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Amendement 36
Klemen Grošelj
namens de Renew-Fractie
Martina Dlabajová, Nicola Danti, Claudia Gamon, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Valérie 
Hayer, Susana Solís Pérez

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. Dit zou in het bijzonder 
negatieve gevolgen hebben voor kmo’s, 
die de kern van het Europese 
bedrijfsleven vormen, waarbij lagere 
investeringen in onderzoek en innovatie 
tot technologische achteruitgang en een 
verlies van de technologische voorsprong 
in de wereldwijde concurrentie zouden 
leiden. Het effect van het kapitaaltekort zal 
niet in alle sectoren en lidstaten even groot 
zijn, wat leidt tot verschillen en 
verstoringen 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. De 
toewijzing van middelen in het kader van 
het instrument voor solvabiliteitssteun 
moet alle negatieve effecten op de interne 
markt zoveel mogelijk voorkomen.

Or. en
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Amendement 37
Seán Kelly
namens de EPP-Fractie
Pernille Weiss, Jens Gieseke, Christian Ehler, Henna Virkkunen

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, hogere werkloosheid 
en de aanzienlijke gevolgen voor het 
concurrentievermogen van de EU die 
daarmee gepaard gaan. 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.

Or. en

Amendement 38
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sira Rego

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De ramingen van de Commissie op 
basis van gegevens op bedrijfsniveau 

(1) De ramingen van de Commissie op 
basis van gegevens op bedrijfsniveau 
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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.

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 tussen regio’s en landen. Een 
en ander wordt nog verergerd door het feit 
dat de capaciteit van de lidstaten om 
staatssteun te verlenen sterk verschilt.

Or. en

Amendement 39
Seán Kelly
namens de EPP-Fractie
Pernille Weiss, Jens Gieseke, Christian Ehler, Henna Virkkunen

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) De Covid-19-pandemie heeft een 
wezenlijk, plotseling en onvoorzien effect 
gehad op de economie van de EU, wat 
wederom het vermogen van de EU om 
vorderingen te maken op prioritaire 
beleidsonderdelen heeft ingeperkt, met 
name de Europese Green Deal en de 
daarmee verbonden doelstellingen zoals 
klimaatdoelstellingen, de ontwikkeling 
van energie-infrastructuur, de 
waterstofstrategie enz., de strategie inzake 
de vormgeving van de digitale toekomst 
van Europa, de kmo-strategie voor een 
duurzaam en digitaal Europa, de nieuwe 
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industriestrategie voor een wereldwijd 
concurrerend, groen en digitaal Europa, 
en het verwezenlijken van open 
strategische autonomie voor een 
concurrerende, dynamische en duurzame 
EU-economie. Het instrument voor 
solvabiliteitssteun moet dienen als 
essentieel middel om ervoor te zorgen dat 
de vorderingen met betrekking tot deze 
beleidsdoelstellingen kunnen worden 
voortgezet en/of versneld.

Or. en

Amendement 40
Henrike Hahn
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Als er niet wordt ingegrepen, 
kunnen de negatieve economische 
gevolgen van Covid-19 de inspanningen 
om de klimaat-, energie- en 
milieudoelstellingen in de EU te behalen, 
op de helling zetten. Het instrument voor 
solvabiliteitssteun moet ertoe bijdragen 
dat er voortdurend vooruitgang wordt 
gemaakt naar de verwezenlijking van deze 
doelstellingen.

Or. en

Amendement 41
Henrike Hahn
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 ter) In overeenstemming met de 
verbintenissen van de Unie om de 
Overeenkomst van Parijs inzake 
klimaatverandering en de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen uit 
te voeren, moet het instrument voor 
solvabiliteitssteun bijdragen aan de 
mainstreaming van klimaatacties en het 
behalen van het streefcijfer van 30 % voor 
de integratie van klimaatmaatregelen voor 
het MFK 2021-2027, en daarom moet ten 
minste 50 % van de EFSI-financiering in 
het kader van de projectcomponenten van 
het venster solvabiliteitssteun bijdragen 
aan klimaatactie in overeenstemming met 
het doel om uiterlijk in 2040 
klimaatneutraliteit te bereiken.

Or. en

Amendement 42
Seán Kelly
namens de EPP-Fractie
Pernille Weiss, Jens Gieseke, Christian Ehler, Henna Virkkunen

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 quater) Het belangrijkste doel van 
het instrument voor solvabiliteitssteun 
moet zijn om zoveel mogelijk banen in de 
Unie te behouden door beleidsgestuurde 
steun te verlenen aan bedrijven in alle 
lidstaten die normaliter op lange termijn 
levensvatbaar zijn, en hen in staat te 
stellen hun capaciteit te herstellen, 
productiviteit en innovatie te versterken 
en de werkgelegenheid in de hele Unie te 
verhogen. Er mag via het instrument voor 
insolvabiliteitssteun geen steun worden 
verleend voor activiteiten die niet stroken 
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met het Uniebeleid.

Or. en

Amendement 43
Klemen Grošelj
namens de Renew-Fractie
Martina Dlabajová, Nicola Danti, Claudia Gamon, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Valérie 
Hayer, Susana Solís Pérez

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Overeenkomstig Verordening 
[Herstelinstrument van de Europese Unie] 
en binnen de grenzen van de daarin 
toegewezen middelen moeten in het kader 
van het venster solvabiliteitssteun van het 
Europees Fonds voor strategische 
investeringen herstel- en 
veerkrachtmaatregelen worden genomen 
om het ongekende effect van de COVID-
19-crisis aan te pakken. Dergelijke extra 
middelen moeten op zodanige wijze 
worden gebruikt dat de in Verordening 
[EURI] vastgestelde termijnen in acht 
worden genomen.

(2) Overeenkomstig Verordening 
[Herstelinstrument van de Europese Unie] 
en binnen de grenzen van de daarin 
toegewezen middelen moeten in het kader 
van het venster solvabiliteitssteun van het 
Europees Fonds voor strategische 
investeringen herstel- en 
veerkrachtmaatregelen worden genomen 
om het ongekende effect van de Covid-19-
crisis aan te pakken. Dergelijke extra 
middelen moeten op zodanige wijze 
worden gebruikt dat de in Verordening 
[EURI] vastgestelde termijnen in acht 
worden genomen, terwijl technologische 
vooruitgang moet worden ondersteund en 
marktkansen voor ondernemingen moeten 
worden gecreëerd, zodat nieuwe banen 
ontstaan en werkloosheid wordt 
voorkomen.

Or. en

Amendement 44
Seán Kelly
namens de EPP-Fractie
Pernille Weiss, Jens Gieseke, Christian Ehler, Henna Virkkunen

Voorstel voor een verordening
Overweging 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Overeenkomstig Verordening 
[Herstelinstrument van de Europese Unie] 
en binnen de grenzen van de daarin 
toegewezen middelen moeten in het kader 
van het venster solvabiliteitssteun van het 
Europees Fonds voor strategische 
investeringen herstel- en 
veerkrachtmaatregelen worden genomen 
om het ongekende effect van de COVID-
19-crisis aan te pakken. Dergelijke extra 
middelen moeten op zodanige wijze 
worden gebruikt dat de in Verordening 
[EURI] vastgestelde termijnen in acht 
worden genomen.

(2) Overeenkomstig Verordening 
[Herstelinstrument van de Europese Unie] 
en binnen de grenzen van de daarin 
toegewezen middelen moeten in het kader 
van het venster solvabiliteitssteun van het 
Europees Fonds voor strategische 
investeringen herstel- en 
veerkrachtmaatregelen worden genomen 
om het ongekende economische effect van 
de Covid-19-crisis aan te pakken, met een 
speciale focus op het behoud van banen 
en bestaansmiddelen door kmo’s te 
ondersteunen, aangezien zij twee op de 
drie banen in de EU in stand houden. 
Dergelijke extra middelen moeten op 
zodanige wijze worden gebruikt dat de in 
Verordening [EURI] vastgestelde 
termijnen in acht worden genomen.

Or. en

Amendement 45
Seán Kelly
namens de EPP-Fractie
Pernille Weiss, Jens Gieseke, Henna Virkkunen

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Het EFSI is bijzonder succesvol 
gebleken voor het genereren van zowel 
private als publieke investeringen met een 
waarde van meer dan 500 miljard EUR in 
juni 2020, die ten goede komt aan 
ongeveer 1,4 miljoen kleine en 
middelgrote ondernemingen (kmo’s). De 
deelname van de private sector om 
investeringen te genereren na de Covid-
19-pandemie is van bijzonder groot 
belang om de negatieve gevolgen voor de 
EU-economie op te vangen en daarom 
moet het aantrekken van private 
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investeringen een speciale focus van het 
instrument voor solvabiliteitssteun zijn.

Or. en

Amendement 46
Klemen Grošelj
namens de Renew-Fractie
Martina Dlabajová, Nicola Danti, Claudia Gamon, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Valérie 
Hayer, Susana Solís Pérez

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 
gevolgen van de Covid-19-pandemie in de 
Unie tegen te gaan, moeten 
ondernemingen, met name kmo’s en 
vooral innovatieve, op technologie 
gebaseerde micro- en 
familieondernemingen, 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 47
Henrike Hahn
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 3
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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 
gevolgen van de Covid-19-pandemie in de 
Unie tegen te gaan, moeten ondernemingen 
en met name 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 48
Jessica Stegrud
namens de ECR-Fractie
Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Het instrument voor 
insolvabiliteitssteun is ontworpen om het 
hoofd te bieden aan de economische 
gevolgen van de Covid-19-pandemie. Het 
is een instrument dat moet voorkomen dat 
levensvatbare ondernemingen failliet 
gaan en dus ook dat EU-burgers werkloos 
worden. Het instrument is niet ontworpen 
om de economieën van de lidstaten in een 
andere richting te sturen. Elke actie die in 
de context van het instrument voor 
insolvabiliteit wordt uitgevoerd, is erop 
gericht te voorkomen dat de werkloosheid 
verder toeneemt.

Or. en
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Amendement 49
Jessica Stegrud
namens de ECR-Fractie
Robert Roos

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, 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. Het EFSI-bestuur moet vooraf 
objectieve parameters vaststellen en de 
concentratie van de steun moet op deze 
parameters zijn gebaseerd. De parameters 
moeten de omvang van de economische 
gevolgen van de Covid-19-pandemie in de 
lidstaten weergeven. Ze zijn geen indicatie 
van het vermogen van een lidstaat om zelf 
staatssteun te verstrekken.

__________________ __________________
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 

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 
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met de interne markt verenigbaar worden 
verklaard (PB L 187 van 26.6.2014, blz. 1).

met de interne markt verenigbaar worden 
verklaard (PB L 187 van 26.6.2014, blz. 1).

Or. en

Amendement 50
Henrike Hahn
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, waarvan de 
meerderheid uit kmo’s moet bestaan, 
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 
niet tot een groep behoren die 
dochterondernemingen zonder echte 
economische activiteit heeft in een land 
dat is opgenomen in de EU-lijst van 
jurisdicties die niet-coöperatief zijn op 
belastinggebied6 bis en moeten wezenlijke 
activiteiten uitvoeren in de Unie zolang de 
steun wordt verstrekt. Zij moeten ook in 
voorkomend geval de uitkering van 
dividenden en bonussen voor 
topmanagers en de terugkoop van 
aandelen opschorten voor een periode van 
twee jaar na het gebruik van de regeling. 
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 mogen niet betrokken 
zijn geweest bij het witwassen van geld, de 
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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 het meest door de 
Covid-19-crisis en een snel stijgende 
werkloosheid zijn getroffen en/of waar de 
beschikbaarheid van solvabiliteitssteun van 
de staat beperkter is.

__________________ __________________
6 bis https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/nl/TXT/?uri=CELEX:52020XG02
27(01)

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 51
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sira Rego

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 

(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 
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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.

moeten een levensvatbaar bedrijfsmodel 
hebben en niet al eind 2019 in 
moeilijkheden hebben verkeerd met 
betrekking tot het staatssteunkader7. Zij 
moeten ook voldoen aan de Unienormen 
en -wetgeving op sociaal en milieugebied. 
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. Het instrument voor 
insolvabiliteitssteun is zoals elke 
overheidssteunmaatregel voor 
noodgevallen, onverenigbaar met het 
gebruik van belastingparadijzen, de 
terugkoop van aandelen, de uitkering van 
dividend aan aandeelhouders of bonussen 
voor topmanagers.

__________________ __________________
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 52
Massimiliano Salini, Antonio Tajani, Aldo Patriciello, Salvatore De Meo

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 

(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 
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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.

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. 
Micro- of kleine ondernemingen mogen 
daarentegen wel al op 31 december 2019 
in moeilijkheden zijn geweest, mits zij zich 
niet in een collectieve 
insolventieprocedure in het kader van het 
nationaal recht bevinden en geen 
noodhulp of herstructureringshulp 
hebben ontvangen. 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.

__________________ __________________
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

Motivering

Het instrument voor insolvabiliteitssteun is opgebouwd volgens de voorwaarden van de 
tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de 
huidige COVID-19-uitbraak (mededeling C(2020)1863). Volgens de laatste wijziging 
(mededeling C (2020) 4509 van 29 juni 2020) is deze kaderregeling ook van toepassing voor 
micro- en kleine ondernemingen die al vóór 31 december 2019 in moeilijkheden verkeerden. 
Daarom zou het passend zijn als voor het instrument voor solvabiliteitssteun dezelfde 
bepalingen worden overgenomen.
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Amendement 53
Klemen Grošelj, Claudia Gamon, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Valérie Hayer, Susana 
Solís Pérez, Bart Groothuis

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, 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, 
met intellectuele eigendom en/of sterke 
technologische onderzoeks- en 
ontwikkelingscapaciteiten, 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.

__________________ __________________
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
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Amendement 54
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques

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, 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, tenzij 
hun moeilijkheden door de Covid-19-
uitbraak zijn verergerd. 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.

__________________ __________________
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 55
Seán Kelly
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namens de EPP-Fractie
Pernille Weiss

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, 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 
het meest door de Covid-19-crisis zijn 
getroffen en/of waar de beschikbaarheid 
van solvabiliteitssteun van de staat 
beperkter is, waarbij een evenwichtige 
geografische verspreiding in de hele Unie 
moet worden gegarandeerd.

__________________ __________________
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 56
Seán Kelly
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namens de EPP-Fractie
Pernille Weiss, Jens Gieseke, Christian Ehler, Henna Virkkunen

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo’s) vormen de 
ruggengraat van de economie van de Unie 
en zullen een sleutelrol spelen voor een op 
werkgelegenheid gebaseerd economisch 
herstel. Kmo’s zijn echter in het bijzonder 
door de Covid-19-crisis getroffen: tot 
90 % van de kmo’s ondervindt naar 
verluidt economische gevolgen, met name 
in de dienstensector, de productiesector, 
de bouw, het toerisme en de culturele en 
creatieve sectoren. Het instrument voor 
solvabiliteitssteun maakt deel uit van een 
strategisch EU-herstelbeleid dat erop 
gericht is mensen zo snel mogelijk terug 
aan het werk te krijgen, met name door de 
nodige steun te verlenen aan kmo’s.

Or. en

Amendement 57
Seán Kelly
namens de EPP-Fractie
Pernille Weiss

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 ter) De steun die wordt verleend via het 
instrument voor solvabiliteitssteun moet 
erop gericht zijn de efficiëntie en het 
concurrentievermogen van de EU-
markten in stand te houden. Het 
instrument moet voorkomen dat 
ondernemingen met sterkere 
marktposities in staat worden gesteld hun 
dominantie op de markt ten opzichte van 
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hun concurrenten te verstevigen. Het 
bestuur moet er daarom voor zorgen dat 
wordt voorkomen dat het instrument voor 
solvabiliteitssteun bijdraagt aan 
marktconcentratie.

Or. en

Amendement 58
Jessica Stegrud
namens de ECR-Fractie
Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Met het bedrag van de EU-garantie 
dat beschikbaar is in het kader van het 
venster solvabiliteitssteun zal naar 
verwachting tot 300 000 000 000 EUR aan 
investeringen in de reële economie worden 
gemobiliseerd.

(7) Met het bedrag van de EU-garantie 
dat beschikbaar is in het kader van het 
venster solvabiliteitssteun zal naar 
verwachting tot 300 000 000 000 EUR aan 
investeringen in de reële economie worden 
gemobiliseerd. Het instrument voor 
solvabiliteitssteun moet bijdragen aan 
investeringen in de reële economie. Het 
venster solvabiliteitssteun mag meer 
bepaald op geen enkele wijze bijdragen 
aan de herfinanciering van bestaande 
schulden.

Or. en

Amendement 59
Henrike Hahn
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 

(8) De EIB en de Commissie moeten 
zorgen voor communicatie en technische 
bijstand ter ondersteuning van de brede 
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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 
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.

verdeling en absorptie van de financiering 
in het kader van het instrument voor 
solvabiliteitssteun, met name ten behoeve 
van kmo’s. 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 
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 een jaar 
na de inwerkingtreding van het 
instrument voor solvabiliteitssteun 
beoordeelt de Commissie de 
doeltreffendheid en geschiktheid van het 
instrument met betrekking tot de 
verwezenlijking van de belangrijkste 
doelstellingen, waaronder ook de bijdrage 
aan de verwezenlijking van de 
klimaatdoelstellingen van de Unie.

Or. en

Amendement 60
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira, Sira Rego
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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 
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.

(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 
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. Een langdurige 
gerichtheid op concurrentievermogen en 
op de markt gebaseerde benaderingen is 
echter niet in staat gebleken de 
verschillen tussen de lidstaten en de 
regio’s te overbruggen, waardoor talrijke 
banen verloren zijn gegaan en de de-
industrialisering van volledige regio’s is 
toegenomen.

Or. en

Amendement 61
Klemen Grošelj
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namens de Renew-Fractie
Claudia Gamon, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Valérie Hayer, 
Martina Dlabajová, Nicola Danti, Bart Groothuis

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 
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.

(8) De wijze waarop de steun wordt 
verleend, moet flexibel zijn omdat in de 
verschillende lidstaten verschillende 
oplossingen nodig zijn. Bij de verlening 
van de steun mogen geen kosten ontstaan 
of moet ten minste de druk van de kosten 
voor potentiële begunstigden van het 
instrument zo laag mogelijk worden 
gehouden, met name voor micro- en 
kleine ondernemingen en kmo’s in het 
algemeen, aangezien zij zouden worden 
ontmoedigd of ervan zouden worden 
weerhouden het instrument te gebruiken. 
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 
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.

Or. en
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Amendement 62
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira, Sira Rego

Voorstel voor een verordening
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Alleen een sterke publieke 
industriestrategie kan een daadwerkelijk 
gelijke, duurzame en rechtvaardige 
industriële ontwikkeling garanderen, met 
inbegrip van kwalitatief hoogwaardige 
banen en ambitieuze sociale en 
milieudoelstellingen.

Or. en

Amendement 63
Klemen Grošelj, Claudia Gamon, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Valérie Hayer, Susana 
Solís Pérez, Bart Groothuis

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De eigenvermogensfondsen, special 
purpose vehicles, investeringsplatforms en 
nationale stimuleringsbanken en -
instellingen moeten eigen vermogen of 
quasi-eigenvermogen (zoals hybride 
vreemd vermogen, preferente aandelen of 
converteerbaar eigen vermogen) 
verstrekken aan in aanmerking komende 
ondernemingen, maar exclusief entiteiten 
gericht op buy-out (of vervangingskapitaal) 
met het oog op asset stripping.

(9) De eigenvermogensfondsen, special 
purpose vehicles, investeringsplatforms en 
nationale stimuleringsbanken en -
instellingen moeten eigen vermogen of 
quasi-eigenvermogen (zoals hybride 
vreemd vermogen, preferente aandelen of 
converteerbaar eigen vermogen) 
verstrekken aan in aanmerking komende 
ondernemingen, maar exclusief entiteiten 
gericht op buy-out (of vervangingskapitaal) 
met het oog op asset stripping. De 
Commissie moet op regelmatige basis 
toezicht en controle uitoefenen op het 
gebruik van middelen en de noodzakelijke 
stappen ondernemen om misbruik van 
middelen door deelnemende actoren te 
bestraffen.
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Or. en

Amendement 64
Seán Kelly
namens de EPP-Fractie
Pernille Weiss, Markus Pieper, Jens Gieseke, Henna Virkkunen

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De eigenvermogensfondsen, special 
purpose vehicles, investeringsplatforms en 
nationale stimuleringsbanken en -
instellingen moeten eigen vermogen of 
quasi-eigenvermogen (zoals hybride 
vreemd vermogen, preferente aandelen of 
converteerbaar eigen vermogen) 
verstrekken aan in aanmerking komende 
ondernemingen, maar exclusief entiteiten 
gericht op buy-out (of vervangingskapitaal) 
met het oog op asset stripping.

(9) De eigenvermogensfondsen, special 
purpose vehicles, investeringsplatforms en 
nationale stimuleringsbanken en -
instellingen moeten eigen vermogen of 
quasi-eigenvermogen (zoals hybride 
vreemd vermogen, preferente aandelen, 
converteerbaar eigen vermogen, 
achtergestelde leningen, terugbetaalbare 
voorschotten, stille deelneming en andere 
instrumenten die bijzonder geschikt zijn 
om solvabiliteitssteun te verlenen aan 
kmo’s) verstrekken aan in aanmerking 
komende ondernemingen, maar exclusief 
entiteiten gericht op buy-out (of 
vervangingskapitaal) met het oog op asset 
stripping.

Or. en

Amendement 65
Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De eigenvermogensfondsen, 
special purpose vehicles, 
investeringsplatforms en nationale 
stimuleringsbanken en -instellingen moeten 
eigen vermogen of quasi-eigenvermogen 
(zoals hybride vreemd vermogen, 

(9) De eigenvermogens-, FinTech- en 
hedgefondsen, special purpose vehicles, 
investeringsplatforms en nationale 
stimuleringsbanken en -instellingen moeten 
eigen vermogen of quasi-eigenvermogen 
(zoals hybride vreemd vermogen, 
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preferente aandelen of converteerbaar 
eigen vermogen) verstrekken aan in 
aanmerking komende ondernemingen, 
maar exclusief entiteiten gericht op buy-out 
(of vervangingskapitaal) met het oog op 
asset stripping.

preferente aandelen of converteerbaar 
eigen vermogen) verstrekken aan in 
aanmerking komende ondernemingen, 
maar exclusief entiteiten gericht op buy-out 
(of vervangingskapitaal) met het oog op 
asset stripping.

Or. en

Amendement 66
Jessica Stegrud
namens de ECR-Fractie
Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De eigenvermogensfondsen, special 
purpose vehicles, investeringsplatforms en 
nationale stimuleringsbanken en -
instellingen moeten eigen vermogen of 
quasi-eigenvermogen (zoals hybride 
vreemd vermogen, preferente aandelen of 
converteerbaar eigen vermogen) 
verstrekken aan in aanmerking komende 
ondernemingen, maar exclusief entiteiten 
gericht op buy-out (of vervangingskapitaal) 
met het oog op asset stripping.

(9) De eigenvermogensfondsen, special 
purpose vehicles, investeringsplatforms en 
nationale stimuleringsbanken en -
instellingen moeten eigen vermogen of 
quasi-eigenvermogen (zoals hybride 
vreemd vermogen, preferente aandelen of 
converteerbaar eigen vermogen) 
verstrekken aan in aanmerking komende 
ondernemingen, maar exclusief entiteiten 
gericht op buy-out of vervangingskapitaal.

Or. en

Amendement 67
Jessica Stegrud
namens de ECR-Fractie
Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) De financierings- en 
investeringsverrichtingen moeten worden 

(10) De financierings- en 
investeringsverrichtingen moeten worden 
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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.

afgestemd op de huidige beleidsprioriteiten 
van de Unie.

Or. en

Amendement 68
Henrike Hahn
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 in 
overeenstemming zijn met de in 
Verordening (EU) 2020/852 
[taxonomieverordening] vastgestelde 
criteria, waaronder het beginsel “geen 
ernstige afbreuk doen”, en worden 
afgestemd op de huidige beleidsprioriteiten 
van de Unie, met name haar 
klimaatdoelstellingen voor 2030 en de 
doelstellingen van de klimaatwet [xxx], de 
pijler van sociale rechten en de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen en 
de Europese Green Deal, de 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 69
Seán Kelly
namens de EPP-Fractie
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Pernille Weiss, Jens Gieseke, Christian Ehler, Henna Virkkunen

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 Europese Green 
Deal, de strategie inzake de vormgeving 
van de digitale toekomst van Europa, de 
kmo-strategie voor een duurzaam en 
digitaal Europa en de nieuwe 
industriestrategie voor een wereldwijd 
concurrerend, groen en digitaal Europa. 
De steun voor grensoverschrijdende 
activiteiten moet ook specifiek zijn.

Or. en

Amendement 70
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sira Rego

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 Europese Green 
Deal, de Europese pijler van sociale 
rechten, het Europees Sociaal Handvest 
(herzien) en de strategie inzake de 
vormgeving van de digitale toekomst van 
Europa. De steun voor 
grensoverschrijdende activiteiten moet ook 
specifiek zijn.

Or. en
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Amendement 71
Henrike Hahn
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 worden 
verplicht bindende transitieplannen in te 
voeren waarin zij uiteenzetten hoe zij hun 
economische activiteiten afstemmen op de 
klimaatdoelstellingen van de Unie en 
bijdragen aan een meer circulaire 
economie en een ecosysteem met een 
grote biodiversiteit. Deze transitieplannen 
moeten een adequaat beleid met 
betrekking tot het duurzaamheidsrisico 
voorzien en garanderen dat alle 
toekomstige kapitaaluitgaven worden 
aangewend voor duurzame economische 
activiteiten in overeenstemming met het 
EU-kader om duurzame investering te 
vergemakkelijken. Zij moeten voorzien in 
de uitfasering van activiteiten die ernstige 
afbreuk doen aan milieudoelstellingen en 
in de transformatie van deze activiteiten 
naar neutrale of milieubesparende 
activiteiten binnen een vooraf bepaalde 
termijn.

Or. en

Amendement 72
Henrike Hahn
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 10 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 ter) Ondernemingen die van het 
instrument voor solvabiliteitssteun 
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gebruikmaken moeten zich verbinden tot 
en uitvoering geven aan de gelijke 
beloning van vrouwen en mannen voor 
werk van gelijke waarde en moeten in hun 
transitieplannen acties opnemen om, waar 
nodig en in de mate van het mogelijke, 
voorrang te geven aan vroegtijdige 
pensionering, tijdelijk werk of soortgelijke 
maatregelen in plaats van gedwongen 
ontslagen en verdere flexibilisering en 
onzekere vormen van werk. 
Ondernemingen die van het instrument 
voor solvabiliteitssteun gebruikmaken, 
moeten zich ook verbinden tot het 
opleiden en in voorkomend geval 
omscholen van werknemers met het oog 
op een groene en digitale transitie.

Or. en

Amendement 73
Jessica Stegrud
namens de ECR-Fractie
Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Ten minste 60 % van de 
financierings- en 
investeringsverrichtingen van het venster 
solvabiliteitssteun moet gericht zijn op 
kmo’s en midcap-ondernemingen.

Or. en

Amendement 74
Jessica Stegrud
namens de ECR-Fractie
Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

Voorstel voor een verordening
Overweging 13
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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 
transformatie van ondernemingen die 
worden gefinancierd in het kader van het 
venster solvabiliteitssteun.

(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.

Or. en

Amendement 75
Klemen Grošelj
namens de Renew-Fractie
Martina Dlabajová, Nicola Danti, Claudia Gamon, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Valérie 
Hayer, Susana Solís Pérez, Bart Groothuis

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Het Investeringscomité in het kader 
van de InvestEU-verordening moet ook in 
het kader van deze verordening, zodra deze 
is vastgesteld, verantwoordelijk worden 
voor het verlenen van de EU-garantie.

(14) Het Investeringscomité in het kader 
van de InvestEU-verordening moet ook in 
het kader van deze verordening, zodra deze 
is vastgesteld, verantwoordelijk worden 
voor het verlenen van de EU-garantie. Het 
Investeringscomité moet maatregelen 
nemen om ervoor te zorgen dat het 
instrument voor solvabiliteitssteun 
aantrekkelijk is voor potentiële 
begunstigden doordat enerzijds 
bureaucratische rompslomp, hoge kosten 
en administratieve hindernissen worden 
vermeden en anderzijds transparantie en 
verantwoording bij de verwezenlijking van 
de doelstellingen van het instrument 
worden gegarandeerd.

Or. en
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Amendement 76
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira, Sira Rego

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Het Investeringscomité in het kader 
van de InvestEU-verordening moet ook in 
het kader van deze verordening, zodra deze 
is vastgesteld, verantwoordelijk worden 
voor het verlenen van de EU-garantie.

(14) Het Investeringscomité in het kader 
van de InvestEU-verordening moet ook in 
het kader van deze verordening, zodra deze 
is vastgesteld, verantwoordelijk worden 
voor het verlenen van de EU-garantie. Dit 
comité moet zorgen voor een actieve 
deelname van alle belanghebbenden, met 
name vakbonden.

Or. en

Amendement 77
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira, Sira Rego

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9) ‘ondernemingen’: in het kader van 
het venster solvabiliteitssteun, 
ondernemingen, projectondernemingen, 
publiek-private partnerschappen en andere 
juridische structuren.

9) “ondernemingen”: in het kader van 
het venster solvabiliteitssteun, 
ondernemingen, micro-ondernemingen en 
kmo’s, projectondernemingen, publiek-
private partnerschappen en andere 
juridische structuren.

Or. en

Amendement 78
Henrike Hahn
namens de Verts/ALE-Fractie



PE655.703v01-00 34/83 AM\1210357NL.docx

NL

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) 2015/1017
Artikel 3 – punt 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 na Covid-19 van 
ondernemingen die in een lidstaat zijn 
gevestigd en in de Unie actief zijn, met een 
speciale focus op kmo’s.

Or. en

Amendement 79
Seán Kelly
namens de EPP-Fractie
Pernille Weiss, Jens Gieseke, Christian Ehler, Henna Virkkunen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) 2015/1017
Artikel 3 – punt 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 
die in een lidstaat zijn gevestigd en in de 
Unie actief zijn, met een specifieke focus 
op kmo’s.

Or. en

Amendement 80
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira, Sira Rego

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Verordening (EU) 2015/1017
Artikel 5 – lid 1 – alinea 3 – streepje 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– steun aan fondsen, special purpose 
vehicles, investeringsplatforms of andere 

– steun aan fondsen, special purpose 
vehicles, investeringsplatforms of andere 
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regelingen in het kader van het venster 
solvabiliteitssteun.

regelingen in het kader van het venster 
solvabiliteitssteun, met name voor 
projecten waarbij kmo’s zijn betrokken en 
die bijdragen aan de verwezenlijking van 
de energie- en klimaatdoelstellingen voor 
2030 en 2050.

Or. en

Amendement 81
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

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

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 onder de in 
Verordening (EU) nr. 651/2014 
vastgestelde definitie van “onderneming 
in moeilijkheden”8 vallen en onder de 
recente, door de Commissie op 29 juni 
2020 aangenomen derde wijziging vallen, 
die het mogelijk maakt voor 
ondernemingen die reeds eind 2019 in 
moeilijkheden verkeerden om voor deze 
steun in aanmerking te komen;

__________________ __________________
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).

Or. en
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Amendement 82
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques

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

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. De 
steun in het kader van het venster 
solvabiliteitssteun wordt ook verleend aan 
ondernemingen die reeds op 31 december 
2019 in moeilijkheden verkeerden, als 
hun moeilijkheden door de uitbraak van 
Covid-19 zijn verergerd. Nieuw opgerichte 
ondernemingen vallen de eerste drie jaar 
na aanvang van hun activiteiten in de 
betreffende sector niet onder 
“ondernemingen in moeilijkheden”;

__________________ __________________
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).

Or. en

Motivering

Door de tijdsperiode strikt te begrenzen tot 31 december 2019 wordt geen rekening gehouden 
met bedrijven wier situatie door Covid-19 is verergerd, die eveneens door het instrument 
moeten worden ondersteund.
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Amendement 83
Seán Kelly
namens de EPP-Fractie
Pernille Weiss, Jens Gieseke, Christian Ehler, Henna Virkkunen

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

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, of ondernemingen die op 
lange termijn als economisch 
levensvatbaar worden beschouwd, maar 
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 
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).

Or. en

Amendement 84
Massimiliano Salini, Antonio Tajani, Aldo Patriciello, Salvatore De Meo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De steun in het kader van het venster 
solvabiliteitssteun wordt echter alleen 

De steun in het kader van het venster 
solvabiliteitssteun wordt echter alleen 
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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;

verleend als deze ten goede komt aan 
ondernemingen die reeds eind 2019 niet in 
moeilijkheden verkeerden in termen van 
staatssteun8, of aan micro- of kleine 
ondernemingen die al op 31 december 
2019 in moeilijkheden verkeerden, mits zij 
zich niet in een collectieve 
insolventieprocedure in het kader van het 
nationaal recht bevinden en geen 
noodhulp of herstructureringshulp 
hebben ontvangen, maar sindsdien 
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 
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).

(Deze wijziging geldt voor de gehele tekst. 
Bij aanneming ervan moet de gehele tekst 
dienovereenkomstig worden gewijzigd.)

Or. en

(artikel 6, lid 1, onder a))

Motivering

Het instrument voor insolvabiliteitssteun is opgebouwd volgens de voorwaarden van de 
tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de 
huidige COVID-19-uitbraak (mededeling C(2020)1863). Volgens de laatste wijziging 
(mededeling C (2020) 4509 van 29 juni 2020) is deze kaderregeling ook van toepassing voor 
micro- en kleine ondernemingen die al vóór 31 december 2019 in moeilijkheden verkeerden. 
Daarom zou het passend zijn als voor het instrument voor solvabiliteitssteun dezelfde 
bepalingen worden overgenomen.

Amendement 85
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira, Sira Rego

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5



AM\1210357NL.docx 39/83 PE655.703v01-00

NL

Verordening (EU) 2015/1017
Artikel 6 – lid 1 – punt a – alinea 1 bis (nieuw)

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. 
Ondernemingen die steun ontvangen 
verbinden zich ertoe banen en lonen in 
stand te houden en geen dividend aan 
aandeelhouders of bonussen aan 
topmanagers toe te kennen zolang de 
steun wordt verleend en zes maanden 
nadien;

__________________ __________________
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).

Or. en

Amendement 86
Henrike Hahn
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bovendien wordt de steun in het kader 
van het venster solvabiliteitssteun alleen 
verleend aan ondernemingen die:
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– plannen vaststellen op basis van de in 
deel 6, punt d), van bijlage II genoemde 
richtsnoeren;
– niet betrokken zijn geweest bij of het 
voorwerp zijn van een onderzoek of 
rechtsvervolging voor het witwassen van 
geld, de financiering van terrorisme, 
belastingontwijking, belastingfraude of 
belastingontduiking. Ondernemingen met 
een geconsolideerde omzet van meer dan 
750 000 000 EUR stellen jaarlijks een 
verslag met informatie over 
inkomstenbelasting op overeenkomstig 
artikel 89 van Richtlijn 2013/36/EU en 
stellen dit kosteloos ter beschikking van 
het publiek;
– geen deel uitmaken van een groep met 
dochterondernemingen zonder echte 
economische activiteit in een land dat is 
opgenomen in de EU-lijst van jurisdicties 
die niet-coöperatief zijn op 
belastinggebied1 bis;
– ten minste tot twee jaar na ontvangst 
van de steun uit het instrument voor 
solvabiliteitssteun geen dividenden en 
reserves uitkeren, bonussen toekennen of 
aandelen terugkopen;
– voldoen aan de in artikel 18 van 
Verordening (EU) 2020/852 bedoelde 
minimumgaranties;
– tijdens de duur van de steun niet 
overgaan tot verplaatsing of overdracht 
van banen, kapitaal en 
productieprocessen van een lidstaat naar 
een andere of naar een land buiten de 
Unie;
– zich verbinden tot en uitvoering geven 
aan de gelijke beloning van vrouwen en 
mannen voor werk van dezelfde waarde.
__________________
1 bis https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/nl/TXT/?uri=CELEX:52020XG02
27(01)

Or. en
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Amendement 87
Henrike Hahn
namens de Verts/ALE-Fractie

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 wordt lid 1, onder 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, met inbegrip van de klimaat- 
en energieverbintenissen van de EU voor 
2030 en de doelstelling van een 
klimaatneutrale economie tegen 2040, het 
scheppen van kwalitatief hoogwaardige 
banen, en economische, sociale en 
territoriale cohesie;”.

Or. en

(Dit amendement is bedoeld om een bepaling van de bestaande wetshandeling – artikel 6, 
lid 1, onder b) – te veranderen, die in het Commissievoorstel niet aan de orde 

komt.)Motivering

Dit amendement is nodig om dwingende redenen in verband met de interne logica van de 
tekst en houdt onlosmakelijk verband met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement 88
Henrike Hahn
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 na lid 1 het 
volgende lid ingevoegd:
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“1 bis. De Commissie ontwikkelt een 
afzonderlijk scorebord voor het venster 
solvabiliteitssteun om ondernemingen die 
mogelijk in aanmerking komen voor steun 
in het kader van het venster 
solvabiliteitssteun te beoordelen voor de 
toepassing van artikel 7, lid 12 van deze 
verordening. Alleen ondernemingen die 
een minimumscore bereiken, komen in 
aanmerking voor steun in het kader van 
het venster solvabiliteitssteun.”.

Or. en

Amendement 89
Henrike Hahn
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EU) 2015/1017
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) In Artikel 6 wordt lid 3 toegevoegd 
dat luidt als volgt:

Schrappen

3. ‘Onverminderd lid 2 kunnen de 
subverrichtingen van de financiële 
intermediairs beperkt zijn tot een 
minimumomvang bij financierings- en 
investeringsverrichtingen in het kader van 
het venster solvabiliteitssteun.’

Or. en

Amendement 90
Henrike Hahn
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 bis (nieuw)
Verordening (EU) 2015/1017
Artikel 7 – lid 12 – alinea 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) In artikel 7, lid 12, wordt na de 
tweede alinea de volgende alinea 
ingevoegd:
“Het scorebord, dat voor het 
investeringscomité een instrument is om 
prioriteit te verlenen aan het gebruik van 
de EU-garantie voor verrichtingen, 
waaronder de steun die wordt verleend in 
het kader van het venster solvabiliteit aan 
specifieke ondernemingen die hogere 
scores en een grotere meerwaarde 
hebben, wordt na goedkeuring van een 
project openbaar gemaakt. De 
openbaarmaking betreft geen 
commercieel gevoelige informatie.”.

Or. en

Motivering

Dit amendement is nodig om dwingende redenen in verband met de interne logica van de 
tekst en houdt onlosmakelijk verband met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement 91
Henrike Hahn
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 ter (nieuw)
Verordening (EU) 2015/1017
Artikel 7 – lid 14 – alinea 1

Bestaande tekst Amendement

(7 ter) In artikel 7 wordt de eerste alinea 
van lid 14 als volgt gewijzigd:

De Commissie is bevoegd om 
overeenkomstig artikel 23, leden 1 tot en 
met 3 en lid 5, gedelegeerde handelingen 
vast te stellen om deze verordening aan te 
vullen met een scorebord van indicatoren 
dat door het investeringscomité moet 
worden gebruikt om een onafhankelijke en 

“De Commissie is bevoegd om 
overeenkomstig artikel 23, leden 1 tot en 
met 3 en lid 5, gedelegeerde handelingen 
vast te stellen om deze verordening aan te 
vullen met een scorebord van indicatoren 
dat door het investeringscomité moet 
worden gebruikt om een onafhankelijke en 
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transparante beoordeling van het mogelijke 
en daadwerkelijke gebruik van de EU-
garantie te waarborgen. Dergelijke 
gedelegeerde handelingen worden 
voorbereid in nauw overleg met de EIB.

transparante beoordeling van het mogelijke 
en daadwerkelijke gebruik van de EU-
garantie te waarborgen, met inbegrip van 
het gebruik ervan in het kader van het 
venster solvabiliteitssteun, door een 
methodologisch kader vast te stellen voor 
het toekennen van scores aan 
ondernemingen die via het venster 
solvabiliteitssteun kunnen worden 
ondersteund. Dergelijke gedelegeerde 
handelingen worden voorbereid in nauw 
overleg met de EIB.”.

Or. en

Motivering

Dit amendement is nodig om dwingende redenen in verband met de interne logica van de 
tekst en houdt onlosmakelijk verband met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement 92
Henrike Hahn
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 quater (nieuw)
Verordening (EU) 2015/1017
Artikel 7 – lid 14 – alinea 2

Bestaande tekst Amendement

(7 quater) In artikel 7, lid 14, wordt de 
tweede alinea vervangen door:

Het bestuur mag op verzoek van de EIB 
het investeringscomité toestaan een project 
te bekijken waarvan de score in een van 
pijlers onder de minimumscore ligt, 
wanneer in de algemene op het scorebord 
vermelde beoordeling wordt geconcludeerd 
dat de verrichting in verband met dat 
project ernstig marktfalen aan zou pakken 
of een aanzienlijke additionaliteit zou 
opleveren.

“Het bestuur mag op verzoek van de EIB 
het investeringscomité toestaan een project 
of een onderneming in het kader van het 
venster solvabiliteit te bekijken waarvan de 
score in een van pijlers onder de 
minimumscore ligt, wanneer in de 
algemene op het scorebord vermelde 
beoordeling wordt geconcludeerd dat de 
verrichting in verband met dat project 
ernstig marktfalen aan zou pakken of een 
aanzienlijke additionaliteit zou 
opleveren.”.
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Or. en

Motivering

Dit amendement is nodig om dwingende redenen in verband met de interne logica van de 
tekst en houdt onlosmakelijk verband met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement 93
Jessica Stegrud
namens de ECR-Fractie
Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

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:

Schrappen

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

Or. en

Amendement 94
Henrike Hahn
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
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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 name de klimaatdoelstellingen 
van de Unie voor 2030, de in 
[Verordening (EU) 2020/XXX tot 
vaststelling van een kader voor de 
totstandbrenging van klimaatneutraliteit 
(“Europese klimaatwet”)] vastgestelde 
klimaatdoelstellingen, de in Verordening 
2020/... (taxonomieverordening) 
vastgestelde criteria, de Europese pijler 
van sociale rechten, de Europese Green 
Deal9, de nieuwe industriestrategie voor 
Europa, een kmo-strategie voor een 
duurzaam en digitaal Europa 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 95
Seán Kelly
namens de EPP-Fractie
Pernille Weiss, Christian Ehler, Jens Gieseke, Henna Virkkunen

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 

De betrokken verrichtingen zijn in 
overeenstemming met het beleid van de 
Unie, met inbegrip van de Europese Green 
Deal9, de strategie inzake de vormgeving 
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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:

van de digitale toekomst van Europa10, de 
nieuwe industriestrategie voor Europa, 
een kmo-strategie voor een duurzaam en 
digitaal Europa en de ambities van 
Horizon Europa, en ondersteunen een 
inclusief en symmetrisch herstel in de 
nasleep van de Covid-19-pandemie in alle 
lidstaten 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 96
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sira Rego

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, de strategie inzake de vormgeving 
van de digitale toekomst van Europa10 en 
de Europese pijler van sociale rechten, en 
ondersteunen een inclusief en symmetrisch 
herstel in de nasleep van de Covid-19-
pandemie met behoud van kwalitatief 
hoogwaardige banen en degelijke lonen in 
alle regio’s van de Unie, 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 97
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière

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 
ondersteunen een inclusief en symmetrisch 
herstel in de nasleep van de Covid-19-
pandemie en elk van de volgende algemene 
doelstellingen. Er moet specifieke 
prioriteit en steun worden verleend aan 
verrichtingen die ten goede komen aan 
ondernemingen in essentiële sectoren van 
nationale industrieën:

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

Or. en

Amendement 98
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 bis (nieuw)
Verordening (EU) 2015/1017
Artikel 9 – lid 2 – alinea 3 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) In artikel 9 wordt aan lid 2, 
derde alinea, punt c bis) toegevoegd dat 
luidt als volgt:
“c bis) ontwikkeling van 
ruimtevaartinfrastructuur en 
downstreamtoepassingen;”.

Or. en
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Motivering

De gevolgen van de Covid-19-crisis hebben aan het licht gebracht dat ook kmo’s in de 
ruimtevaartsector solvabiliteitssteun nodig hebben.

Amendement 99
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 ter (nieuw)
Verordening (EU) 2015/1017
Artikel 9 – lid 2 – alinea 3 – letter g – punt vi bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 ter) In artikel 9 wordt aan lid 2, 
derde alinea, letter g, punt vi bis 
toegevoegd dat luidt als volgt:
“vi bis) mode;”.

Or. en

Motivering

De gevolgen van de Covid-19-crisis hebben aan het licht gebracht dat ook kmo’s in de 
modesector solvabiliteitssteun nodig hebben.

Amendement 100
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 quater (nieuw)
Verordening (EU) 2015/1017
Artikel 9 – lid 2 – alinea 3 – letter g – punt vi ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 quater) In artikel 9 wordt aan lid 2, 
derde alinea, letter g, punt vi ter) 
toegevoegd dat luidt als volgt:
“vi ter) detailhandel.”.

Or. en
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Motivering

De gevolgen van de Covid-19-crisis hebben aan het licht gebracht dat ook kmo’s in de 
detailhandel solvabiliteitssteun nodig hebben.

Amendement 101
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 quinquies (nieuw)
Verordening (EU) 2015/1017
Artikel 9 – lid 2 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 quinquies)In artikel 9 wordt aan lid 2 
een tweede alinea toegevoegd, die luidt als 
volgt: 
 “De betrokken verrichtingen 
worden verbonden aan een verbintenis 
van de begunstigde om duurzame en 
kwalitatief hoogwaardige banen te 
behouden of te creëren binnen hun in de 
EU gevestigde activiteiten.”.

Or. en

Amendement 102
Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch, Jessica Stegrud

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

(a) streeft de EIB ernaar dat de EFSI-
financiering in het venster infrastructuur en 
innovatie onder andere 
projectcomponenten steunt die bijdragen 
aan het bereiken van duurzaamheid. 
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 



AM\1210357NL.docx 51/83 PE655.703v01-00

NL

midcap-ondernemingen wordt niet in die 
berekening opgenomen. De EIB gebruikt 
haar internationaal overeengekomen 
methoden om die onderdelen of 
kostenaandelen van klimaatactieprojecten 
te bepalen;

kostenaandelen van projecten voor 
klimaat- en duurzaamheidsactie te 
bepalen;

Or. en

Amendement 103
Henrike Hahn
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12
Verordening (EU) 2015/1017
Artikel 9 – lid 2 bis (nieuw) – 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 
80 % 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 104
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sira Rego
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12
Verordening (EU) 2015/1017
Artikel 9 – lid 2 bis (nieuw) – 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 
projectcomponenten steunt die bijdragen 
aan klimaatactie, en ten minste 20 % van 
de EFSI-financiering in het kader van het 
venster infrastructuur en innovatie 
energie-efficiëntieprojecten steunt, 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 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 105
Henrike Hahn
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) zorgt de EIB ervoor dat de EFSI-
financiering in overeenstemming is met 
de kredietverstrekkingscriteria van de EIB 
en met het beginsel “geen ernstige 
afbreuk doen” zoals vastgesteld in de EU-
taxonomieverordening, en dat 
investeringen die via het EFSI worden 
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gefinancierd aan een 
duurzaamheidsonderzoek worden 
onderworpen om te bepalen of ze 
schadelijke milieu-, klimaat- of sociale 
effecten met zich meebrengen;

Or. en

Motivering

Dit amendement is nodig om dwingende redenen in verband met de interne logica van de 
tekst en houdt onlosmakelijk verband met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement 106
Henrike Hahn
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

Dit amendement is nodig om dwingende redenen in verband met de interne logica van de 
tekst en houdt onlosmakelijk verband met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement 107
Seán Kelly
namens de EPP-Fractie
Pernille Weiss

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12
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Verordening (EU) 2015/1017
Artikel 9 – lid 2 bis (nieuw) – 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 die economisch 
het zwaarst door de Covid-19-pandemie 
zijn getroffen en dat daarbij een 
evenwichtige geografische verspreiding 
tussen de lidstaten wordt gegarandeerd en 
marktconcentratie wordt vermeden;

Or. en

Amendement 108
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira, Sira Rego

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12
Verordening (EU) 2015/1017
Artikel 9 – lid 2 bis (nieuw) – 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, met name micro-
ondernemingen en kmo’s, te ondersteunen 
in lidstaten en sectoren die sociaal en 
economisch het zwaarst door de Covid-19-
pandemie zijn getroffen;

Or. en

Amendement 109
Henrike Hahn
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 (nieuw) – 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, met name kmo’s, te 
ondersteunen in lidstaten en sectoren die 
economisch het zwaarst door de Covid-19-
pandemie zijn getroffen;

Or. en

Amendement 110
Jessica Stegrud
namens de ECR-Fractie
Robert Roos

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Indien aangenomen, vervalt amendement 13.

Amendement 111
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira, Sira Rego
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12
Verordening (EU) 2015/1017
Artikel 9 – lid 2 bis (nieuw) – 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, met name micro-
ondernemingen en kmo’s, te ondersteunen 
in lidstaten en regio’s waar de 
beschikbaarheid van solvabiliteitssteun van 
de staat beperkter is.

Or. en

Amendement 112
Henrike Hahn
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12
Verordening (EU) 2015/1017
Artikel 9 – lid 2 bis (nieuw) – 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, met name kmo’s, te 
ondersteunen in lidstaten waar de 
beschikbaarheid van solvabiliteitssteun van 
de staat beperkter is.

Or. en

Amendement 113
Henrike Hahn
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 (nieuw) – alinea 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) zorgt de EIB ervoor dat technische 
bijstand wordt verleend aan lidstaten en 
ondernemingen, met name kmo’s, om de 
brede verdeling en absorptie van de 
financiering in het kader van het 
instrument voor solvabiliteitssteun te 
ondersteunen door bestaande 
instrumenten in het kader van het EFSI te 
gebruiken, zoals de Europese 
investeringsadvieshub (EIAH);

Or. en

Motivering

Dit amendement is nodig om dwingende redenen in verband met de interne logica van de 
tekst en houdt onlosmakelijk verband met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement 114
Seán Kelly
namens de EPP-Fractie
Pernille Weiss, Markus Pieper, Jens Gieseke, Henna Virkkunen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c ter) streeft de EIB ernaar dat ten 
minste 65 % van de EFSI-financiering in 
het venster solvabiliteitssteun wordt 
gebruikt om in aanmerking komende 
kleine en middelgrote ondernemingen 
(kmo’s) zoals gedefinieerd in Aanbeveling 
2003/361/EG van de Commissie te 
ondersteunen.

Or. en
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Amendement 115
Jessica Stegrud
namens de ECR-Fractie
Robert Roos, Hermann Tertsch, Margarita de la Pisa Carrión

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c quater) verschaft de EIB duidelijke 
en objectieve parameters voor de 
toewijzing van EFSI-financiering in het 
venster solvabiliteitssteun.

Or. en

Motivering

Indien aangenomen, vervalt amendement 12.

Amendement 116
Henrike Hahn
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c quinquies) zorgt de EIB ervoor dat de 
EFSI-financiering in het venster 
solvabiliteitssteun wordt gebruikt om in 
aanmerking komende ondernemingen te 
ondersteunen die ernaar streven bij te 
dragen aan de verwezenlijking van de 
klimaat- en energiedoelstellingen in de 
lidstaten die zich hebben verbonden tot 
het bereiken van klimaatneutraliteit in 
uiterlijk 2050 en deze verbintenis 
uitvoeren.
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Or. en

Motivering

Dit amendement is nodig om dwingende redenen in verband met de interne logica van de 
tekst en houdt onlosmakelijk verband met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement 117
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c sexies) zorgt de EIB ervoor dat het 
grootste deel van de EFSI-financiering in 
het venster solvabiliteitssteun wordt 
gebruikt om in aanmerking komende 
bedrijven te ondersteunen in lidstaten die 
zich ertoe verbinden duurzame en 
kwalitatief hoogwaardige banen in stand 
te houden of te creëren binnen hun in de 
EU gevestigde activiteiten.

Or. en

Amendement 118
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

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

Or. en
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Amendement 119
Henrike Hahn
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12
Verordening (EU) 2015/1017
Artikel 9 – lid 2 bis (nieuw) - 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 EU-
klimaatdoelstellingen komen niet in 
aanmerking voor steun in het kader van 
deze verordening.

Or. en

Amendement 120
Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 16
Verordening (EU) 2015/1017
Artikel 10 – lid 2 – alinea 3 (nieuw)

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.

Voor wat betreft financiering of garanties 
die worden verstrekt aan instellingen, 
investeringsplatformen, special purpose 
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vehicles of fondsen waarin een lidstaat 
een meerderheidsbelang heeft of 
waarover een lidstaat zeggenschap 
uitoefent, komen alleen hybride 
kapitaalinstrumenten zoals preferente 
aandelen, winstbewijzen of stille 
deelneming, die garant staan voor een 
passieve rol van de lidstaat, in 
aanmerking voor steun in het kader van 
het venster solvabiliteitssteun. Het bestuur 
verstrekt daartoe nadere richtsnoeren.

Or. en

Amendement 121
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 16
Verordening (EU) 2015/1017
Artikel 10 – lid 2 – alinea 3 (nieuw)

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 van 
toepassing zijn.

Or. en

Amendement 122
Seán Kelly
namens de EPP-Fractie
Pernille Weiss, Jens Gieseke, Christian Ehler, Henna Virkkunen
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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 
200 000 000 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). Er wordt bijzondere aandacht 
besteed aan het verlenen van technische 
bijstand aan kmo’s. 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

Amendement 123
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière

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 

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, 
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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.

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

Amendement 124
Henrike Hahn
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. De technische 
bijstand is erop gericht de groene en 
digitale transformatie te ondersteunen van 
ondernemingen die in het kader van dit 
venster worden gefinancierd.

Or. en

Amendement 125
Seán Kelly
namens de EPP-Fractie
Pernille Weiss, Jens Gieseke, Henna Virkkunen
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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 
overeenkomstig artikel 21, lid 5, van het 
Financieel Reglement en valt onder artikel 
4, leden 4 en 8, van de [EURI]-
verordening.

Een bedrag van 160 000 000 EUR van het 
bedrag waarvan sprake in de eerste alinea 
vormt een externe bestemmingsontvangst 
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 126
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière

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

Een bedrag van 40 000 000 EUR van het 
bedrag waarvan sprake in de eerste alinea 
vormt een externe bestemmingsontvangst 
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 127
Henrike Hahn
namens de Verts/ALE-Fractie

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

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. Gefinancierde 
verrichtingen worden 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 de milieu- en sociale doelstellingen 
van de Unie. Met dat doel verstrekken 
entiteiten die om financiering verzoeken 
passende informatie op basis van door de 
Commissie op te stellen richtsnoeren. 
Deze informatie omvat onder andere het 
aandeel van de financiering in ecologisch 
duurzame economische activiteiten 
overeenkomstig artikel 3 van Verordening 
(EU) 2020/852 betreffende de 
totstandbrenging van een kader ter 
bevordering van duurzame beleggingen 
en tot wijziging van Verordening (EU) 
2019/2088. Projecten die een bepaalde 
omvang zoals omschreven in de 
richtsnoeren niet overschrijden, worden 
uitgesloten van de toetsing.

Or. en

Amendement 128
Henrike Hahn
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 27 bis (nieuw)
Verordening (EU) 2015/1017
Artikel 16 – lid 2 – alinea 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27 bis) In artikel 16 wordt aan 
lid 2 een derde alinea toegevoegd, die 
luidt als volgt:
“Dit afzonderlijk verslag bevat met name 
een gedetailleerde beoordeling van de 
bijdrage van het venster solvabiliteitssteun 
aan de groene en digitale transitie van de 
ondernemingen die van de steun 
gebruikmaken, in voorkomend geval op 
basis van de plannen voor een 
rechtvaardige transitie die door de 
ondersteunde ondernemingen zijn 
opgesteld.”.

Or. en

Motivering

Dit amendement is nodig om dwingende redenen in verband met de interne logica van de 
tekst en houdt onlosmakelijk verband met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement 129
Jessica Stegrud
namens de ECR-Fractie
Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

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

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 
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financiering gericht op het verbeteren van 
de eigenvermogensbasis van 
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.

financiering gericht op het verbeteren van 
de eigenvermogensbasis van 
ondernemingen en hun solvabiliteit. 
Aangezien het venster solvabiliteitssteun 
tot doel heeft de economie van de EU 
stabieler te maken, richt het zich in het 
bijzonder op “brownfield”-investeringen. 
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.

Or. en

Amendement 130
Henrike Hahn
namens de Verts/ALE-Fractie

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

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 
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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 
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.

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, met bijzondere aandacht 
voor kmo’s, 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 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 131
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira, Sira Rego

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) Met de EU-garantie wordt een 
breed scala aan producten gesteund zodat 
het EFSI kan worden aangepast aan de 
marktbehoeften maar ook particuliere 

c) Met de EU-garantie wordt een 
breed scala aan producten gesteund zodat 
het EFSI kan worden aangepast aan de 
marktbehoeften maar ook particuliere 
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investeringen in de projecten worden 
aangemoedigd, zonder daarbij particuliere 
marktfinanciering te verdringen. In deze 
context zal de EIB naar verwachting 
financiering uit hoofde van het EFSI 
verstrekken teneinde een totaal 
streefbedrag van ten minste 500 000 000 
000 EUR aan publieke of private 
investeringen in het kader van het venster 
infrastructuur en innovatie en in het kader 
van het venster kmo's samen halen, 
waartoe financiering behoort die 
beschikbaar wordt gesteld door het EIF in 
het kader van EFSI-verrichtingen met 
betrekking tot de in artikel 10, lid 2, 
onder b), genoemde instrumenten door 
nationale stimuleringsbanken of -
instellingen en door de toegang tot 
financiering voor entiteiten met ten hoogste 
3 000 werknemers te verbeteren. De in 
aanmerking komende producten zijn onder 
andere11: leningen, 
garanties/tegengaranties, mezzanine en 
achtergestelde financiering, 
kapitaalmarktinstrumenten waaronder 
kredietverbetering, en deelnemingen of 
quasi-deelnemingen, onder meer via 
nationale stimuleringsbanken of -
instellingen, investeringsplatformen, 
fondsen of special purpose vehicles. In dit 
verband mag de EIB de geschikte 
portefeuilles samenstellen zodat een breed 
scala aan investeerders kan investeren in 
EFSI-projecten. In het kader van het 
venster solvabiliteitssteun komen in 
aanmerking de producten die resulteren in 
het verstrekken van investeringen, 
intermediair eigen vermogen of quasi-
eigen vermogen aan ondernemingen en 
projecten, maar exclusief entiteiten gericht 
op buy-out (of vervangingskapitaal) met 
het oog op asset stripping. Men verwacht 
dat de EIB en het EIF financiering zullen 
verstrekken met het oog op het bereiken 
van een investeringsdoel van maximaal 
300 000 000 000 EUR in het kader van het 
venster solvabiliteitssteun.

investeringen in de projecten worden 
aangemoedigd, zonder daarbij particuliere 
marktfinanciering te verdringen. In deze 
context zal de EIB naar verwachting 
financiering uit hoofde van het EFSI 
verstrekken teneinde een totaal 
streefbedrag van ten minste 
500 000 000 000 EUR aan publieke of 
private investeringen in het kader van het 
venster infrastructuur en innovatie en in het 
kader van het venster kmo's samen halen, 
waartoe financiering behoort die 
beschikbaar wordt gesteld door het EIF in 
het kader van EFSI-verrichtingen met 
betrekking tot de in artikel 10, lid 2, 
onder b), genoemde instrumenten door 
nationale stimuleringsbanken of -
instellingen en door de toegang tot 
financiering voor entiteiten met ten hoogste 
250 werknemers te verbeteren. De in 
aanmerking komende producten zijn onder 
andere11: leningen, 
garanties/tegengaranties, mezzanine en 
achtergestelde financiering, 
kapitaalmarktinstrumenten waaronder 
kredietverbetering, en deelnemingen of 
quasi-deelnemingen, onder meer via 
nationale stimuleringsbanken of -
instellingen, investeringsplatformen, 
fondsen of special purpose vehicles. In dit 
verband mag de EIB de geschikte 
portefeuilles samenstellen zodat een breed 
scala aan investeerders kan investeren in 
EFSI-projecten. In het kader van het 
venster solvabiliteitssteun komen in 
aanmerking de producten die resulteren in 
het verstrekken van investeringen, 
intermediair eigen vermogen of quasi-
eigen vermogen aan ondernemingen en 
projecten, maar exclusief entiteiten gericht 
op buy-out (of vervangingskapitaal) met 
het oog op asset stripping. Men verwacht 
dat de EIB en het EIF financiering zullen 
verstrekken met het oog op het bereiken 
van een investeringsdoel van maximaal 
300 000 000 000 EUR in het kader van het 
venster solvabiliteitssteun.

__________________ __________________
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11 Dit is een onvolledig overzicht van 
producten die via het EFSI kunnen worden 
aangeboden.

11 Dit is een onvolledig overzicht van 
producten die via het EFSI kunnen worden 
aangeboden.

Or. en

Amendement 132
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 31 – punt 3
Verordening (EU) 2015/1017
Bijlage II – deel 6 – punt d (nieuw) – 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 
onafhankelijkheid van de besluitvorming 
en de autonomie van de begunstigden.

Or. en

Amendement 133
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– In het kader van het venster 
solvabiliteitssteun worden met name 

– In het kader van het venster 
solvabiliteitssteun worden met name 
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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.

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 de 
instandhouding en creatie van duurzame 
en kwalitatief hoogwaardige banen.

Or. en

Amendement 134
Seán Kelly
namens de EPP-Fractie
Pernille Weiss, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 31 – punt 3
Verordening (EU) 2015/1017
Bijlage II – deel 6 – punt d (nieuw) – 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, 
kleine en middelgrote ondernemingen 
(kmo’s) en/of ondernemingen met een 
hoog potentieel voor groene of digitale 
transformatie.

Or. en

Amendement 135
Henrike Hahn
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 – punt d (nieuw) – streepje 2
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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 die een hoog potentieel 
hebben voor of bezig zijn met groene of 
digitale transformatie.

Or. en

Amendement 136
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

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

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 tijdelijke 
kaderregeling inzake staatssteun12 en de 
recente, door de Commissie op 29 juni 
2020 aangenomen derde wijziging 
daarvan, waarbij gepaste aandacht moet 
worden besteed aan het Europese karakter 
van het instrument en aan het 
onafhankelijke beheer van de fondsen en 
andere vehikels.

__________________ __________________
12 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.

12 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.



AM\1210357NL.docx 73/83 PE655.703v01-00

NL

Or. en

Amendement 137
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques

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

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 
staatssteunregels, waarbij gepaste 
aandacht moet worden besteed aan het 
Europese karakter van het instrument en 
aan het onafhankelijke beheer van de 
fondsen en andere vehikels.

__________________
12 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 138
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– Ondernemingen waarop fondsen, 
special purpose vehicles of 

– Ondernemingen waarop fondsen, 
special purpose vehicles of 
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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.

investeringsplatforms zich richten, 
verbinden zich ertoe zoveel mogelijk 
duurzame en kwalitatief hoogwaardige 
banen in stand te houden en te creëren 
binnen hun in de EU gevestigde 
activiteiten.

Or. en

Amendement 139
Henrike Hahn
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 – punt d (nieuw) – 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 

– Ondernemingen waarop fondsen, 
special purpose vehicles of 
investeringsplatforms zich richten, voldoen 
aan sociale en milieuwaarborgen, 
overeenkomstig de richtsnoeren van het 
bestuur die gebaseerd zijn op de 
artikelen 17 en 18 van Verordening (EU) 
2020/852. Dergelijke richtsnoeren moeten 
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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.

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 die zijn 
onderworpen aan de verplichting om niet-
financiële informatie bekend te maken 
overeenkomstig artikel 19 bis of 
artikel 29 bis van Richtlijn 2013/34/EU 
voeren plannen voor een groene en 
rechtvaardige transitie 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.

Transitieplannen garanderen ten minste 
dat:
– de economische activiteiten van de 
onderneming in overeenstemming zijn 
met de klimaatdoelstellingen van de Unie 
voor 2030 en met de doelstellingen die zijn 
vastgesteld in [Verordening (EU) 
2020/XXX tot vaststelling van een kader 
voor de totstandbrenging van 
klimaatneutraliteit (“Europese 
klimaatwet”)];
– de economische activiteiten van de 
ondernemingen in voorkomend geval in 
overeenstemming zijn met de in artikel 9, 
onder b) tot en met f) van Verordening 
(EU) 2020/852 genoemde 
milieudoelstellingen;
– een passend beleid wordt vastgesteld 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 overeenkomstig de 
artikelen 3 en 9 van Verordening (EU) 
2020/852 als ecologisch duurzaam 
worden aangemerkt;
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– wordt voorzien in de uitfasering van 
activiteiten die ernstige afbreuk doen aan 
milieudoelstellingen overeenkomstig 
artikel 17 van Verordening (EU) 2020/852 
en in de transformatie van deze 
activiteiten naar neutrale of 
milieubesparende activiteiten binnen een 
vooraf bepaalde termijn;
– doelstellingen voor kwalitatief 
hoogwaardige banen en gendergelijkheid, 
waaronder gelijke beloning, worden 
nagestreefd.
Transitieplannen bestaan uit op 
wetenschappelijke inzichten gebaseerde 
en bedrijfsbrede documenten en zijn 
gebaseerd op de richtsnoeren van de 
Europese Commissie over niet-financiële 
rapportage: aanvulling betreffende 
klimaatrapportage. Zij bevatten 
tussentijdse doelstellingen, worden 
jaarlijks bijgewerkt en geven een evaluatie 
achteraf over het al dan niet behalen van 
de doelstellingen.
Ondernemingen die niet zijn onderworpen 
aan een verplichting om niet-financiële 
informatie bekend te maken 
overeenkomstig artikel 19 bis of 
artikel 29 bis van Richtlijn 2013/34/EU 
voeren transitieplannen in waarin wordt 
toegelicht of en in hoeverre hun 
economische activiteiten de in artikel 3 
van Verordening (EU) 2020/852 
genoemde milieudoelstellingen 
ondersteunen. De plannen omvatten in 
voorkomend geval doelstellingen met 
betrekking tot het aandeel van hun 
kapitaaluitgaven en het aandeel van hun 
exploitatiekosten dat bestemd is voor 
activa of processen die verband houden 
met economische activiteiten die 
overeenkomstig de artikelen 3 en 9 van de 
taxonomieverordening als ecologisch 
duurzaam worden aangemerkt. De 
plannen omvatten ook doelstellingen voor 
kwalitatief hoogwaardige banen en 
maatregelen voor het behoud van banen, 
alsook doelstellingen in verband met 
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gendergelijkheid, waaronder 
doelstellingen voor gelijke beloning. De 
plannen omvatten tussentijdse 
doelstellingen, worden jaarlijks bijgewerkt 
en geven een evaluatie achteraf over het 
al dan niet behalen van de doelstellingen.
Kmo’s kunnen gebruikmaken van 
vereenvoudigde modellen die door de 
Commissie worden ontwikkeld, en van 
gerichte financiële en technische bijstand 
bij de uitvoering van hun 
transitieplannen.

Or. en

Amendement 140
Seán Kelly
namens de EPP-Fractie
Pernille Weiss, Henna Virkkunen, Jens Gieseke, Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 31 – punt 3
Verordening (EU) 2015/1017
Bijlage II – deel 6 – punt d (nieuw) – 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, 

– 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 
ervoor zorgen dat onnodige 
administratieve lasten worden vermeden, 
met name voor kmo’s, en rekening houden 
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, 
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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.

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, met name kmo’s, te helpen bij 
deze omschakelingen.

Or. en

Amendement 141
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira, Sira Rego

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

– 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 kwalitatief hoogwaardige 
banen in stand te houden en 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 met duidelijke 
en ambitieuze doelstellingen voor de 
vermindering van de CO2-uitstoot. 
Bedrijven worden ook aangemoedigd om 
vooruitgang te boeken met hun digitale 
transformatie. Er is technische bijstand 
beschikbaar om bedrijven te helpen bij 
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omschakelingen. deze omschakelingen.

Or. en

Amendement 142
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Sandra Pereira, Sira Rego

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 31 – punt 3
Verordening (EU) 2015/1017
Bijlage II – deel 6 – punt d (nieuw) – streepje 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– Bedrijven die geregistreerd staan 
in belastingparadijzen dan wel 
rechtstreeks of via dochterondernemingen 
in belastingparadijzen actief zijn zonder 
voorafgaand bewijs van wezenlijke 
activiteiten in de betrokken landen, 
komen niet in aanmerking voor steun in 
het kader van het venster 
solvabiliteitssteun. De terugkoop van 
aandelen en de uitkering van dividenden 
aan aandeelhouders of bonussen aan 
topmanagers zijn onverenigbaar met 
steun in het kader van het venster 
solvabiliteitssteun.

Or. en

Amendement 143
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sira Rego

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 31 – punt 4
Verordening (EU) 2015/1017
Bijlage II – deel 8 – punt b – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verrichtingen die worden gefinancierd 
vanuit het EFSI zijn aan het eind van de 
betrokken investeringsperiode niet 
geconcentreerd in een bepaald gebied. 

Verrichtingen die worden gefinancierd 
vanuit het EFSI zijn aan het eind van de 
betrokken investeringsperiode niet 
geconcentreerd in een bepaald gebied. 
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Daarom stelt het bestuur indicatieve 
richtsnoeren vast voor geografische 
diversificatie en concentratie. Het bestuur 
kan besluiten deze indicatieve limieten te 
wijzigen na raadpleging van het 
investeringscomité.

Daarom stelt het bestuur richtsnoeren vast 
voor geografische diversificatie en 
concentratie. Het bestuur kan besluiten 
deze indicatieve limieten te wijzigen na 
raadpleging van het investeringscomité.

Or. en

Amendement 144
Jessica Stegrud
namens de ECR-Fractie
Robert Roos

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 31 – punt 4
Verordening (EU) 2015/1017
Bijlage II – deel 8 – punt b – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het bestuur stelt in het kader van het 
venster solvabiliteitssteun specifieke 
diversificatie- en concentratielimieten vast 
om ervoor te zorgen dat aan de respectieve 
vereisten van artikel 9, lid 2 bis, onder b) 
en c), is voldaan, met dien verstande dat 
buitensporige concentratie in een beperkt 
aantal lidstaten wordt vermeden. Het 
bestuur maakt regelmatig de balans op 
van de economische gevolgen van de 
Covid-19-pandemie voor de lidstaten en 
sectoren. Op die basis kan het bestuur 
besluiten deze limieten te wijzigen na 
raadpleging van het investeringscomité.

Het bestuur stelt in het kader van het 
venster solvabiliteitssteun specifieke 
diversificatie- en concentratielimieten vast 
om ervoor te zorgen dat aan de respectieve 
vereisten van artikel 9, lid 2 bis, onder b), 
is voldaan, met dien verstande dat 
buitensporige concentratie in een beperkt 
aantal lidstaten wordt vermeden. Daarom 
stelt het bestuur vooraf objectieve 
parameters vast op basis waarvan de 
diversificatie- en concentratielimieten van 
investeringen kunnen worden aangepast.

Or. en

Amendement 145
Jessica Stegrud
namens de ECR-Fractie
Robert Roos

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 31 – punt 4
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Verordening (EU) 2015/1017
Bijlage II – deel 8 – punt b – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het bestuur stelt in het kader van het 
venster solvabiliteitssteun specifieke 
diversificatie- en concentratielimieten vast 
om ervoor te zorgen dat aan de respectieve 
vereisten van artikel 9, lid 2 bis, onder b) 
en c), is voldaan, met dien verstande dat 
buitensporige concentratie in een beperkt 
aantal lidstaten wordt vermeden. Het 
bestuur maakt regelmatig de balans op 
van de economische gevolgen van de 
Covid-19-pandemie voor de lidstaten en 
sectoren. Op die basis kan het bestuur 
besluiten deze limieten te wijzigen na 
raadpleging van het investeringscomité.

Het bestuur stelt in het kader van het 
venster solvabiliteitssteun specifieke 
diversificatie- en concentratielimieten vast 
om ervoor te zorgen dat aan de respectieve 
vereisten van artikel 9, lid 2 bis, onder b) 
en c), is voldaan, met dien verstande dat 
buitensporige concentratie in een beperkt 
aantal lidstaten wordt vermeden. Daarom 
stelt het bestuur vooraf objectieve 
parameters vast op basis waarvan de 
diversificatie- en concentratielimieten van 
investeringen kunnen worden aangepast.

Or. en

Amendement 146
Seán Kelly
namens de EPP-Fractie
Pernille Weiss, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 31 – punt 4
Verordening (EU) 2015/1017
Bijlage II – deel 8 – punt b – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het bestuur stelt in het kader van het 
venster solvabiliteitssteun specifieke 
diversificatie- en concentratielimieten vast 
om ervoor te zorgen dat aan de respectieve 
vereisten van artikel 9, lid 2 bis, onder b) 
en c), is voldaan, met dien verstande dat 
buitensporige concentratie in een beperkt 
aantal lidstaten wordt vermeden. Het 
bestuur maakt regelmatig de balans op van 
de economische gevolgen van de Covid-
19-pandemie voor de lidstaten en sectoren. 
Op die basis kan het bestuur besluiten deze 
limieten te wijzigen na raadpleging van het 

Het bestuur stelt in het kader van het 
venster solvabiliteitssteun specifieke 
diversificatie- en concentratielimieten vast 
om ervoor te zorgen dat aan de respectieve 
vereisten van artikel 9, lid 2 bis, onder b) 
en c), is voldaan, met dien verstande dat 
buitensporige concentratie in een beperkt 
aantal lidstaten of markten wordt 
vermeden. Het bestuur maakt regelmatig 
de balans op van de economische gevolgen 
van de Covid-19-pandemie voor 
ondernemingen in de EU. Op die basis 
kan het bestuur besluiten deze limieten te 
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investeringscomité. wijzigen na raadpleging van het 
investeringscomité.

Or. en

Amendement 147
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sira Rego

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 31 – punt 4
Verordening (EU) 2015/1017
Bijlage II – deel 8 – punt b – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het bestuur licht zijn besluiten over de 
indicatieve limieten en de specifieke 
limieten van het venster solvabiliteitssteun 
schriftelijk toe aan het Europees Parlement 
en de Raad. Alle lidstaten moeten gebruik 
kunnen maken van het EFSI.

Het bestuur stelt zijn analyse onverwijld 
beschikbaar en licht zijn besluiten over de 
indicatieve limieten en de specifieke 
limieten van het venster solvabiliteitssteun 
schriftelijk toe aan het Europees Parlement 
en de Raad. Het EFSI moet beschikbaar 
zijn voor en steun verlenen aan de gelijke 
en duurzame ontwikkeling van alle 
regio’s van de EU.

Or. en

Amendement 148
Henrike Hahn
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 31 – punt 4
Verordening (EU) 2015/1017
Bijlage II – deel 8 – punt b – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het bestuur brengt met geregelde 
tussenpozen en ten minste eenmaal per 
jaar verslag uit aan het Europees 
Parlement en de Raad over de 
begunstigden van dit instrument en over 
de ondersteunde activiteiten om volledige, 
juiste en tijdige transparantie van het 
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programma te garanderen.

Or. en


