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AMENDEMENTEN

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

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(1) De COVID-19-pandemie 
veroorzaakt een grote schok voor de 
mondiale economie en de economie van de 
Unie. De economische activiteit in de EU 
is als gevolg van de vereiste beperkende 
maatregelen fors teruggelopen. De 
verwachting is dat het bbp in de EU in 
2020 met ongeveer 7,5 % zal krimpen, veel 
sterker dan tijdens de financiële crisis in 
2009. De uitbraak van de pandemie heeft 
laten zien hoe de mondiale 
toeleveringsketens onderling verweven zijn 
en heeft een aantal kwetsbare punten aan 
het licht gebracht, zoals het feit dat 
strategische bedrijfstakken al te sterk 
afhankelijk zijn van niet-gediversifieerde 
externe bevoorradingsbronnen. Voor 
dergelijke kwetsbare punten moet er een 
oplossing komen, zodat de noodrespons 
van de Unie kan worden verbeterd, maar 
ook de veerkracht van de hele economie, 
terwijl de economie toch blijft openstaan 
voor concurrentie en handel in 
overeenstemming met de Unieregels. 
Verwacht kan worden dat de 
investeringsactiviteit aanzienlijk is 
gedaald. Zelfs vóór de pandemie, toen de 
investeringsquotes in de Unie zich bleken 
te herstellen, bleven zij onder het niveau 
dat in een krachtig herstel mocht worden 
verwacht en waren zij ontoereikend om de 
jarenlange onderinvesteringen na de crisis 
van 2009 te compenseren. Belangrijker is 
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dat de huidige investeringsniveaus en -
prognoses niet de behoeften aan structurele 
investeringen van de Unie dekken voor een 
nieuwe start en voor het behoud van de 
groei op de lange termijn, rekening 
houdend met de technologische 
veranderingen en het mondiale 
concurrentievermogen, onder meer wat 
betreft innovatie, vaardigheden, 
infrastructuur, kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo’s) en de noodzaak 
om belangrijke maatschappelijke 
uitdagingen zoals duurzaamheid of 
vergrijzing aan te gaan. Met het oog op de 
verwezenlijking van de 
beleidsdoelstellingen van de Unie en de 
ondersteuning van een snel, inclusief en 
gezond economisch herstel is steun dan 
ook noodzakelijk om marktfalen en 
suboptimale investeringssituaties aan te 
pakken en de investeringskloof in 
specifieke sectoren te dichten.

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

 

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Overeenkomstig artikel 8 van het 
VWEU waarin het streven wordt verwoord 
om de ongelijkheden tussen mannen en 
vrouwen op te heffen en de gelijkheid van 
mannen en vrouwen te bevorderen, moet 
het InvestEU-programma bijdragen tot de 
verwezenlijking van EU-beleid op het 
gebied van gendergelijkheid en tot de 
bevordering en versterking van de positie 
van vrouwen. Met name gezien de 
intensiteit van de economische schok die 
zich na COVID-19 zal manifesteren en 
die naar verwachting onevenredig grote 
gevolgen zal hebben voor vrouwen, onder 
meer in de vorm van de onbetaalde 
zorglast en het verlies van banen, moet 
het InvestEU-programma de beginselen 
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van gendermainstreaming en 
genderbudgettering toepassen, conform 
de strategie inzake gendergelijkheid 2020-
2025 van 5 maart 2020. Deze uitgaven 
moeten naar behoren worden gevolgd, 
overeenkomstig de beginselen van 
gendermainstreaming en door middel van 
indicatoren en de verzameling van naar 
geslacht uitgesplitste gegevens, zodat het 
gendereffect van het programma 
nauwkeurig kan worden beoordeeld in het 
kader van monitoring, verslaglegging en 
evaluatie.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Om duurzame en inclusieve groei, 
investeringen en werkgelegenheid te 
bevorderen, en aldus bij te dragen aan een 
beter welzijn, een eerlijkere 
inkomensverdeling en meer economische, 
sociale en territoriale samenhang in de 
Unie, moet het InvestEU-fonds steun 
verlenen voor investeringen in materiële en 
immateriële activa, waaronder cultureel 
erfgoed. De door InvestEU gefinancierde 
projecten moeten voldoen aan de milieu- 
en sociale normen van de Unie, met 
inbegrip van de arbeidsrechten. Steun uit 
het InvestEU-fonds moet een aanvulling 
vormen op steun van de Unie die wordt 
verleend via subsidies.

(7) Om duurzame en inclusieve groei, 
investeringen en werkgelegenheid te 
bevorderen, en aldus bij te dragen aan een 
beter welzijn, een eerlijkere 
inkomensverdeling en meer economische, 
sociale en territoriale samenhang in de 
Unie, moet het InvestEU-fonds steun 
verlenen voor investeringen in materiële en 
immateriële activa, waaronder cultureel 
erfgoed en gendergelijkheid. Volgens een 
EIGE-studie uit 2017 zouden 
verbeteringen op het gebied van 
gendergelijkheid tegen 2050 10,5 miljoen 
extra banen kunnen opleveren en zou de 
arbeidsparticipatie in de EU oplopen tot 
bijna 80 %. De door InvestEU 
gefinancierde projecten moeten derhalve 
voldoen aan de milieu- en sociale normen 
van de Unie, met inbegrip van de 
arbeidsrechten, en moeten 
gendergelijkheid bevorderen. Steun uit het 
InvestEU-fonds moet een aanvulling 
vormen op steun van de Unie die wordt 
verleend via subsidies.

Amendement 4
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Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) De bijdrage van het InvestEU-fonds 
aan de verwezenlijking van het 
klimaatstreefdoel zal worden gevolgd aan 
de hand van het klimaatvolgsysteem van de 
Unie dat door de Commissie in 
samenwerking met potentiële uitvoerende 
partners moet worden ontwikkeld, waarbij 
op passende wijze gebruik zal worden 
gemaakt van de criteria die bij [de 
verordening betreffende de 
totstandbrenging van een raamwerk om 
duurzame beleggingen te bevorderen25] 
zijn vastgesteld om te bepalen of een 
economische activiteit duurzaam is uit 
milieuoogpunt. Het InvestEU-programma 
moet ook bijdragen tot de uitvoering van 
andere aspecten van de SDG’s.

(11) De bijdrage van het InvestEU-fonds 
aan de verwezenlijking van het 
klimaatstreefdoel zal worden gevolgd aan 
de hand van het klimaatvolgsysteem van de 
Unie dat door de Commissie in 
samenwerking met potentiële uitvoerende 
partners moet worden ontwikkeld, waarbij 
op passende wijze gebruik zal worden 
gemaakt van de criteria die bij [de 
verordening betreffende de 
totstandbrenging van een raamwerk om 
duurzame beleggingen te bevorderen25] 
zijn vastgesteld om te bepalen of een 
economische activiteit duurzaam is uit 
milieuoogpunt. Het InvestEU-programma 
moet ook bijdragen tot de uitvoering van 
andere aspecten van de SDG’s, zoals 
gendergelijkheid.

__________________ __________________
25 COM(2018)353. 25 COM(2018)353.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Investeringsprojecten waarvoor met 
name op het gebied van infrastructuur 
substantiële steun van de Unie wordt 
verleend, moeten door de uitvoerende 
partner worden gescreend om na te gaan of 
deze gevolgen hebben voor het milieu, het 
klimaat of de maatschappij. Investeringen 
die dergelijke gevolgen hebben, moeten 
worden onderworpen aan een 
duurzaamheidstoets in overeenstemming 
met de richtsnoeren die de Commissie in 
nauwe samenwerking met potentiële 
uitvoerende partners in het kader van het 
InvestEU-programma moet ontwikkelen. 

(13) Investeringsprojecten waarvoor met 
name op het gebied van infrastructuur 
substantiële steun van de Unie wordt 
verleend, moeten door de uitvoerende 
partner worden gescreend om na te gaan of 
deze gevolgen hebben voor het milieu, het 
klimaat of de maatschappij, met inbegrip 
van gendergelijkheid, segregatie op de 
arbeidsmarkt, gelijke kansen en gelijke 
behandeling op het werk. Investeringen 
die dergelijke gevolgen hebben, moeten 
worden onderworpen aan een 
duurzaamheidstoets in overeenstemming 
met de richtsnoeren die de Commissie in 
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In deze richtsnoeren moet een passend 
gebruik worden gemaakt van de criteria die 
zijn vastgesteld in [de verordening tot 
vaststelling van een kader ter bevordering 
van duurzame investeringen] om te bepalen 
of een economische activiteit ecologisch 
duurzaam is en coherent met de 
richtsnoeren die voor andere programma’s 
van de Unie zijn ontwikkeld. Dergelijke 
richtsnoeren moeten conform het 
evenredigheidsbeginsel passende 
bepalingen omvatten om onnodige 
administratieve lasten te voorkomen, en 
projecten die een bepaalde, in de 
richtsnoeren vast te stellen omvang niet 
overschrijden, moeten worden uitgesloten 
van de duurzaamheidstoets. Indien de 
uitvoerende partner concludeert dat er geen 
duurzaamheidstoets hoeft te worden 
verricht, moet hij hiervoor een motivering 
verstrekken aan het voor het InvestEU-
fonds ingestelde investeringscomité. 
Verrichtingen die niet stroken met de 
verwezenlijking van de 
klimaatdoelstellingen, mogen niet in 
aanmerking komen voor steun uit hoofde 
van deze verordening.

nauwe samenwerking met potentiële 
uitvoerende partners in het kader van het 
InvestEU-programma moet ontwikkelen. 
In deze richtsnoeren moet gebruik worden 
gemaakt van de criteria die zijn vastgesteld 
in [de verordening tot vaststelling van een 
kader ter bevordering van duurzame 
investeringen] om te bepalen of een 
economische activiteit ecologisch 
duurzaam is en coherent met de 
richtsnoeren die voor andere programma’s 
van de Unie zijn ontwikkeld. Dergelijke 
richtsnoeren moeten conform het 
evenredigheidsbeginsel passende 
bepalingen omvatten om onnodige 
administratieve lasten te voorkomen, en 
projecten die een bepaalde, in de 
richtsnoeren vast te stellen omvang niet 
overschrijden, moeten worden uitgesloten 
van de duurzaamheidstoets. Indien de 
uitvoerende partner concludeert dat er geen 
duurzaamheidstoets hoeft te worden 
verricht, moet hij hiervoor een motivering 
verstrekken aan het voor het InvestEU-
fonds ingestelde investeringscomité. 
Verrichtingen die niet stroken met de 
verwezenlijking van de klimaat- en andere 
milieudoelstellingen, en die niet in 
overeenstemming zijn met de criteria van 
de EU-taxonomie en het beginsel “geen 
ernstige afbreuk doen”, met name 
activiteiten die verband houden met 
productie, verwerking, distributie, opslag, 
vervoer of verbranding van fossiele 
brandstoffen, mogen niet in aanmerking 
komen voor steun uit hoofde van deze 
verordening. Klimaatverandering en 
aantasting van het milieu hebben 
onevenredig grote gevolgen voor vrouwen. 
Bij besluitvorming over beleid ter 
beperking van de klimaatverandering zijn 
zij echter ondervertegenwoordigd. Wij 
moeten ervoor zorgen dat vrouwen en 
andere kwetsbare groepen worden 
betrokken bij alle niveaus van de 
besluitvorming op nationaal en EU-
niveau.



PE655.872v01-00 8/25 AD\1213154NL.docx

NL

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(18) Hoewel het totale 
investeringsniveau in de Unie vóór de 
Covid-19-crisis toenam, waren 
investeringen in activiteiten met een hoger 
risico, zoals onderzoek en innovatie, nog 
steeds ontoereikend. Er wordt nu verwacht 
dat dergelijke investeringen zwaar zullen 
lijden onder de crisis. De daaruit 
voortvloeiende onderinvesteringen in 
onderzoek en innovatie zijn schadelijk voor 
het industriële en economische 
concurrentievermogen van de Unie en voor 
de levenskwaliteit van haar burgers. Het 
InvestEU-fonds moet passende financiële 
producten aanbieden voor de verschillende 
stadia van de innovatiecyclus en een breed 
scala van belanghebbenden, met name om 
de opschaling en de uitrol van oplossingen 
op commerciële schaal in de Unie mogelijk 
te maken. Het doel is dergelijke 
oplossingen concurrerend te maken op de 
wereldmarkten en excellentie van de Unie 
op het gebied van duurzame technologieën 
op mondiaal niveau te bevorderen, in 
synergie met Horizon Europa en met 
betrokkenheid van de Europese 
Innovatieraad. In dat opzicht moet de 
ervaring die is opgedaan met de in het 
kader van Horizon 2020 ingevoerde 
financieringsinstrumenten, zoals InnovFin 
– EU-financiering voor innovatieve 
ondernemingen, die innoverende 
ondernemingen gemakkelijker en sneller 
toegang tot financiering verlenen, een 
stevige basis vormen voor deze gerichte 
steun. Een beter genderevenwicht ten 
aanzien van de financiering van startende 
ondernemingen en innovatie zal de 
grootste talenten en de beste ideeën 
helpen benutten. Minder dan 1 % van de 
durfkapitaalfondsen wordt door vrouwen 
beheerd en het percentage vrouwelijke 
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startende ondernemers ligt aanzienlijk 
lager dan het gemiddelde voor alle 
soorten ondernemingen.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Er moeten dringend zware 
inspanningen worden geleverd om te 
investeren in digitale transformatie, deze te 
stimuleren en de voordelen ervan ten goede 
te laten komen aan alle burgers en 
bedrijven in de Unie. Tegenover het sterke 
beleidskader van de strategie voor een 
digitale eengemaakte markt moeten nu 
investeringen met een soortgelijke ambitie 
komen te staan, onder meer in artificiële 
intelligentie, in overeenstemming met het 
programma Digitaal Europa.

(20) Er moeten dringend zware 
inspanningen worden geleverd om, met de 
nodige aandacht voor de digitale kloof 
tussen vrouwen en mannen, te investeren 
in digitale transformatie, deze te stimuleren 
en de voordelen ervan ten goede te laten 
komen aan alle burgers en bedrijven in de 
Unie. Tegenover het sterke beleidskader 
van de strategie voor een digitale 
eengemaakte markt moeten nu 
investeringen met een soortgelijke ambitie 
komen te staan, onder meer in artificiële 
intelligentie, in overeenstemming met het 
programma Digitaal Europa.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Ongelijkheid van kansen heeft met name 
invloed op de toegang tot onderwijs, 
opleiding, cultuur, werkgelegenheid, 
gezondheidszorg en sociale diensten. 
Investeringen in de sociale economie waar 
vaardigheden en menselijk kapitaal van 
belang zijn, alsmede in inclusie van 
kwetsbare bevolkingsgroepen in de 
samenleving kunnen de economische 
kansen vergroten, vooral als de 
investeringen worden gecoördineerd op het 
niveau van de Unie. Het InvestEU-fonds 
moet worden gebruikt om investeringen in 
onderwijs en opleiding te ondersteunen, 
met inbegrip van bij- en nascholing van 
werknemers en onderwijs in 
ondernemerschap, onder meer in regio’s 
die afhankelijk zijn van een 
koolstofintensieve economie en die door de 
structurele overgang naar een koolstofarme 
economie worden getroffen, en om de 
werkgelegenheidskansen in sectoren die 
cruciaal zijn voor de digitale toekomst te 
bevorderen. Het moet worden gebruikt 
voor de ondersteuning van projecten met 
positieve sociale effecten, zoals de 
bevordering van het begrip tussen de 
generaties en het moet de sociale inclusie 
versterken door bij te dragen tot meer 
werkgelegenheid in alle regio’s, met name 
voor ongeschoolden, langdurig werklozen 
en personen die geen volwaardige baan 
hebben, alsook tot de bevordering van 
gendergelijkheid door segregatie op de 
arbeidsmarkt aan te pakken, de 
genderkloven op het gebied van 
werkgelegenheid, lonen en pensioenen te 
dichten, het evenwicht tussen werk en 
privéleven te bevorderen en bij te dragen 
tot gelijke kansen, gelijke behandeling op 
het werk, non-discriminatie, 
toegankelijkheid, gezondheidssector en 
sociale diensten, sociale huisvesting, 
dakloosheid, digitale inclusiviteit, 
gemeenschapsontwikkeling, de rol en de 
plaats van jongeren in de samenleving en 
van kwetsbare mensen, waaronder 
onderdanen van derde landen. Het 
InvestEU-programma moet ook 
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ondersteuning bieden aan Europese cultuur 
en creativiteit met een maatschappelijk 
doel.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Om de negatieve effecten te 
trotseren van ingrijpende transformaties 
van samenlevingen in de Unie en van de 
arbeidsmarkt in het komende decennium, 
moet worden geïnvesteerd in menselijk 
kapitaal, sociale infrastructuur, 
microfinanciering, ethische financiering en 
financiering van sociale ondernemingen en 
nieuwe bedrijfsmodellen voor de sociale 
economie, waaronder investeringen met 
sociale effecten en aanbesteding van 
contracten met sociale resultaten. Het 
InvestEU-programma moet het zich 
ontwikkelende socialemarktecosysteem 
versterken om het aanbod van en de 
toegang tot financiering voor micro- en 
sociale ondernemingen en instellingen voor 
maatschappelijke solidariteit te vergroten, 
en aldus tegemoet te komen aan de vraag 
van degenen die hieraan het meest behoefte 
hebben. In het verslag van de taskforce op 
hoog niveau inzake investeringen in sociale 
infrastructuur in Europa van januari 2018, 
dat de titel “Boosting Investment in Social 
Infrastructure in Europe” droeg, is 
vastgesteld dat er voor de periode 2018-
2030 een totale investeringskloof van ten 
minste 1,5 biljoen EUR bestaat met 
betrekking tot sociale infrastructuur en 
diensten, onder meer op het gebied van 
onderwijs, opleiding, gezondheid en 
huisvesting. Deze investeringen vereisen 
ondersteuning, ook op het niveau van de 
Unie. Bijgevolg moeten de collectieve 
kracht van publiek, commercieel en 
filantropisch kapitaal en de steun van 
stichtingen en van alternatieve soorten 
kapitaalverstrekkers, zoals ethische, sociale 
en duurzame actoren, worden aangewend 

(23) Om de negatieve effecten te 
trotseren van ingrijpende transformaties 
van samenlevingen in de Unie en van de 
arbeidsmarkt in het komende decennium, 
moet worden geïnvesteerd in menselijk 
kapitaal, sociale infrastructuur, 
microfinanciering, ethische financiering en 
financiering van sociale ondernemingen en 
nieuwe bedrijfsmodellen voor de sociale 
economie, waaronder investeringen met 
sociale effecten en aanbesteding van 
contracten met sociale resultaten. Het 
InvestEU-programma moet het zich 
ontwikkelende socialemarktecosysteem 
versterken om het aanbod van en de 
toegang tot financiering voor micro- en 
sociale ondernemingen en instellingen voor 
maatschappelijke solidariteit te vergroten, 
en aldus tegemoet te komen aan de vraag 
van degenen die hieraan het meest behoefte 
hebben. In het verslag van de taskforce op 
hoog niveau inzake investeringen in sociale 
infrastructuur in Europa van januari 2018, 
dat de titel “Boosting Investment in Social 
Infrastructure in Europe” droeg, is 
vastgesteld dat er voor de periode 2018-
2030 een totale investeringskloof van ten 
minste 1,5 biljoen EUR bestaat met 
betrekking tot sociale infrastructuur en 
diensten, onder meer op het gebied van 
onderwijs, opleiding, gezondheid en 
huisvesting. Deze investeringen vereisen 
ondersteuning, ook op het niveau van de 
Unie. Bijgevolg moeten de collectieve 
kracht van publiek, commercieel en 
filantropisch kapitaal en de steun van 
stichtingen en van alternatieve soorten 
kapitaalverstrekkers, zoals ethische, sociale 
en duurzame actoren, worden aangewend 
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om de ontwikkeling van de waardeketen 
van de sociale markt en van een 
veerkrachtigere Unie te ondersteunen.

om de ontwikkeling van de waardeketen 
van de sociale markt en van een 
veerkrachtigere Unie te ondersteunen. 
Sociale innovatie en de sociale economie 
moeten een centrale plaats innemen in dit 
proces.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 bis) De uitbraak van de 
COVID-19-pandemie heeft aangetoond 
dat informele en formele zorg, met 
inbegrip van, maar niet beperkt tot de 
zorg voor kinderen, personen met 
beperkingen en ouderen, weliswaar een 
waardevol maatschappelijk goed is, maar 
ook aanzienlijke gevolgen heeft voor 
gezinnen en onevenredig grote gevolgen 
voor vrouwen. Om het evenwicht tussen 
werk en privéleven te bevorderen, de 
participatie van vrouwen op de 
arbeidsmarkt te stimuleren en de 
economie als geheel een impuls te geven, 
moet het InvestEU-programma de 
ontwikkeling van zorgvoorzieningen en -
diensten ondersteunen, innovatieve 
methoden voor zorgverlening vergaren en 
deze onder de aandacht brengen van de 
nationale autoriteiten en de EU.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 23 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 ter) De Unie en de lidstaten 
zouden op economisch, maatschappelijk 
en persoonlijk vlak mogelijk wel varen bij 
steun voor en integratie van kwetsbare 
personen. Gedurende de COVID-19-
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lockdown werd in de gehele Unie een 
toename van het huiselijk geweld 
geconstateerd. Om huiselijk geweld aan te 
pakken, evenals de gevolgen van geweld 
voor vrouwen en mannen binnen de EU 
en de lidstaten, moet het InvestEU-
programma de ontwikkeling van de 
nodige infrastructuur ondersteunen, 
waaronder opvangcentra en hulplijnen 
voor slachtoffers van geweld.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41) Het InvestEU-fonds moet een 
bestuursstructuur krijgen waarvan de 
functie in verhouding moet staan tot het 
enige doel ervan, namelijk toezien op een 
passend gebruik van de EU-garantie, met 
inachtneming van de politieke 
onafhankelijkheid van 
investeringsbesluiten. Die 
bestuursstructuur dient te bestaan uit een 
adviesraad, een bestuur en een volledig 
onafhankelijk investeringscomité. Bij de 
algemene samenstelling van de 
bestuursstructuur moet naar 
genderevenwicht worden gestreefd. De 
bestuursstructuur mag de besluitvorming 
van de EIB-groep of andere uitvoerende 
partners niet aantasten of verstoren, en mag 
evenmin in de plaats komen van de 
respectieve bestuursorganen.

(41) Het InvestEU-fonds moet een 
bestuursstructuur krijgen waarvan de 
functie in verhouding moet staan tot het 
enige doel ervan, namelijk toezien op een 
passend gebruik van de EU-garantie, met 
inachtneming van de politieke 
onafhankelijkheid van 
investeringsbesluiten. Die 
bestuursstructuur dient te bestaan uit een 
adviesraad, een bestuur en een volledig 
onafhankelijk investeringscomité. Bij de 
algemene samenstelling van de 
bestuursstructuur, alsook de structuur van 
elk van de comités, moet naar een 
genderevenwicht worden gestreefd waarbij 
het ondervertegenwoordigde geslacht ten 
minste 40 % van de leden 
vertegenwoordigt. De bestuursstructuur 
mag de besluitvorming van de EIB-groep 
of andere uitvoerende partners niet 
aantasten of verstoren, en mag evenmin in 
de plaats komen van de respectieve 
bestuursorganen.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 49
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(49) Bij de selectie van de uitvoerende 
partners voor de inzet van het InvestEU-
fonds moet de Commissie rekening houden 
met de capaciteit van de tegenpartij om de 
doelstellingen van het InvestEU-fonds te 
verwezenlijken en eigen middelen bij te 
dragen, teneinde een adequate geografische 
dekking en diversificatie te waarborgen, 
particuliere investeerders aan te trekken en 
te zorgen voor voldoende 
risicodiversificatie en oplossingen om 
tekortkomingen van de markt en 
suboptimale investeringssituaties aan te 
pakken. Gezien de rol van de EIB 
krachtens de Verdragen, haar capaciteit om 
in alle lidstaten actief te zijn en de ervaring 
die zij heeft opgedaan in het kader van de 
huidige financiële instrumenten en het 
EFSI, dient de EIB-groep een bevoorrechte 
uitvoeringspartner te blijven in het kader 
van het EU-compartiment van het 
InvestEU-fonds. Naast de EIB-groep 
moeten nationale stimuleringsbanken of -
instellingen in staat zijn een aanvullend 
financieel productassortiment aan te 
bieden, aangezien hun ervaring en 
capaciteiten op nationaal en regionaal 
niveau gunstig kunnen zijn om een 
maximale impact van openbare middelen 
op het gehele grondgebied van de Unie te 
bereiken en om een billijk geografisch 
evenwicht tussen de projecten te 
waarborgen. Het InvestEU-programma 
moet zodanig worden uitgevoerd dat het 
een gelijk speelveld voor kleinere en 
jongere stimuleringsbanken en -
instellingen bevordert. Voorts moeten 
andere internationale financiële 
instellingen uitvoerende partner kunnen 
worden, met name wanneer zij qua 
specifieke deskundigheid en ervaring in 
bepaalde lidstaten een 
concurrentievoordeel bieden en wanneer 
een meerderheid van de aandeelhouders 
ervan afkomstig is uit de Unie. Ook andere 
entiteiten die aan de criteria van het 

(49) Bij de selectie van de uitvoerende 
partners voor de inzet van het InvestEU-
fonds moet de Commissie rekening houden 
met de capaciteit van de tegenpartij om de 
doelstellingen van het InvestEU-fonds te 
verwezenlijken en eigen middelen bij te 
dragen, teneinde een adequate geografische 
dekking, genderevenwicht en diversificatie 
te waarborgen, particuliere investeerders 
aan te trekken en te zorgen voor voldoende 
risicodiversificatie en oplossingen om 
tekortkomingen van de markt en 
suboptimale investeringssituaties aan te 
pakken. Gezien de rol van de EIB 
krachtens de Verdragen, haar capaciteit om 
in alle lidstaten actief te zijn en de ervaring 
die zij heeft opgedaan in het kader van de 
huidige financiële instrumenten en het 
EFSI, dient de EIB-groep een bevoorrechte 
uitvoeringspartner te blijven in het kader 
van het EU-compartiment van het 
InvestEU-fonds. Naast de EIB-groep 
moeten nationale stimuleringsbanken of -
instellingen in staat zijn een aanvullend 
financieel productassortiment aan te 
bieden, aangezien hun ervaring en 
capaciteiten op nationaal en regionaal 
niveau gunstig kunnen zijn om een 
maximale impact van openbare middelen 
op het gehele grondgebied van de Unie te 
bereiken en om een billijk geografisch 
evenwicht tussen de projecten te 
waarborgen. Het InvestEU-programma 
moet zodanig worden uitgevoerd dat het 
een gelijk speelveld voor kleinere en 
jongere stimuleringsbanken en -
instellingen bevordert. Voorts moeten 
andere internationale financiële 
instellingen uitvoerende partner kunnen 
worden, met name wanneer zij qua 
specifieke deskundigheid en ervaring in 
bepaalde lidstaten een 
concurrentievoordeel bieden en wanneer 
een meerderheid van de aandeelhouders 
ervan afkomstig is uit de Unie. Ook andere 
entiteiten die aan de criteria van het 
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Financieel Reglement voldoen, moeten 
uitvoerende partner kunnen worden.

Financieel Reglement voldoen, moeten 
uitvoerende partner kunnen worden.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 59

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(59) In het kader van het InvestEU-
fonds moet worden voorzien in steun voor 
projectontwikkeling en capaciteitsopbouw 
om de organisatorische capaciteiten en 
activiteiten inzake marktontwikkeling te 
ontplooien die nodig zijn om kwalitatief 
hoogwaardige projecten tot stand te 
brengen. Deze steun moet ook gericht zijn 
op de financiële intermediairs die 
essentieel zijn om kleine ondernemingen 
vlottere toegang tot financiering te 
verschaffen en hen te helpen hun volledige 
potentieel te realiseren. Verder heeft 
adviesondersteuning tot doel de 
voorwaarden te scheppen om te komen tot 
een uitbreiding van het potentiële aantal 
subsidiabele ontvangers in zich 
ontwikkelende marktsegmenten, met name 
wanneer de geringe omvang van 
individuele projecten de transactiekosten 
op projectniveau aanzienlijk verhoogt, 
zoals voor het ecosysteem van de sociale 
financiering of voor de culturele en 
creatieve sector. De steun voor 
capaciteitsopbouw moet complementair en 
additioneel zijn ten opzichte van acties in 
het kader van andere programma’s van de 
Unie die specifieke beleidsterrein 
bestrijken. Ook moeten inspanningen 
worden geleverd om de capaciteitsopbouw 
van potentiële projectontwikkelaars, met 
name lokale organisaties en autoriteiten, te 
ondersteunen. Met de herziening van de 
criteria moet in het bijzonder de 
onderfinanciering van door vrouwen 
geleide innovatieve projecten en 
ondernemingen worden aangepakt.
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Amendement 16

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de sociale veerkracht, de 
inclusiviteit en het innovatievermogen van 
de Unie;

c) de sociale veerkracht, de gelijkheid 
tussen vrouwen en mannen op de 
arbeidsmarkt, de inclusiviteit, het 
innovatievermogen van de Unie en 
gendergelijkheid;

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De specifieke doelstellingen van 
het InvestEU-programma zijn:

2. Met de nodige aandacht voor het 
beginsel van en het streven naar 
gelijkheid tussen vrouwen en mannen zijn 
de specifieke doelstellingen van het 
InvestEU-programma:

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) een beleidsterrein onderzoek, 
innovatie en digitalisering, dat activiteiten 
op het gebied van onderzoek, 
productontwikkeling en innovatie omvat, 
de overdracht van technologieën en 
onderzoeksresultaten aan de markt om 
marktaanjagers en samenwerking tussen 
ondernemingen te stimuleren, de 
demonstratie en invoering van innovatieve 
oplossingen, steun voor de opschaling van 
innovatieve ondernemingen en 
digitalisering van het bedrijfsleven in de 

b) een beleidsterrein onderzoek, 
innovatie en digitalisering, dat activiteiten 
op het gebied van onderzoek, 
productontwikkeling en innovatie omvat, 
de overdracht van technologieën en 
onderzoeksresultaten aan de markt om 
marktaanjagers en samenwerking tussen 
ondernemingen te stimuleren, de 
demonstratie en invoering van innovatieve 
oplossingen, steun voor de opschaling van 
innovatieve ondernemingen en 
digitalisering van het bedrijfsleven in de 
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Unie; Unie, met de nodige aandacht voor de 
digitale kloof tussen vrouwen en mannen;

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) een beleidsterrein kleine en 
middelgrote ondernemingen, dat toegang 
tot en de beschikbaarheid van financiering 
omvat, in de eerste plaats voor kleine en 
middelgrote ondernemingen, waaronder 
voor innovatieve kmoʼs en kmoʼs uit de 
culturele en creatieve sectoren, alsmede 
voor kleine midcap-ondernemingen;

c) een beleidsterrein kleine en 
middelgrote ondernemingen, dat toegang 
tot en de beschikbaarheid van financiering 
omvat, in de eerste plaats voor kleine en 
middelgrote ondernemingen, met de 
nodige aandacht voor kmo’s die door 
vrouwen worden geleid, waaronder voor 
innovatieve kmoʼs en kmoʼs uit de 
culturele en creatieve sectoren, alsmede 
voor kleine midcap-ondernemingen;

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) een beleidsterrein sociale 
investeringen en vaardigheden, dat 
microfinanciering, financiering voor 
sociale ondernemingen en sociale 
economie omvat, alsook maatregelen ter 
bevordering van gendergelijkheid, 
vaardigheden, educatie, opleiding en 
aanverwante diensten, sociale 
infrastructuur (met inbegrip van 
gezondheids- en onderwijsinfrastructuur en 
sociale woningen en studentenwoningen), 
sociale innovatie, gezondheidszorg en 
langdurige zorg, inclusie en 
toegankelijkheid, culturele en creatieve 
activiteiten met een maatschappelijk doel, 
integratie van kwetsbare personen, 
waaronder onderdanen van derde landen;

d) een beleidsterrein sociale 
investeringen en vaardigheden, dat 
microfinanciering, financiering voor 
sociale ondernemingen en sociale 
economie omvat, alsook maatregelen ter 
bevordering en stroomlijning van 
gendergelijkheid en de gelijke participatie 
van vrouwen in de economie, in het 
bijzonder voor banencreatie, met als doel 
om de genderkloof op het gebied van de 
zorg te dichten door de toegankelijkheid 
en de betaalbaarheid van kwalitatieve 
zorgvoorzieningen te verbeteren door 
middel van het ESF+, het EFRO, het 
InvestEU-fonds en het ELFPO, alsook in 
de samenleving, vaardigheden, educatie, 
opleiding en aanverwante diensten, 
ondernemerschap, sociale infrastructuur 
(met inbegrip van gezondheids- en 



AD\1213154NL.docx 19/25 PE655.872v01-00

NL

onderwijsinfrastructuur en sociale 
woningen en studentenwoningen), 
kinderopvang, sociale innovatie, 
gezondheidszorg en langdurige zorg en 
zorg voor kinderen, met name voor 
alleenstaande ouders, zorg voor personen 
met beperkingen, inclusie en 
toegankelijkheid, maatregelen om werk en 
privéleven beter te combineren, culturele 
en creatieve activiteiten met een 
maatschappelijk doel, bevordering van het 
begrip tussen de generaties en steun voor 
en integratie van kwetsbare personen, 
waaronder personen met beperkingen, 
alleenstaande ouders, mensen in een 
sociaal-economische achterstandssituatie, 
vrouwen, slachtoffers/overlevenden van 
gendergerelateerd geweld, LGBTI-
personen, etnische minderheden, Roma, 
onderdanen van derde landen, evenals 
opvangcentra en hulplijnen voor 
slachtoffers van geweld, met bijzondere 
aandacht voor ultraperifere, minst 
ontwikkelde, plattelands- en 
berggebieden;

Amendement 21

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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



PE655.872v01-00 20/25 AD\1213154NL.docx

NL

en bij de tenuitvoerlegging ervan moet 
worden gezorgd dat er geen vertekening 
ontstaat.

Amendement 22

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met het oog op de bescherming van de 
veiligheid van de Unie en haar lidstaten 
mogen eindontvangers voorts, in het geval 
van investeringen in de defensie- en 
ruimtevaartsector en cyberbeveiliging, en 
in specifieke soorten projecten met 
werkelijke en directe veiligheidsimplicaties 
in kritieke sectoren, niet onder 
zeggenschap staan van een derde land of 
entiteiten uit een derde land, en moeten zij 
hun uitvoerende bestuursstructuren in de 
Unie hebben.

Met het oog op de bescherming van de 
veiligheid van de Unie en haar lidstaten 
mogen eindontvangers voorts, in het geval 
van investeringen in de defensie- en 
ruimtevaartsector en cyberbeveiliging, en 
in specifieke soorten projecten met 
werkelijke en directe veiligheidsimplicaties 
in kritieke sectoren, niet onder 
zeggenschap staan van een derde land of 
entiteiten uit een derde land, en moeten zij 
hun uitvoerende bestuursstructuren in de 
Unie hebben. Deze investeringen zijn in 
overeenstemming met en bevorderen 
gendergelijkheid op alle niveaus.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Financierings- en 
investeringsverrichtingen worden 
gescreend om na te gaan of zij een effect 
hebben op het milieu, het klimaat of de 
maatschappij. Indien die verrichtingen een 
dergelijk effect hebben, worden zij getoetst 
op hun duurzaamheid voor klimaat, milieu 
en maatschappij, met als doel nadelige 
gevolgen tot een minimum te beperken en 
zoveel mogelijk voordelen te genereren 
voor het milieu, het klimaat en de 
maatschappij. Met dat doel verstrekken 
projectontwikkelaars die om financiering 
verzoeken, passende informatie op basis 

3. Financierings- en 
investeringsverrichtingen worden 
gescreend om na te gaan of zij een effect 
hebben op het milieu, het klimaat of de 
maatschappij, met inbegrip van een effect 
dat nadelig is voor de gelijkheid van 
vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt. 
Indien die verrichtingen een dergelijk 
effect hebben, worden zij getoetst op hun 
duurzaamheid voor klimaat, milieu, 
gelijkheid en maatschappij, met als doel 
nadelige gevolgen tot een minimum te 
beperken en zoveel mogelijk voordelen te 
genereren voor het milieu, het klimaat, 



AD\1213154NL.docx 21/25 PE655.872v01-00

NL

van de in lid 4 bedoelde richtsnoeren. 
Projecten die een bepaalde omvang zoals 
vastgesteld in de richtsnoeren niet 
overschrijden, worden uitgesloten van de 
toetsing. Projecten die onverenigbaar zijn 
met de klimaatdoelstellingen, komen niet 
in aanmerking voor steun uit hoofde van 
deze verordening. Wanneer de uitvoerende 
partner concludeert dat er geen 
duurzaamheidstoets hoeft te worden 
verricht, verstrekt hij hiervoor een 
motivering aan het investeringscomité.

gendergelijkheid en de maatschappij. Met 
dat doel verstrekken projectontwikkelaars 
die om financiering verzoeken, passende 
informatie op basis van de in lid 4 
bedoelde richtsnoeren. Projecten die een 
bepaalde omvang zoals vastgesteld in de 
richtsnoeren niet overschrijden, worden 
uitgesloten van de toetsing. Projecten die 
onverenigbaar zijn met de 
klimaatdoelstellingen, komen niet in 
aanmerking voor steun uit hoofde van deze 
verordening. Wanneer de uitvoerende 
partner concludeert dat er geen 
duurzaamheidstoets hoeft te worden 
verricht, verstrekt hij hiervoor een 
motivering aan het investeringscomité.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) het maatschappelijke effect van 
projecten in te schatten, onder meer op 
gendergelijkheid, op de sociale inclusie 
van bepaalde gebieden of 
bevolkingsgroepen en op de economische 
ontwikkeling van gebieden en sectoren die 
geconfronteerd worden met structurele 
uitdagingen zoals de noodzaak de 
economie koolstofvrij te maken;

c) het maatschappelijke effect van 
projecten in te schatten, onder meer op de 
gelijkheid van vrouwen en mannen op de 
arbeidsmarkt, op de sociale inclusie van 
bepaalde gebieden of bevolkingsgroepen 
en op de economische ontwikkeling van 
gebieden en sectoren die geconfronteerd 
worden met structurele uitdagingen zoals 
de noodzaak de economie koolstofvrij te 
maken;

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) projecten aan te merken die 
onverenigbaar zijn met de bevordering 
van gendergelijkheid en de beginselen van 
gendermainstreaming en 
genderbudgettering;
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Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. in overeenstemming zijn met 
gendergelijkheid, genderbudgettering en 
richtsnoeren inzake 
gendermainstreaming.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De adviesraad streeft naar 
genderevenwicht en bestaat uit:

2. De adviesraad streeft naar een 
minimaal genderevenwicht waarbij het 
ondervertegenwoordigde geslacht ten 
minste 40 % van de leden 
vertegenwoordigt, en bestaat uit:

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Er wordt een bestuur opgericht voor 
het InvestEU-programma. Dit bestuur 
bestaat uit vier vertegenwoordigers van de 
Commissie, drie vertegenwoordigers van 
de EIB-groep, twee vertegenwoordigers 
van de andere uitvoerende partners dan de 
EIB-groep en één door het Europees 
Parlement benoemde deskundige zonder 
stemrecht. De door het Europees Parlement 
benoemde deskundige zonder stemrecht 
vraagt of aanvaardt geen instructies van 
instellingen, organen, bureaus of 
agentschappen van de Unie, van enige 
regering van een lidstaat of van enige 
andere openbare of particuliere entiteit, en 
handelt in volledige onafhankelijkheid. Die 
deskundige verricht zijn of haar taken 

1. Er wordt een bestuur opgericht voor 
het InvestEU-programma. Dit bestuur 
bestaat uit vier vertegenwoordigers van de 
Commissie, drie vertegenwoordigers van 
de EIB-groep, twee vertegenwoordigers 
van de andere uitvoerende partners dan de 
EIB-groep en één door het Europees 
Parlement benoemde deskundige zonder 
stemrecht en zorgt ervoor dat het bestuur 
in zijn geheel genderevenwichtig is. De 
door het Europees Parlement benoemde 
deskundige zonder stemrecht vraagt of 
aanvaardt geen instructies van instellingen, 
organen, bureaus of agentschappen van de 
Unie, van enige regering van een lidstaat of 
van enige andere openbare of particuliere 
entiteit, en handelt in volledige 
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onpartijdig en in het belang van het 
InvestEU-fonds.

onafhankelijkheid. Die deskundige verricht 
zijn of haar taken onpartijdig en in het 
belang van het InvestEU-fonds.

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie verricht een controle 
om te bevestigen of de door de andere 
uitvoerende partners dan de EIB 
voorgestelde financierings- en 
investeringsverrichtingen voldoen aan het 
recht en het beleid van de Unie.

1. De Commissie verricht een controle 
om te bevestigen of de door de andere 
uitvoerende partners dan de EIB 
voorgestelde financierings- en 
investeringsverrichtingen voldoen aan het 
recht en het beleid van de Unie, met 
inbegrip van het beginsel van 
gendergelijkheid.

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2 –alinea 3 – punt i (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) om te zorgen voor 
genderevenwicht moet het 
investeringscomité zich verbinden tot de 
vaststelling van strategieën en procedures 
om het genderevenwicht binnen het 
comité te garanderen.

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De indicatoren voor rapportage 
over de voortgang van het InvestEU-
programma met de verwezenlijking van de 
in artikel 3 vermelde algemene en 
specifieke doelstellingen zijn opgenomen 

1. De indicatoren voor rapportage 
over de voortgang van het InvestEU-
programma met de verwezenlijking van de 
in artikel 3 vermelde algemene en 
specifieke doelstellingen zijn opgenomen 
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in bijlage III. in bijlage III. Ze moeten gendergevoelige 
gegevens weerspiegelen, waar mogelijk op 
een gendergevoelige manier worden 
opgezet en als input dienen voor 
gendereffectbeoordelingen. Op deze 
manier zal de monitoring ook betrekking 
hebben op lacunes in sectoren waarin 
vrouwen sterk oververtegenwoordigd zijn, 
op gelijke kansen en op de gelijke 
behandeling van vrouwen en mannen op 
de arbeidsmarkt.

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 12 – letter d – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii) gezondheid en langetermijnzorg, 
met inbegrip van klinieken, ziekenhuizen, 
eerstelijnszorg, thuiszorg en 
gemeenschapszorg;

(iii) gezondheidszorg, kinderopvang en 
langetermijnzorg, met inbegrip van 
publieke en particuliere centra voor 
dagopvang, klinieken, ziekenhuizen, 
eerstelijnszorg, thuiszorg en 
gemeenschapszorg;

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 12 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) maatregelen ter bevordering van 
gendergelijkheid;

(g) maatregelen ter bevordering van 
gendergelijkheid, waaronder participatie 
van vrouwen op de arbeidsmarkt;

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 12 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) de integratie van kwetsbare 
personen, waaronder onderdanen van derde 

(h) de integratie van kwetsbare 
personen, waaronder personen met 
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landen; beperkingen, LGBTI+-personen en 
onderdanen van derde landen;


