatief hoogwaardige banen en inzake 
instandhouding van de werkgelegenheid, 
alsmede streefdoelen inzake 
gendergelijkheid, met inbegrip van 
doelstellingen op het gebied van gelijke 
verloning. De plannen bevatten 
tussentijdse streefdoelen en worden 
jaarlijks geactualiseerd en zij voorzien in 
een beoordeling achteraf van de vraag of 
de tussentijdse streefdoelen zijn 
gerealiseerd.
_______________________
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1 bis Richtlijn 2013/34/EU van het 
Europees Parlement en de Raad van 
26 juni 2013 betreffende de jaarlijkse 
financiële overzichten, geconsolideerde 
financiële overzichten en aanverwante 
verslagen van bepaalde 
ondernemingsvormen, tot wijziging van 
Richtlijn 2006/43/EG van het Europees 
Parlement en de Raad en tot intrekking 
van Richtlijnen 78/660/EEG en 
83/349/EEG van de Raad (PB L 182 van 
29.6.2013, blz. 19).

Or. en

Amendement 65
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 31 – punt 3
Verordening (EU) 2015/1017
Bijlage II – Deel 6 – letter d – streepje 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

— Ondernemingen waarop fondsen, 
special purpose vehicles of 
investeringsplatforms zich richten, worden 
aangemoedigd om, voor zover mogelijk, te 
voldoen aan minimale sociale en 
milieuwaarborgen op hoog niveau, 
overeenkomstig de richtsnoeren van het 
bestuur. Dergelijke richtsnoeren moeten 
adequate bepalingen bevatten om 
onnodige administratieve lasten te 
vermijden, rekening houdend met de 
omvang van de ondernemingen en 
inclusief lichtere bepalingen voor kleine 
en middelgrote ondernemingen. Bedrijven 
met een bepaald niveau van blootstelling 
aan een vooraf vastgestelde lijst van 
milieuschadelijke activiteiten, met name 
de sectoren die onder het EU-
emissiehandelssysteem (EU-ETS) vallen, 
worden aangemoedigd om in de toekomst 
plannen voor transitie naar de groene 
economie in te voeren. Bedrijven worden 

— Ondernemingen waarop fondsen, 
special purpose vehicles of 
investeringsplatforms zich richten, zeggen 
toe om binnen hun activiteiten in de EU 
zo veel mogelijk duurzame en 
hoogwaardige werkgelegenheid te 
handhaven en te creëren.
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ook aangemoedigd om vooruitgang te 
boeken met hun digitale transformatie. Er 
is technische bijstand beschikbaar om 
bedrijven te helpen bij deze 
omschakelingen.

Or. en

Amendement 66
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 31 – punt 3
Verordening (EU) 2015/1017
Bijlage II – Deel 6 – letter d – streepje 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

— Ondernemingen waarop fondsen, 
special purpose vehicles of 
investeringsplatforms zich richten, worden 
aangemoedigd om, voor zover mogelijk, te 
voldoen aan minimale sociale en 
milieuwaarborgen op hoog niveau, 
overeenkomstig de richtsnoeren van het 
bestuur. Dergelijke richtsnoeren moeten 
adequate bepalingen bevatten om onnodige 
administratieve lasten te vermijden, 
rekening houdend met de omvang van de 
ondernemingen en inclusief lichtere 
bepalingen voor kleine en middelgrote 
ondernemingen. Bedrijven met een bepaald 
niveau van blootstelling aan een vooraf 
vastgestelde lijst van milieuschadelijke 
activiteiten, met name de sectoren die 
onder het EU-emissiehandelssysteem (EU-
ETS) vallen, worden aangemoedigd om in 
de toekomst plannen voor transitie naar de 
groene economie in te voeren. Bedrijven 
worden ook aangemoedigd om vooruitgang 
te boeken met hun digitale transformatie. 
Er is technische bijstand beschikbaar om 
bedrijven te helpen bij deze 
omschakelingen.

— Ondernemingen waarop fondsen, 
special purpose vehicles of 
investeringsplatforms zich richten, voldoen 
aan minimale sociale en milieuwaarborgen 
op hoog niveau, overeenkomstig de 
richtsnoeren van het bestuur en op basis 
van de OESO-richtsnoeren voor 
multinationale ondernemingen, de OESO 
Due Diligence Handreiking voor IMVO, 
de VN-richtsnoeren voor het bedrijfsleven 
en de mensenrechten en het beginsel 
“geen ernstige afbreuk doen” als bedoeld 
in artikel 2, punt 17, van Verordening 
(EU) 2019/2088 van het Europees 
Parlement en de Raad1 bis. Dergelijke 
richtsnoeren moeten adequate bepalingen 
bevatten om onnodige administratieve 
lasten te vermijden, rekening houdend met 
de omvang van de ondernemingen en 
inclusief lichtere bepalingen voor kleine en 
middelgrote ondernemingen. Bedrijven 
met een bepaald niveau van blootstelling 
aan een vooraf vastgestelde lijst van 
milieuschadelijke activiteiten, met name de 
sectoren die onder het EU-
emissiehandelssysteem (EU-ETS) vallen 
en de sectoren die vallen, onder 
Verordening (EU) 2020/852, voeren voor 
het ontvangen van steun plannen in voor 
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transitie naar de groene economie die 
tijdsgebonden zijn, wetenschappelijk 
onderbouwd zijn en afgestemd zijn op de 
doelstelling van 1,5°C in de Overeenkomst 
van Parijs. Bedrijven worden ook 
aangemoedigd om vooruitgang te boeken 
met hun digitale transformatie. Er is 
technische bijstand beschikbaar om 
bedrijven te helpen bij deze 
omschakelingen.

__________________________
1 bis Verordening (EU) 2019/2088 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
27 november 2019 betreffende 
informatieverschaffing over 
duurzaamheid in de 
financiëledienstensector (PB L 317 van 
9.12.2019, blz. 1).

Or. en

Amendement 67
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Frédérique Ries, Linea Søgaard-Lidell, Sophia in 't Veld, 
Nicolae Ştefănuță, Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Chrysoula 
Zacharopoulou, Nils Torvalds, Billy Kelleher

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 31 – punt 3
Verordening (EU) 2015/1017
Bijlage II – Deel 6 – letter d – streepje 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

— Ondernemingen waarop fondsen, 
special purpose vehicles of 
investeringsplatforms zich richten, worden 
aangemoedigd om, voor zover mogelijk, te 
voldoen aan minimale sociale en 
milieuwaarborgen op hoog niveau, 
overeenkomstig de richtsnoeren van het 
bestuur. Dergelijke richtsnoeren moeten 
adequate bepalingen bevatten om onnodige 
administratieve lasten te vermijden, 
rekening houdend met de omvang van de 
ondernemingen en inclusief lichtere 
bepalingen voor kleine en middelgrote 

— Ondernemingen waarop fondsen, 
special purpose vehicles of 
investeringsplatforms zich richten, voldoen 
aan minimale sociale en milieuwaarborgen 
op hoog niveau, overeenkomstig de 
richtsnoeren van het bestuur. Dergelijke 
richtsnoeren moeten eerbiediging 
omvatten van het beginsel “geen ernstige 
afbreuk doen” als bedoeld in Verordening 
(EU) 2019/2088, alsmede adequate 
bepalingen om onnodige administratieve 
lasten te vermijden, rekening houdend met 
de omvang van de ondernemingen en 
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ondernemingen. Bedrijven met een bepaald 
niveau van blootstelling aan een vooraf 
vastgestelde lijst van milieuschadelijke 
activiteiten, met name de sectoren die 
onder het EU-emissiehandelssysteem (EU-
ETS) vallen, worden aangemoedigd om in 
de toekomst plannen voor transitie naar de 
groene economie in te voeren. Bedrijven 
worden ook aangemoedigd om vooruitgang 
te boeken met hun digitale transformatie. 
Er is technische bijstand beschikbaar om 
bedrijven te helpen bij deze 
omschakelingen.

inclusief lichtere bepalingen voor kleine en 
middelgrote ondernemingen. Bedrijven 
met een bepaald niveau van blootstelling 
aan een vooraf vastgestelde lijst van 
milieuschadelijke activiteiten, met name de 
sectoren die onder het EU-
emissiehandelssysteem (EU-ETS) vallen, 
voeren plannen voor transitie naar de 
groene economie in waarin jaarlijks wordt 
getoond hoe de ontvangen overheidssteun 
is gebruikt om de bedrijfsactiviteiten af te 
stemmen op de klimaat- en 
milieudoelstellingen van de Unie en de 
Overeenkomst van Parijs. Bedrijven 
worden aangemoedigd om vooruitgang te 
boeken met hun digitale transformatie. Er 
is technische bijstand beschikbaar om 
bedrijven te helpen bij deze 
omschakelingen.

Or. en

Amendement 68
Lídia Pereira, Peter Liese, Pernille Weiss, Inese Vaidere, Sirpa Pietikäinen, Cindy 
Franssen, Michal Wiezik

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 31 – punt 3
Verordening (EU) 2015/1017
Bijlage II – Deel 6 – letter d – streepje 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

— Ondernemingen waarop fondsen, 
special purpose vehicles of 
investeringsplatforms zich richten, worden 
aangemoedigd om, voor zover mogelijk, te 
voldoen aan minimale sociale en 
milieuwaarborgen op hoog niveau, 
overeenkomstig de richtsnoeren van het 
bestuur. Dergelijke richtsnoeren moeten 
adequate bepalingen bevatten om 
onnodige administratieve lasten te 
vermijden, rekening houdend met de 
omvang van de ondernemingen en inclusief 
lichtere bepalingen voor kleine en 
middelgrote ondernemingen. Bedrijven 

— Ondernemingen waarop fondsen, 
special purpose vehicles of 
investeringsplatforms zich richten, voldoen 
indien van toepassing aan minimale 
sociale en milieuwaarborgen op hoog 
niveau, overeenkomstig de richtsnoeren 
van het bestuur. Dergelijke richtsnoeren 
stroken volledig met de klimaat- en 
milieudoelstellingen van de Unie en 
bevatten adequate bepalingen om 
onnodige administratieve lasten te 
vermijden, rekening houdend met de 
omvang van de ondernemingen en inclusief 
lichtere bepalingen voor kleine en 
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met een bepaald niveau van blootstelling 
aan een vooraf vastgestelde lijst van 
milieuschadelijke activiteiten, met name de 
sectoren die onder het EU-
emissiehandelssysteem (EU-ETS) vallen, 
worden aangemoedigd om in de toekomst 
plannen voor transitie naar de groene 
economie in te voeren. Bedrijven worden 
ook aangemoedigd om vooruitgang te 
boeken met hun digitale transformatie. Er 
is technische bijstand beschikbaar om 
bedrijven te helpen bij deze 
omschakelingen.

middelgrote ondernemingen. Bedrijven 
met een bepaald niveau van blootstelling 
aan een vooraf vastgestelde lijst van 
milieuschadelijke activiteiten 
overeenkomstig Verordening (EU) 
2020/852, met name de sectoren die onder 
het EU-emissiehandelssysteem (EU-ETS) 
vallen, voeren in de toekomst plannen voor 
transitie naar de groene economie in 
overeenkomstig de klimaat- en 
milieudoelstellingen van de Unie en de 
nationale energie- en klimaatplannen. 
Bedrijven worden ook aangemoedigd om 
vooruitgang te boeken met hun digitale 
transformatie. Er is technische bijstand 
beschikbaar om bedrijven te helpen bij 
deze omschakelingen.

Or. en

Amendement 69
Simona Bonafè, Javi López, César Luena, Manuel Pizarro, Rovana Plumb, Christel 
Schaldemose, Monika Beňová, Milan Brglez, Sara Cerdas

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 31 – punt 3
Verordening (EU) 2015/1017
Bijlage II – Deel 6 – letter d – streepje 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

— Ondernemingen waarop fondsen, 
special purpose vehicles of 
investeringsplatforms zich richten, worden 
aangemoedigd om, voor zover mogelijk, te 
voldoen aan minimale sociale en 
milieuwaarborgen op hoog niveau, 
overeenkomstig de richtsnoeren van het 
bestuur. Dergelijke richtsnoeren moeten 
adequate bepalingen bevatten om onnodige 
administratieve lasten te vermijden, 
rekening houdend met de omvang van de 
ondernemingen en inclusief lichtere 
bepalingen voor kleine en middelgrote 
ondernemingen. Bedrijven met een bepaald 
niveau van blootstelling aan een vooraf 
vastgestelde lijst van milieuschadelijke 

— Ondernemingen waarop fondsen, 
special purpose vehicles of 
investeringsplatforms zich richten, worden 
aangemoedigd om te voldoen aan minimale 
sociale en milieuwaarborgen op hoog 
niveau, overeenkomstig de richtsnoeren 
van het bestuur en in overeenstemming 
met de Europese Green Deal en het in het 
kader hiervan aangegane engagement om 
uiterlijk in 2050 klimaatneutraliteit te 
realiseren. Dergelijke richtsnoeren moeten 
adequate bepalingen bevatten om onnodige 
administratieve lasten te vermijden, 
rekening houdend met de omvang van de 
ondernemingen en inclusief lichtere 
bepalingen voor kleine en middelgrote 
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activiteiten, met name de sectoren die 
onder het EU-emissiehandelssysteem (EU-
ETS) vallen, worden aangemoedigd om in 
de toekomst plannen voor transitie naar de 
groene economie in te voeren. Bedrijven 
worden ook aangemoedigd om vooruitgang 
te boeken met hun digitale transformatie. 
Er is technische bijstand beschikbaar om 
bedrijven te helpen bij deze 
omschakelingen.

ondernemingen. Bedrijven met een bepaald 
niveau van blootstelling aan een vooraf 
vastgestelde lijst van milieuschadelijke 
activiteiten, met name de sectoren die 
onder het EU-emissiehandelssysteem (EU-
ETS) vallen, worden aangemoedigd om 
plannen voor transitie naar de groene 
economie in te voeren die kunnen worden 
getoetst aan de technische 
screeningcriteria waarin is voorzien in 
Verordening (EU) 2020/852. Bedrijven 
worden ook aangemoedigd om vooruitgang 
te boeken met hun digitale transformatie. 
Er is technische bijstand beschikbaar om 
bedrijven te helpen bij deze 
omschakelingen.

Or. en

Amendement 70
Silvia Modig

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 31 – punt 3
Verordening (EU) 2015/1017
Bijlage II – Deel 6 – letter d – streepje 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

— Ondernemingen waarop fondsen, 
special purpose vehicles of 
investeringsplatforms zich richten, worden 
aangemoedigd om, voor zover mogelijk, te 
voldoen aan minimale sociale en 
milieuwaarborgen op hoog niveau, 
overeenkomstig de richtsnoeren van het 
bestuur. Dergelijke richtsnoeren moeten 
adequate bepalingen bevatten om onnodige 
administratieve lasten te vermijden, 
rekening houdend met de omvang van de 
ondernemingen en inclusief lichtere 
bepalingen voor kleine en middelgrote 
ondernemingen. Bedrijven met een bepaald 
niveau van blootstelling aan een vooraf 
vastgestelde lijst van milieuschadelijke 
activiteiten, met name de sectoren die 
onder het EU-emissiehandelssysteem (EU-

— Ondernemingen waarop fondsen, 
special purpose vehicles of 
investeringsplatforms zich richten, worden 
aangemoedigd om, voor zover mogelijk, te 
voldoen aan minimale sociale en 
milieuwaarborgen op hoog niveau, 
overeenkomstig de richtsnoeren van het 
bestuur. Dergelijke richtsnoeren moeten 
adequate bepalingen bevatten om onnodige 
administratieve lasten te vermijden, 
rekening houdend met de omvang van de 
ondernemingen en inclusief lichtere 
bepalingen voor kleine en middelgrote 
ondernemingen. Bedrijven met een bepaald 
niveau van blootstelling aan een vooraf 
vastgestelde lijst van milieuschadelijke 
activiteiten, met name de sectoren die 
onder het EU-emissiehandelssysteem (EU-
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ETS) vallen, worden aangemoedigd om in 
de toekomst plannen voor transitie naar de 
groene economie in te voeren. Bedrijven 
worden ook aangemoedigd om vooruitgang 
te boeken met hun digitale transformatie. 
Er is technische bijstand beschikbaar om 
bedrijven te helpen bij deze 
omschakelingen.

ETS) vallen, worden aangemoedigd om in 
de toekomst plannen voor transitie naar de 
groene economie in te voeren. Bedrijven 
moeten zich houden aan de beginselen 
van collectieve onderhandelingen 
wanneer zij activiteiten ontplooien in 
landen waar deze beginselen van kracht 
zijn. Zij betalen als ontvangers van de 
middelen geen bonussen aan 
personeelsleden of dividenden aan 
aandeelhouders. Bedrijven worden ook 
aangemoedigd om vooruitgang te boeken 
met hun digitale transformatie. Er is 
technische bijstand beschikbaar om 
bedrijven te helpen bij deze 
omschakelingen.

Or. en

Amendement 71
Alexandr Vondra

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 31 – punt 3
Verordening (EU) 2015/1017
Bijlage II – Deel 6 – letter d – streepje 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

— Ondernemingen waarop fondsen, 
special purpose vehicles of 
investeringsplatforms zich richten, worden 
aangemoedigd om, voor zover mogelijk, te 
voldoen aan minimale sociale en 
milieuwaarborgen op hoog niveau, 
overeenkomstig de richtsnoeren van het 
bestuur. Dergelijke richtsnoeren moeten 
adequate bepalingen bevatten om onnodige 
administratieve lasten te vermijden, 
rekening houdend met de omvang van de 
ondernemingen en inclusief lichtere 
bepalingen voor kleine en middelgrote 
ondernemingen. Bedrijven met een bepaald 
niveau van blootstelling aan een vooraf 
vastgestelde lijst van milieuschadelijke 
activiteiten, met name de sectoren die 
onder het EU-emissiehandelssysteem (EU-

— Ondernemingen waarop fondsen, 
special purpose vehicles of 
investeringsplatforms zich richten, worden 
aangemoedigd om, voor zover mogelijk, te 
voldoen aan minimale sociale en 
milieuwaarborgen op hoog niveau, 
overeenkomstig de richtsnoeren van het 
bestuur. Dergelijke richtsnoeren moeten 
adequate bepalingen bevatten om onnodige 
administratieve lasten te vermijden, 
rekening houdend met de omvang van de 
ondernemingen en inclusief lichtere 
bepalingen voor kleine en middelgrote 
ondernemingen. Bedrijven met een bepaald 
niveau van blootstelling aan een vooraf 
vastgestelde lijst van milieuschadelijke 
activiteiten, met name de sectoren die 
onder het EU-emissiehandelssysteem (EU-
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ETS) vallen, worden aangemoedigd om in 
de toekomst plannen voor transitie naar de 
groene economie in te voeren. Bedrijven 
worden ook aangemoedigd om vooruitgang 
te boeken met hun digitale transformatie. 
Er is technische bijstand beschikbaar om 
bedrijven te helpen bij deze 
omschakelingen.

ETS) vallen, worden aangemoedigd om in 
de toekomst plannen in te voeren om deze 
activiteiten te vervangen door minder 
schadelijke alternatieven, in 
overeenstemming met de 
temperatuurdoelstelling in de 
Overeenkomst van Parijs, met inbegrip 
van aardgas als overbruggingsbrandstof. 
Bedrijven worden ook aangemoedigd om 
vooruitgang te boeken met hun digitale 
transformatie. Er is technische bijstand 
beschikbaar om bedrijven te helpen bij 
deze omschakelingen.

Or. en

Amendement 72
Michal Wiezik

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 31 – punt 3
Verordening (EU) 2015/1017
Bijlage II – Deel 6 – letter d – streepje 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

— Ondernemingen waarop fondsen, 
special purpose vehicles of 
investeringsplatforms zich richten, worden 
aangemoedigd om, voor zover mogelijk, te 
voldoen aan minimale sociale en 
milieuwaarborgen op hoog niveau, 
overeenkomstig de richtsnoeren van het 
bestuur. Dergelijke richtsnoeren moeten 
adequate bepalingen bevatten om onnodige 
administratieve lasten te vermijden, 
rekening houdend met de omvang van de 
ondernemingen en inclusief lichtere 
bepalingen voor kleine en middelgrote 
ondernemingen. Bedrijven met een bepaald 
niveau van blootstelling aan een vooraf 
vastgestelde lijst van milieuschadelijke 
activiteiten, met name de sectoren die 
onder het EU-emissiehandelssysteem (EU-
ETS) vallen, worden aangemoedigd om in 
de toekomst plannen voor transitie naar de 
groene economie in te voeren. Bedrijven 

— Ondernemingen waarop fondsen, 
special purpose vehicles of 
investeringsplatforms zich richten, voldoen 
aan minimale sociale en milieuwaarborgen 
op hoog niveau, overeenkomstig de 
richtsnoeren van het bestuur. Dergelijke 
richtsnoeren moeten adequate bepalingen 
bevatten om onnodige administratieve 
lasten te vermijden, rekening houdend met 
de omvang van de ondernemingen en 
inclusief lichtere bepalingen voor kleine en 
middelgrote ondernemingen. Bedrijven 
met een bepaald niveau van blootstelling 
aan een vooraf vastgestelde lijst van 
milieuschadelijke activiteiten, met name de 
sectoren die onder het EU-
emissiehandelssysteem (EU-ETS) vallen, 
voeren plannen voor transitie naar de 
groene economie in en routekaarten om 
streefdoelen op klimaatgebied vast te 
stellen en te tonen dat hun bedrijfsmodel 
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worden ook aangemoedigd om vooruitgang 
te boeken met hun digitale transformatie. 
Er is technische bijstand beschikbaar om 
bedrijven te helpen bij deze 
omschakelingen.

en activiteiten afgestemd zijn op de 
doelstellingen in hoofdstuk 2 van 
Verordening (EU) 2018/1999 van het 
Europees Parlement en de Raad1 bis. 
Bedrijven worden ook aangemoedigd om 
vooruitgang te boeken met hun digitale 
transformatie. Er is technische bijstand 
beschikbaar om bedrijven te helpen bij 
deze omschakelingen.

_________________________
1 bis Verordening (EU) 2018/1999 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
11 december 2018 inzake de governance 
van de energie-unie en van de 
klimaatactie, tot wijziging van 
Verordeningen (EG) nr. 663/2009 en 
(EG) nr. 715/2009 van het Europees 
Parlement en de Raad, Richtlijnen 
94/22/EG, 98/70/EG, 2009/31/EG, 
2009/73/EG, 2010/31/EU, 2012/27/EU en 
2013/30/EU van het Europees Parlement 
en de Raad, Richtlijnen 2009/119/EG en 
(EU) 2015/652 van de Raad, en tot 
intrekking van Verordening (EU) 
nr. 525/2013 van het Europees Parlement 
en de Raad (PB L 328 van 21.12.2018, 
blz. 1).

Or. en

Amendement 73
Delara Burkhardt

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 31 – punt 3
Verordening (EU) 2015/1017
Bijlage II – Deel 6 – letter d – streepje 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

— Ondernemingen waarop fondsen, 
special purpose vehicles of 
investeringsplatforms zich richten, worden 
aangemoedigd om, voor zover mogelijk, te 
voldoen aan minimale sociale en 
milieuwaarborgen op hoog niveau, 

— Ondernemingen waarop fondsen, 
special purpose vehicles of 
investeringsplatforms zich richten, voldoen 
aan minimale sociale en milieuwaarborgen 
op hoog niveau, overeenkomstig de 
richtsnoeren van het bestuur. Dergelijke 
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overeenkomstig de richtsnoeren van het 
bestuur. Dergelijke richtsnoeren moeten 
adequate bepalingen bevatten om onnodige 
administratieve lasten te vermijden, 
rekening houdend met de omvang van de 
ondernemingen en inclusief lichtere 
bepalingen voor kleine en middelgrote 
ondernemingen. Bedrijven met een bepaald 
niveau van blootstelling aan een vooraf 
vastgestelde lijst van milieuschadelijke 
activiteiten, met name de sectoren die 
onder het EU-emissiehandelssysteem (EU-
ETS) vallen, worden aangemoedigd om in 
de toekomst plannen voor transitie naar de 
groene economie in te voeren. Bedrijven 
worden ook aangemoedigd om vooruitgang 
te boeken met hun digitale transformatie. 
Er is technische bijstand beschikbaar om 
bedrijven te helpen bij deze 
omschakelingen.

richtsnoeren moeten adequate bepalingen 
bevatten om onnodige administratieve 
lasten te vermijden, rekening houdend met 
de omvang van de ondernemingen en 
inclusief lichtere bepalingen voor kleine en 
middelgrote ondernemingen. Bedrijven 
met een bepaald niveau van blootstelling 
aan een vooraf vastgestelde lijst van 
milieuschadelijke activiteiten, met name de 
sectoren die onder het EU-
emissiehandelssysteem (EU-ETS) vallen, 
voeren plannen voor transitie naar de 
groene economie in. Bedrijven worden ook 
aangemoedigd om vooruitgang te boeken 
met hun digitale transformatie. Er is 
technische bijstand beschikbaar om 
bedrijven te helpen bij deze 
omschakelingen.

Or. en

Amendement 74
Silvia Sardone, Vincenzo Sofo

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 31 – punt 3
Verordening (EU) 2015/1017
Bijlage II – Deel 6 – letter d – streepje 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

— Ondernemingen waarop fondsen, 
special purpose vehicles of 
investeringsplatforms zich richten, worden 
aangemoedigd om, voor zover mogelijk, te 
voldoen aan minimale sociale en 
milieuwaarborgen op hoog niveau, 
overeenkomstig de richtsnoeren van het 
bestuur. Dergelijke richtsnoeren moeten 
adequate bepalingen bevatten om onnodige 
administratieve lasten te vermijden, 
rekening houdend met de omvang van de 
ondernemingen en inclusief lichtere 
bepalingen voor kleine en middelgrote 
ondernemingen. Bedrijven met een bepaald 

— Ondernemingen waarop fondsen, 
special purpose vehicles of 
investeringsplatforms zich richten, voldoen 
aan minimale sociale en milieuwaarborgen 
op hoog niveau, overeenkomstig de 
richtsnoeren van het bestuur. Dergelijke 
richtsnoeren moeten adequate bepalingen 
bevatten om onnodige administratieve 
lasten te vermijden, rekening houdend met 
de omvang van de ondernemingen en 
inclusief lichtere bepalingen voor kleine en 
middelgrote ondernemingen. Bedrijven 
met een bepaald niveau van blootstelling 
aan een vooraf vastgestelde lijst van 
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niveau van blootstelling aan een vooraf 
vastgestelde lijst van milieuschadelijke 
activiteiten, met name de sectoren die 
onder het EU-emissiehandelssysteem (EU-
ETS) vallen, worden aangemoedigd om in 
de toekomst plannen voor transitie naar de 
groene economie in te voeren. Bedrijven 
worden ook aangemoedigd om vooruitgang 
te boeken met hun digitale transformatie. 
Er is technische bijstand beschikbaar om 
bedrijven te helpen bij deze 
omschakelingen.

milieuschadelijke activiteiten, met name de 
sectoren die onder het EU-
emissiehandelssysteem (EU-ETS) vallen, 
worden aangemoedigd om in de toekomst 
plannen voor transitie naar de groene 
economie in te voeren. Bedrijven worden 
ook aangemoedigd om vooruitgang te 
boeken met hun digitale transformatie. Er 
is technische bijstand beschikbaar om 
bedrijven te helpen bij deze 
omschakelingen.

Or. en

Amendement 75
Silvia Modig

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 31 – punt 3
Verordening (EU) 2015/1017
Bijlage II – Deel 6 – letter d – streepje 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

— Ondernemingen waarop fondsen, 
special purpose vehicles of 
investeringsplatforms zich richten, worden 
aangemoedigd om, voor zover mogelijk, te 
voldoen aan minimale sociale en 
milieuwaarborgen op hoog niveau, 
overeenkomstig de richtsnoeren van het 
bestuur. Dergelijke richtsnoeren moeten 
adequate bepalingen bevatten om 
onnodige administratieve lasten te 
vermijden, rekening houdend met de 
omvang van de ondernemingen en 
inclusief lichtere bepalingen voor kleine 
en middelgrote ondernemingen. Bedrijven 
met een bepaald niveau van blootstelling 
aan een vooraf vastgestelde lijst van 
milieuschadelijke activiteiten, met name de 
sectoren die onder het EU-
emissiehandelssysteem (EU-ETS) vallen, 
worden aangemoedigd om in de toekomst 
plannen voor transitie naar de groene 
economie in te voeren. Bedrijven worden 

— Ondernemingen waarop fondsen, 
special purpose vehicles of 
investeringsplatforms zich richten, moeten 
voldoen aan minimale sociale en 
milieuwaarborgen op hoog niveau, 
overeenkomstig de richtsnoeren van het 
bestuur. Bedrijven met een bepaald niveau 
van blootstelling aan milieuschadelijke 
activiteiten, gedefinieerd overeenkomstig 
de EU-taxonomie als vastgesteld in 
Verordening (EU) 2020/852, moeten 
plannen voor transitie naar de groene 
economie invoeren. Deze plannen zijn 
tijdsgebonden, wetenschappelijk 
onderbouwd en afgestemd op de 
doelstelling van 1,5°C in de Overeenkomst 
van Parijs. Bedrijven worden ook 
aangemoedigd om vooruitgang te boeken 
met hun digitale transformatie. Er is 
technische bijstand beschikbaar om 
bedrijven te helpen bij deze 
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ook aangemoedigd om vooruitgang te 
boeken met hun digitale transformatie. Er 
is technische bijstand beschikbaar om 
bedrijven te helpen bij deze 
omschakelingen.

omschakelingen.

Or. en


