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BEKNOPTE MOTIVERING 

De EU-begroting heeft tot doel de kwaliteit van leven in de Europese Unie voor alle mensen 

en in alle regio's te verbeteren, door middel van de Europese structuur- en investeringsfondsen 

(ESIF).  Het InvestEU-programma is daarentegen bedoeld om een EU-begrotingsgarantie te 

bieden om investeringen en toegang tot financiering in de EU te ondersteunen. 

In onderhavig advies wordt met name ingegaan op de relatie tussen deze twee 

investeringsinstrumenten, evenals op aspecten betreffende de rol van regio's in InvestEU 

(waaronder de rol van lokale en regionale autoriteiten en van uitvoerende partners naast de 

EIB). 

Voor het MFK 2021-2027 stelt de Europese Commissie een verlaging van de middelen voor 

alle ESI-fondsen met 10% ten opzichte van het huidige MFK voor.  Terwijl er extra financiële 

middelen zijn gepland voor het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) wordt 

het Cohesiefonds (CF) vrijwel gehalveerd en vormen de middelen voor grensoverschrijdende 

samenwerking (INTERREG) slechts 2,5% van de totale middelen voor het cohesiebeleid.  Dit 

is de huidige stand van zaken, en als Europees Parlement willen we daar verandering in 

brengen. 

Het cohesiebeleid is het enige EU-beleid dat de lidstaten en regio's de mogelijkheid biedt om 

echte ontwikkelingsstrategieën voor verschillende regio's toe te passen en in alle opzichten 

deel te nemen aan Europese beleidsmaatregelen, zoals de interne markt.  Het vormt het 

belangrijkste EU-instrument voor economische, sociale en territoriale samenhang en een 

investeringsbeleid voor de lange termijn, uitgevoerd via de nationale en regionale 

operationele programma's. 

Het voorstel voor een verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen, CPR 

(2018/0196 (COD)), – de belangrijkste verordening voor het EFRO, het CF, het Europees 

Sociaal Fonds (ESF+) en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (EFMZV) – 

voorziet in de mogelijkheid dat middelen voor cohesiebeleid van de ESI-fondsen worden 

toegewezen aan InvestEU of overgeheveld naar andere fondsen of instrumenten.  Vijf procent 

van de totale middelen van fondsen onder gedeeld beheer (en in naar behoren gemotiveerde 

gevallen, zelfs een hoger percentage) kan worden gebruikt voor bijdragen aan InvestEU. 

De rapporteur spreekt zich tegen deze strategie uit.  Naar haar mening zal dit de lidstaten er 

alleen maar toe aanzetten om hun middelen uit cohesiebeleidsprojecten terug te trekken.  Daar 

de voorgestelde regels voor middelen die naar InvestEU worden overgeheveld, eenvoudiger 

zijn (er gelden bijvoorbeeld geen regels inzake overheidssteun) is het niet ondenkbaar dat 

lidstaten deze weg kiezen en de regionale behoeften, die het meest gebaat zijn bij het huidige 

cohesiebeleid, uit het oog verliezen. 

Overeenkomstig de zienswijze van de corapporteurs over de CPR, namelijk dat de 

voorgestelde bijdrage uit de fondsen onder gedeeld beheer aan InvestEU (art. 10 CPR) van de 

hand moet worden gewezen, stelt de rapporteur voor het zogeheten "lidstaatcompartiment" 

van InvestEU te schrappen.  Weliswaar zijn de inspanningen om de synergie en 

complementariteit tussen ESIF en InvestEU te verbeteren prijzenswaardig, maar een simpele 

overdracht van middelen, die ertoe leidt dat de middelen voor cohesiebeleidsprojecten worden 

ingekrompen, vormt niet de oplossing voor dit vraagstuk.  Deze redenering maakte ook deel 
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uit van het EP-standpunt tijdens de zogenoemde "omnibus-procedure". 

De rapporteur beseft dat dit een grote ommezwaai voor het voorgestelde InvestEU-

programma zou betekenen.  Zij is evenwel van oordeel dat er een onlosmakelijk verband is 

tussen een succesvolle toekomst van het cohesiebeleid, als belangrijkste investeringsbeleid 

van de Unie en een van haar meest tastbare uitingen van solidariteit, en de beschikbare 

financiële middelen. Verlaging van deze middelen zou contraproductief zijn en nadelig voor 

alle mensen in alle betrokken regio's. 
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AMENDMENTEN 

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de Begrotingscommissie en de Commissie 

economische en monetaire zaken, als bevoegde commissies, onderstaande amendementen in 

aanmerking te nemen: 

Amendement  1 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

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

tegen 2,2% in 2009, lagen de activiteiten 

op het gebied van 

infrastructuurinvesteringen in de Unie in 

2016 ongeveer 20% onder de 

investeringspercentages van vóór de 

wereldwijde financiële crisis. Hoewel de 

investeringsquotes in de Unie zich blijken 

te herstellen, blijven zij zo onder het 

niveau dat in een krachtige herstelperiode 

mag worden verwacht en zijn zij 

ontoereikend om de jarenlange 

onderinvesteringen te compenseren. 

Belangrijker is dat de huidige 

investeringsniveaus en -prognoses niet de 

structurele investeringsbehoeften van de 

Unie dekken in het licht van de 

technologische veranderingen en het 

mondiale concurrentievermogen, onder 

meer voor innovatie, vaardigheden, 

infrastructuur, kleine en middelgrote 

ondernemingen ("kmo's") en de noodzaak 

om belangrijke maatschappelijke 

uitdagingen zoals duurzaamheid of 

vergrijzing aan te pakken. Voortzetting van 

de steun is dan ook nodig om marktfalen 

en suboptimale investeringssituaties aan te 

pakken en de investeringskloof in bepaalde 

sectoren te verkleinen teneinde de 

beleidsdoelstellingen van de Unie te 

verwezenlijken. 

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

tegen 2,2% in 2009, lagen de activiteiten 

op het gebied van 

infrastructuurinvesteringen in de Unie in 

2016 ongeveer 20% onder de 

investeringspercentages van vóór de 

wereldwijde financiële crisis. Hoewel de 

investeringsquotes in de Unie zich blijken 

te herstellen, blijven zij zo onder het 

niveau dat in een krachtige herstelperiode 

mag worden verwacht en zijn zij 

ontoereikend om de jarenlange 

onderinvesteringen te compenseren. 

Belangrijker is dat de huidige 

investeringsniveaus en -prognoses niet de 

structurele investeringsbehoeften van de 

Unie dekken in het licht van de 

technologische veranderingen en het 

mondiale concurrentievermogen, onder 

meer voor innovatie, vaardigheden, 

infrastructuur, kleine en middelgrote 

ondernemingen ("kmo's"), groene 

investeringen en de noodzaak om 

belangrijke maatschappelijke uitdagingen 

zoals duurzaamheid of vergrijzing aan te 

pakken. Voortzetting van de steun is dan 

ook nodig om marktfalen en suboptimale 

investeringssituaties aan te pakken en de 

investeringskloof in bepaalde sectoren te 

verkleinen teneinde verschillen in 

ontwikkelingsniveau te verminderen en de 

beleidsdoelstellingen van de Unie te 

verwezenlijken. 
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Amendement  2 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) De afgelopen jaren heeft de Unie 

ambitieuze strategieën goedgekeurd om de 

eengemaakte markt te voltooien en 

duurzame groei en banen te stimuleren, 

zoals de kapitaalmarktenunie, de strategie 

voor een digitale eengemaakte markt, het 

pakket schone energie voor alle 

Europeanen, het actieplan van de Unie 

voor de circulaire economie, de strategie 

voor emissiearme mobiliteit, de 

defensiestrategie en de ruimtevaartstrategie 

voor Europa. Het InvestEU-fonds moet de 

synergieën tussen deze elkaar wederzijds 

versterkende strategieën benutten en 

versterken door steun te verlenen voor 

investeringen en toegang tot financiering. 

(3) De afgelopen jaren heeft de Unie 

ambitieuze strategieën goedgekeurd om de 

eengemaakte markt te voltooien en 

duurzame en inclusieve groei en banen te 

stimuleren, zoals de Europa 2020-

strategie, de kapitaalmarktenunie, de 

strategie voor een digitale eengemaakte 

markt, het pakket schone energie voor alle 

Europeanen, het actieplan van de Unie 

voor de circulaire economie, de strategie 

voor emissiearme mobiliteit, de 

defensiestrategie, de ruimtevaartstrategie 

voor Europa en de Europese pijler van 

sociale rechten. Het InvestEU-fonds moet 

de synergieën tussen deze elkaar 

wederzijds versterkende strategieën 

benutten en versterken door steun te 

verlenen voor investeringen en toegang tot 

financiering in alle regio's, met name de 

regio's waar deze toegang structureel 

beperkt is. 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 4 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) Op het niveau van de Unie vormt 

het Europees Semester voor de coördinatie 

van het economisch beleid het kader voor 

de vaststelling van de nationale 

hervormingsprioriteiten en de monitoring 

van de uitvoering ervan. De lidstaten 

ontwikkelen hun eigen nationale 

meerjarige investeringsstrategieën ter 

ondersteuning van deze 

hervormingsprioriteiten. De strategieën 

moeten samen met de jaarlijkse nationale 

hervormingsprogramma's worden 

(4) Op het niveau van de Unie vormt 

het Europees Semester voor de coördinatie 

van het economisch beleid het kader voor 

de vaststelling van de nationale 

hervormingsprioriteiten en de monitoring 

van de uitvoering ervan. De lidstaten 

ontwikkelen, in samenwerking met lokale 

en regionale autoriteiten, hun eigen 

nationale meerjarige 

investeringsstrategieën ter ondersteuning 

van deze hervormingsprioriteiten. De 

strategieën moeten samen met de jaarlijkse 
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gepresenteerd om een overzicht te bieden 

van en te zorgen voor de coördinatie van 

de prioritaire investeringsprojecten die met 

nationale middelen of EU-middelen, of met 

beide, moeten worden ondersteund. Voorts 

kan met deze strategieën de EU-

financiering op een samenhangende wijze 

worden gebruikt en kan de toegevoegde 

waarde van met name uit hoofde van de 

Europese structuur- en 

investeringsfondsen, de Stabilisatiefunctie 

voor Europese investeringen en het 

InvestEU-fonds te ontvangen financiële 

steun in voorkomend geval worden 

gemaximaliseerd. 

nationale hervormingsprogramma's worden 

gepresenteerd om een overzicht te bieden 

van en te zorgen voor de coördinatie van 

de prioritaire investeringsprojecten die met 

nationale middelen of EU-middelen, of met 

beide, moeten worden ondersteund. Voorts 

kan met deze strategieën de EU-

financiering op een samenhangende wijze 

worden gebruikt en kan de toegevoegde 

waarde van met name uit hoofde van de 

Stabilisatiefunctie voor Europese 

investeringen en het InvestEU-fonds te 

ontvangen financiële steun in voorkomend 

geval worden gemaximaliseerd. 

Amendement  4 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) Het InvestEU-fonds dient bij te 

dragen aan de verbetering van het 

concurrentievermogen van de Unie, onder 

meer op het gebied van innovatie en 

digitalisering, de duurzaamheid van de 

economische groei van de Unie, de sociale 

veerkracht en inclusiviteit en de integratie 

van de kapitaalmarkten van de Unie, met 

inbegrip van oplossingen voor de aanpak 

van de fragmentatie ervan en de 

diversifiëring van de financieringsbronnen 

voor de ondernemingen in de Unie. 

Daartoe moet het projecten ondersteunen 

die technisch en economisch levensvatbaar 

zijn door een kader te bieden voor het 

gebruik van vreemdvermogens-, 

risicodelings- en 

eigenvermogensinstrumenten, op basis van 

een garantie uit hoofde van de begroting 

van de Unie en door bijdragen van de 

uitvoerende partners. Het moet 

vraaggestuurd zijn, en de steun in het kader 

van het InvestEU-fonds moet er 

tegelijkertijd op gericht zijn bij te dragen 

tot de verwezenlijking van 

(5) Het InvestEU-fonds dient gericht te 

zijn op sociale, economische en 

territoriale samenhang en moet kunnen 

bijdragen aan het doen toenemen van de 

totale vraag en het uitvoeren van 

investeringen in duurzame infrastructuur. 

Daarnaast dient het bij te dragen aan de 

verbetering van het concurrentievermogen 

van de Unie, onder meer op het gebied van 

innovatie en digitalisering, de 

duurzaamheid van de economische groei 

van de Unie, de sociale veerkracht en 

inclusiviteit en de integratie van de 

kapitaalmarkten van de Unie, met inbegrip 

van oplossingen voor de aanpak van de 

fragmentatie ervan en de diversifiëring van 

de financieringsbronnen voor de 

ondernemingen in de Unie. Daartoe moet 

het de duale waarde van de culturele en 

creatieve sector en projecten ondersteunen 

die technisch, economisch en 

maatschappelijk levensvatbaar zijn door 

een kader te bieden voor het gebruik van 

vreemdvermogens-, risicodelings- en 

eigenvermogensinstrumenten, op basis van 

een garantie uit hoofde van de begroting 
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beleidsdoelstellingen van de Unie. van de Unie en door bijdragen van de 

uitvoerende partners, door middel van het 

scheppen van kwaliteitsbanen en de 

verbreding en verbetering van de 

productieve basis in de lidstaten. Het moet 

vraaggestuurd zijn, en de steun in het kader 

van het InvestEU-fonds moet er 

tegelijkertijd op gericht zijn bij te dragen 

tot de verwezenlijking van 

beleidsdoelstellingen van de Unie. 

 

Amendement  5 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) Het InvestEU-fonds moet steun 

verlenen voor investeringen in materiële en 

immateriële activa om groei, investeringen 

en werkgelegenheid te bevorderen en aldus 

bij te dragen tot een beter welzijn en een 

eerlijkere inkomensverdeling in de Unie. 

Steun uit het InvestEU-fonds moet een 

aanvulling vormen op steun van de Unie 

die wordt verleend via subsidies. 

(6) Het InvestEU-fonds moet steun 

verlenen voor investeringen in materiële en 

immateriële activa, waaronder cultureel 

erfgoed, om groei, duurzame 

ontwikkeling, investeringen en 

werkgelegenheid te bevorderen en aldus bij 

te dragen tot het wegwerken van 

verschillen tussen regio's, groter welzijn, 
een eerlijkere inkomensverdeling in de 

Unie en de economische, sociale en 

territoriale samenhang in de Unie. Steun 

uit het InvestEU-fonds moet een aanvulling 

vormen op steun van de Unie die wordt 

verleend via subsidies. 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 12 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) Investeringsprojecten waarvoor met 

name op het gebied van infrastructuur 

substantiële steun van de Unie wordt 

verleend, moeten worden onderworpen aan 

een duurzaamheidstoets in 

overeenstemming met de richtsnoeren die 

de Commissie in samenwerking met de 

(12) Investeringsprojecten waarvoor met 

name op het gebied van infrastructuur 

substantiële steun van de Unie wordt 

verleend, moeten worden onderworpen aan 

een duurzaamheidstoets in 

overeenstemming met de richtsnoeren die 

de Commissie in samenwerking met de 
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uitvoerende partners in het kader van het 

InvestEU-programma moet ontwikkelen en 

waarbij op passende wijze gebruik wordt 

gemaakt van de criteria die zijn vastgesteld 

in [de verordening tot vaststelling van een 

kader ter bevordering van duurzame 

investeringen] om te bepalen of een 

economische activiteit ecologisch 

duurzaam is en coherent met de 

richtsnoeren die voor andere programma's 

van de Unie zijn ontwikkeld. Dergelijke 

richtsnoeren dienen passende bepalingen te 

omvatten om overmatige administratieve 

lasten te voorkomen. 

uitvoerende partners in het kader van het 

InvestEU-programma moet ontwikkelen en 

waarbij op passende wijze gebruik wordt 

gemaakt van de criteria die zijn vastgesteld 

in [de verordening tot vaststelling van een 

kader ter bevordering van duurzame 

investeringen] om te bepalen of een 

economische activiteit ecologisch 

duurzaam is en coherent met de 

richtsnoeren die voor andere programma's 

van de Unie zijn ontwikkeld. Dergelijke 

richtsnoeren dienen passende bepalingen te 

omvatten om overmatige administratieve 

lasten te voorkomen en complementariteit 

met andere programma's van de Unie tot 

stand te brengen. 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 12 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (12 bis) Het InvestEU-programma 

moet ook het genderperspectief opnemen 

in al zijn werk- en 

besluitvormingsprocessen, ervoor zorgen 

dat er een genderevenwicht bestaat 

binnen commissies en projectteams en 

waarborgen dat de tenuitvoerlegging van 

dit fonds gendergelijkheid helpt 

bevorderen in overeenstemming met EU-

verplichtingen inzake 

gendermainstreaming (artikel 8 VWEU). 

 

Amendement  8 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) De lage investeringspercentages in 

infrastructuur in de Unie tijdens de 

financiële crisis ondermijnden het 

vermogen van de Unie om duurzame groei, 

(13) De lage investeringspercentages in 

infrastructuur in de Unie tijdens de 

financiële crisis ondermijnden het 

vermogen van de Unie om welvaart, 
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concurrentievermogen en convergentie te 

stimuleren. Forse investeringen in de 

Europese infrastructuur, waaronder de 

energie- en klimaatdoelstellingen voor 

2030, zijn van fundamenteel belang om de 

duurzaamheidsdoelstellingen van de Unie 

te halen. De steun uit het InvestEU-fonds 

moet dan ook gericht zijn op investeringen 

in vervoer, energie, met inbegrip van 

energie-efficiëntie en hernieuwbare 

energie, het milieu, klimaatmaatregelen en 

maritieme en digitale infrastructuur. Om 

het effect en de toegevoegde waarde van de 

financieringssteun van de Unie te 

maximaliseren, is het aangewezen een 

gestroomlijnd investeringsproces te 

bevorderen dat zichtbaarheid van de 

projectpijplijn en consistentie tussen de 

relevante programma's van de Unie 

mogelijk maakt. Rekening houdend met de 

bedreigingen voor de veiligheid moet bij 

investeringsprojecten waarvoor steun van 

de Unie wordt verleend, rekening worden 

gehouden met de beginselen inzake de 

bescherming van de burgers in de publieke 

ruimte. Een en ander moet een aanvulling 

vormen op de inspanningen van andere 

fondsen van de Unie, zoals het Europees 

Fonds voor Regionale Ontwikkeling, 

waarmee steun wordt verleend voor de 

veiligheidscomponenten van investeringen 

met betrekking tot de publieke ruimte, 

vervoer, energie en andere kritieke 

infrastructuur. 

duurzame groei, concurrentievermogen en 

convergentie te stimuleren. Forse 

investeringen in de Europese 

infrastructuur, waaronder de energie- en 

klimaatdoelstellingen voor 2030 en 2050, 

zijn van fundamenteel belang om de 

duurzaamheidsdoelstellingen van de Unie 

te halen. De steun uit het InvestEU-fonds 

moet dan ook gericht zijn op investeringen 

in vervoer, met inbegrip van de 

modernisering van bestaande 

infrastructuur met bijzondere aandacht 

voor veiligheid en beveiliging, energie, 

met inbegrip van energie-efficiëntie en 

hernieuwbare energie, het milieu, 

klimaatmaatregelen en maritieme en 

digitale infrastructuur. Om het effect en de 

toegevoegde waarde van de 

financieringssteun van de Unie te 

maximaliseren, is het aangewezen een 

gestroomlijnd investeringsproces te 

bevorderen dat zichtbaarheid van de 

projectpijplijn, consistentie en 

complementariteit tussen de relevante 

programma's van de Unie mogelijk maakt, 

waardoor overlappingen worden 

voorkomen. Rekening houdend met de 

bedreigingen voor de veiligheid moet bij 

investeringsprojecten waarvoor steun van 

de Unie wordt verleend, rekening worden 

gehouden met de beginselen inzake de 

bescherming van de burgers in de publieke 

ruimte. Een en ander moet een aanvulling 

vormen op de inspanningen van andere 

fondsen van de Unie, zoals het Europees 

Fonds voor Regionale Ontwikkeling, 

waarmee steun wordt verleend voor de 

veiligheidscomponenten van investeringen 

met betrekking tot de publieke ruimte, 

vervoer, energie en andere kritieke 

infrastructuur. 

 

Amendement  9 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 14 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(14) Hoewel het niveau van de totale 

investeringen in de Unie stijgt, zijn 

investeringen in activiteiten met een hoger 

risico, zoals onderzoek en innovatie, nog 

steeds ontoereikend. De daaruit 

voortvloeiende onderinvesteringen in 

onderzoek en innovatie zijn schadelijk 

voor het industriële en economische 

concurrentievermogen van de Unie en de 

levenskwaliteit van haar burgers. Het 

InvestEU-fonds moet passende financiële 

producten aanbieden voor de verschillende 

stadia van de innovatiecyclus en een breed 

scala van belanghebbenden, met name om 

opschaling en toepassing van oplossingen 

op commerciële schaal in de Unie mogelijk 

te maken, teneinde dergelijke oplossingen 

concurrerend te maken op de 

wereldmarkten. 

(14) Hoewel het niveau van de totale 

investeringen in de Unie stijgt, zijn 

investeringen in activiteiten met een hoger 

risico, zoals onderzoek, innovatie en 

nieuwe technologieën, nog steeds 

ontoereikend. De daaruit voortvloeiende 

onderinvesteringen in onderzoek, innovatie 

en nieuwe technologieën zijn schadelijk 

voor het industriële en economische 

concurrentievermogen van de Unie en de 

levenskwaliteit van haar burgers. Het 

InvestEU-fonds moet passende financiële 

producten aanbieden voor de verschillende 

stadia van de innovatiecyclus en een breed 

scala van belanghebbenden en 

ondersteuning bieden voor 

innovatieclusters, met name om 

opschaling en toepassing van oplossingen 

op commerciële schaal in de Unie mogelijk 

te maken, teneinde dergelijke oplossingen 

concurrerend te maken op de 

wereldmarkten. 

 

Amendement  10 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 16 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(16) Kleine en middelgrote 

ondernemingen spelen een cruciale rol in 

de Unie. Bij de toegang tot financiering 

staan zij echter voor problemen vanwege 

het hoge risico en het ontbreken van 

voldoende onderpand. Bijkomende 

uitdagingen vloeien voort uit de behoefte 

van kleine en middelgrote ondernemingen 

om concurrerend te blijven door deel te 

nemen aan digitaliserings-, 

internationaliserings- en 

innovatieactiviteiten en door hun personeel 

bij- en na te scholen. Bovendien hebben 

zij, in vergelijking met grotere 

ondernemingen, toegang tot een beperkter 

(16) Kleine en middelgrote 

ondernemingen, waaronder 

ondernemingen uit de sociale economie, 
spelen een cruciale rol in de Unie. Bij de 

toegang tot financiering staan zij echter 

voor problemen vanwege het hoge risico 

en het ontbreken van voldoende 

onderpand. Bijkomende uitdagingen 

vloeien voort uit de behoefte van kleine en 

middelgrote ondernemingen om 

concurrerend te blijven door deel te nemen 

aan digitaliserings-, internationaliserings-, 

marketing- en innovatieactiviteiten en door 

hun personeel bij- en na te scholen. 

Bovendien hebben zij, in vergelijking met 
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aantal financieringsbronnen: zij geven 

gewoonlijk geen obligaties uit en hebben 

slechts beperkte toegang tot 

effectenbeurzen of grote institutionele 

beleggers. De toegang tot financiering is 

nog moeilijker voor kleine en middelgrote 

ondernemingen waarvan de activiteiten op 

immateriële activa zijn gericht. Kleine en 

middelgrote ondernemingen in de Unie zijn 

in hoge mate afhankelijk van banken en 

schuldfinanciering in de vorm van 

rekening-courantkredieten, bankleningen 

of leasing. Om kleine en middelgrote 

ondernemingen beter in staat te stellen hun 

oprichting, groei en ontwikkeling te 

financieren, economische neergangen op te 

vangen en de economie en het financiële 

stelsel veerkrachtiger te maken in tijden 

van economische neergang of schokken, is 

het noodzakelijk kleine en middelgrote 

ondernemingen te ondersteunen die met de 

bovengenoemde uitdagingen worden 

geconfronteerd en meer gediversifieerde 

financieringsbronnen ter beschikking te 

stellen. Een en ander vormt ook een 

aanvulling op de initiatieven die reeds zijn 

genomen in het kader van de 

kapitaalmarktenunie. Het InvestEU-fonds 

moet een kans bieden om te focussen op 

specifieke, meer doelgroepgerichte 

financiële producten. 

grotere ondernemingen, toegang tot een 

beperkter aantal financieringsbronnen: zij 

geven gewoonlijk geen obligaties uit en 

hebben slechts beperkte toegang tot 

effectenbeurzen of grote institutionele 

beleggers. De toegang tot financiering is 

nog moeilijker voor kleine en middelgrote 

ondernemingen waarvan de activiteiten op 

immateriële activa zijn gericht. Kleine en 

middelgrote ondernemingen in de Unie zijn 

in hoge mate afhankelijk van banken en 

schuldfinanciering in de vorm van 

rekening-courantkredieten, bankleningen 

of leasing. Om kleine en middelgrote 

ondernemingen beter in staat te stellen hun 

oprichting, groei en duurzame 

ontwikkeling te financieren, economische 

neergangen op te vangen en de economie 

en het financiële stelsel veerkrachtiger te 

maken in tijden van economische neergang 

of schokken en beter in staat te stellen 

werkgelegenheid en sociaal welzijn te 

scheppen, is het noodzakelijk kleine en 

middelgrote ondernemingen te 

ondersteunen die met de bovengenoemde 

uitdagingen worden geconfronteerd en 

meer gediversifieerde financieringsbronnen 

ter beschikking te stellen. Een en ander 

vormt ook een aanvulling op de initiatieven 

die reeds zijn genomen in het kader van de 

kapitaalmarktenunie. Het InvestEU-fonds 

moet een kans bieden om te focussen op 

specifieke, meer doelgroepgerichte 

financiële producten. 

 

Amendement  11 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 17 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(17) Zoals aangegeven in de 

discussienota over de sociale dimensie van 

Europa16 en de Europese pijler van sociale 

rechten17, is het opbouwen van een meer 

inclusieve en eerlijkere Unie voor de Unie 

een topprioriteit om ongelijkheid aan te 

(17) Zoals aangegeven in de 

discussienota over de sociale dimensie van 

Europa16 en de Europese pijler van sociale 

rechten17, alsmede het EU-kader voor de 

uitvoering van het VN-Verdrag inzake de 

rechten van personen met een handicap, 
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pakken en beleid inzake sociale insluiting 

in Europa te bevorderen. Ongelijkheid van 

kansen is met name van invloed op de 

toegang tot onderwijs, opleiding en 

gezondheidszorg. Investeringen in de 

sociale, vaardigheden- en met menselijk 

kapitaal verband houdende economie, 

alsmede in de integratie van kwetsbare 

bevolkingsgroepen in de samenleving, 

kunnen de economische kansen vergroten, 

vooral als de investeringen op het niveau 

van de Unie worden gecoördineerd. Het 

InvestEU-fonds moet worden gebruikt om 

investeringen in onderwijs en opleiding te 

ondersteunen, bij te dragen tot een toename 

van de werkgelegenheid, met name onder 

ongeschoolden en langdurig werklozen, en 

de situatie te verbeteren met betrekking tot 

solidariteit tussen de generaties, de 

gezondheidssector, dakloosheid, digitale 

inclusiviteit, gemeenschapsontwikkeling, 

de rol en de plaats van jongeren in de 

samenleving en van kwetsbare mensen, 

waaronder onderdanen van derde landen. 

Het InvestEU-programma moet ook 

bijdragen aan de ondersteuning van de 

Europese cultuur en creativiteit. Om de 

ingrijpende transformaties van 

samenlevingen in de Unie en de 

arbeidsmarkt in het komende decennium 

tegen te gaan, is het noodzakelijk te 

investeren in menselijk kapitaal, 

microfinanciering, financiering van 

sociale ondernemingen en nieuwe 

bedrijfsmodellen voor sociale economie, 

waaronder investeringen in sociale 

effecten en sociale uitbesteding. Het 

InvestEU-programma moet het zich 

ontwikkelende socialemarktecosysteem 

versterken door het aanbod van en de 

toegang tot financiering voor micro- en 

sociale ondernemingen te vergroten, om 

tegemoet te komen aan de vraag van 

degenen die dit het meest nodig hebben. In 

het verslag van de taskforce op hoog 

niveau inzake investeringen in sociale 

infrastructuur in Europa18 is vastgesteld dat 

er investeringskloven zijn met betrekking 

tot sociale infrastructuur en diensten, onder 

is het opbouwen van een meer inclusieve 

en eerlijkere Unie voor de Unie een 

topprioriteit om ongelijkheid aan te pakken 

en beleid inzake sociale insluiting in 

Europa te bevorderen. Ongelijkheid van 

kansen is met name van invloed op de 

toegang tot onderwijs, opleiding, cultuur, 

werkgelegenheid en gezondheidszorg. 

Investeringen in de sociale, vaardigheden- 

en met personeel verband houdende 

economie, alsmede in de integratie van 

kwetsbare bevolkingsgroepen in de 

samenleving, kunnen de economische 

kansen vergroten, vooral als de 

investeringen op het niveau van de Unie 

worden gecoördineerd. Het InvestEU-

fonds moet worden gebruikt om 

investeringen in onderwijs en opleiding te 

ondersteunen, bij te dragen tot een toename 

van kwaliteitswerkgelegenheid, met name 

onder ongeschoolden en langdurig 

werklozen, en de situatie te verbeteren met 

betrekking tot gelijke kansen, solidariteit 

tussen de generaties, de gezondheidssector, 

dakloosheid, digitale inclusiviteit, 

gemeenschapsontwikkeling, de 

deïnstitutionalisering van kinderen en 

volwassenen, de rol en de plaats van 

jongeren in de samenleving en van 

kwetsbare mensen, waaronder onderdanen 

van derde landen. Het InvestEU-

programma moet ook bijdragen aan de 

ondersteuning van de Europese cultuur en 

creativiteit. Om de ingrijpende 

transformaties van samenlevingen in de 

Unie en de arbeidsmarkt in het komende 

decennium tegen te gaan, is het 

noodzakelijk te investeren in personeel, 

microfinanciering en de sociale economie. 

Het InvestEU-programma moet het zich 

ontwikkelende socialemarktecosysteem 

versterken door het aanbod van en de 

toegang tot financiering voor micro- en 

sociale ondernemingen te vergroten, om 

tegemoet te komen aan de vraag van 

degenen die dit het meest nodig hebben. In 

het verslag van de taskforce op hoog 

niveau inzake investeringen in sociale 

infrastructuur in Europa18 is vastgesteld dat 
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meer op het gebied van onderwijs, 

opleiding, gezondheid en huisvesting, die 

steun vergen ook op het niveau van de 

Unie. Bijgevolg moeten de collectieve 

kracht van publiek, commercieel en 

filantropisch kapitaal en de steun van 

stichtingen worden aangewend om de 

ontwikkeling van de waardeketen van de 

sociale markt en een veerkrachtigere Unie 

te ondersteunen. 

er investeringskloven zijn met betrekking 

tot sociale infrastructuur en diensten, onder 

meer op het gebied van onderwijs, 

opleiding, gezondheid, huisvesting en 

sociale inclusie, die steun vergen ook op 

het niveau van de Unie. Bijgevolg moet de 

collectieve kracht van publieke en 

particuliere middelen worden aangewend 

om de ontwikkeling van de waardeketen 

van de sociale markt en een 

veerkrachtigere Unie te ondersteunen. 

__________________ __________________ 

16 COM(2017) 206. 16 COM(2017) 206. 

17 COM(2017) 250. 17 COM(2017) 250. 

18Gepubliceerd als European Economy 

Discussion Paper 074 in januari 2018. 

18Gepubliceerd als European Economy 

Discussion Paper 074 in januari 2018. 

 

Amendement  12 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 19 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(19) Elk beleidsvenster moet uit twee 

compartimenten bestaan, namelijk een EU-

compartiment en een lidstaatcompartiment. 

Het EU-compartiment moet marktfalen in 

de hele Unie of suboptimale 

investeringssituaties op evenredige wijze 

aanpakken; ondersteunde acties moeten 

een duidelijke toegevoegde waarde voor 

Europa hebben. Het lidstaatcompartiment 

moet de lidstaten de mogelijkheid bieden 

een deel van hun middelen van fondsen 

onder gedeeld beheer bij te dragen voor de 

voorziening van de EU-garantie om de EU-

garantie te gebruiken voor financierings- of 

investeringsverrichtingen om specifiek 

marktfalen of suboptimale 

investeringssituaties op hun eigen 

grondgebied aan te pakken, ook in 

kwetsbare en afgelegen gebieden zoals de 

ultraperifere gebieden van de Unie, 

teneinde de doelstellingen van het fonds 

onder gedeeld beheer te verwezenlijken. 

(19) Elk beleidsvenster moet uit twee 

compartimenten bestaan, namelijk een EU-

compartiment en een lidstaatcompartiment. 

Het EU-compartiment moet marktfalen in 

de hele Unie of suboptimale 

investeringssituaties op evenredige wijze 

aanpakken; ondersteunde acties moeten 

een duidelijke toegevoegde waarde voor 

Europa hebben. Het lidstaatcompartiment 

moet de lidstaten de mogelijkheid bieden 

een deel van hun middelen van fondsen 

onder gedeeld beheer bij te dragen voor de 

voorziening van de EU-garantie om de EU-

garantie te gebruiken voor financierings- of 

investeringsverrichtingen om specifiek 

marktfalen of suboptimale 

investeringssituaties op hun eigen 

grondgebied aan te pakken, ook in minder 

ontwikkelde regio's en in kwetsbare en 

afgelegen gebieden zoals de ultraperifere 

gebieden van de Unie, teneinde de 

doelstellingen van het fonds onder gedeeld 
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Acties die uit hoofde van het InvestEU 

fonds worden gesteund via EU- of 

lidstaatcompartimenten mogen private 

financiering niet overlappen of verdringen 

en mogen de concurrentie op de interne 

markt niet verstoren. 

beheer te verwezenlijken. Acties die uit 

hoofde van het InvestEU fonds worden 

gesteund via EU- of 

lidstaatcompartimenten mogen private 

financiering niet overlappen of verdringen 

en mogen de concurrentie op de interne 

markt niet verstoren. 

 

Amendement  13 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 20 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(20) Het lidstaatcompartiment moet 

specifiek zijn geconcipieerd om het 

mogelijk te maken middelen onder 

gedeeld beheer te gebruiken voor de 

voorziening van een garantie die door de 

Unie wordt verleend. Met deze combinatie 

wordt beoogd de hoge rating van de Unie 

te mobiliseren om nationale en regionale 

investeringen te bevorderen en 

tegelijkertijd een consistent risicobeheer 

van de voorwaardelijke verplichtingen te 

waarborgen door de garantie van de 

Commissie onder indirect beheer te 

implementeren. De Unie moet de 

financierings- en 

investeringsverrichtingen garanderen 

waarin de garantieovereenkomsten tussen 

de Commissie en de uitvoerende partners 

in het kader van het lidstaatcompartiment 

voorzien, de Fondsen onder gedeeld 

beheer moeten voor de voorziening van de 

garantie zorgen, volgens een 

voorzieningspercentage dat door de 

Commissie wordt vastgesteld op basis van 

de aard van de verrichtingen en de 

daaruit voortvloeiende verwachte 

verliezen, en de lidstaat moet de verliezen 

boven de verwachte verliezen dragen door 

de verlening van een back-to-

backgarantie aan de Unie. Dergelijke 

regelingen moeten worden gesloten in de 

vorm van één enkele 

bijdrageovereenkomst met elke lidstaat die 

Schrappen 
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vrijwillig voor deze optie kiest. De 

bijdrageovereenkomst moet een of meer 

specifieke garantieovereenkomsten 

omvatten die in de betrokken lidstaat 

moeten worden uitgevoerd. De vaststelling 

van het voorzieningspercentage per geval 

vereist een afwijking van [artikel 211, lid 

1,] van Verordening (EU, Euratom) nr. 

XXXX19 (het ‘Financieel Reglement’). Bij 

deze opzet is ook voorzien in één regeling 

voor begrotingsgaranties die worden 

ondersteund door centraal beheerde 

fondsen of door fondsen onder gedeeld 

beheer, waardoor de combinatie ervan 

zou worden vergemakkelijkt. 

Amendement  14 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 29 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(29) Bij de selectie van de uitvoerende 

partners voor de inzet van het InvestEU-

fonds moet de Commissie rekening houden 

met de capaciteit van de tegenpartij om de 

doelstellingen van het InvestEU-fonds te 

verwezenlijken en eigen middelen bij te 

dragen, teneinde een adequate geografische 

dekking en diversificatie te waarborgen, 

private investeerders aan te trekken en te 

zorgen voor voldoende risicodiversificatie 

alsmede voor nieuwe oplossingen om 

marktfalen en suboptimale 

investeringssituaties aan te pakken. Gezien 

de rol van de EIB krachtens de Verdragen, 

haar capaciteit om in alle lidstaten actief te 

zijn en de ervaring die zij heeft opgedaan 

in het kader van de huidige financiële 

instrumenten en het EFSI, dient de 

Europese Investeringsbank (EIB)-groep 

een bevoorrechte uitvoeringspartner te 

blijven in het kader van het EU-

compartiment van het InvestEU-fonds. 

Naast de EIB-groep moeten nationale 

stimuleringsbanken of -instellingen in staat 

zijn een aanvullend financieel 

productassortiment aan te bieden, 

(29) Bij de selectie van de uitvoerende 

partners voor de inzet van het InvestEU-

fonds moet de Commissie rekening houden 

met de capaciteit van de tegenpartij om de 

doelstellingen van het InvestEU-fonds te 

verwezenlijken en eigen middelen bij te 

dragen, teneinde een adequate geografische 

dekking en diversificatie voor alle lidstaten 

te waarborgen, private investeerders aan te 

trekken en te zorgen voor voldoende 

risicodiversificatie alsmede voor nieuwe 

oplossingen om marktfalen en suboptimale 

investeringssituaties aan te pakken. 

Investeringen via het InvestEU-fonds 

moeten bijdragen aan het verkleinen van 

regionale ontwikkelingsverschillen. 

Gezien de rol van de EIB krachtens de 

Verdragen, haar capaciteit om in alle 

lidstaten actief te zijn en de ervaring die zij 

heeft opgedaan in het kader van de huidige 

financiële instrumenten en het EFSI, dient 

de Europese Investeringsbank (EIB)-groep 

een bevoorrechte uitvoeringspartner te 

blijven in het kader van het EU-

compartiment van het InvestEU-fonds. 

Naast de EIB-groep moeten nationale 
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aangezien hun ervaring en capaciteiten op 

regionaal niveau gunstig kunnen zijn voor 

het maximaliseren van de impact van 

publieke middelen op het grondgebied van 

de Unie. Bovendien moet het mogelijk zijn 

andere internationale financiële 

instellingen als uitvoerende partner te 

hebben, met name wanneer zij in bepaalde 

lidstaten een comparatief voordeel bieden 

in termen van specifieke deskundigheid en 

ervaring. Ook andere entiteiten die aan de 

criteria van het Financieel Reglement 

voldoen, moeten als uitvoeringspartner 

kunnen optreden. 

stimuleringsbanken of -instellingen in staat 

zijn een aanvullend financieel 

productassortiment aan te bieden, 

aangezien hun ervaring en capaciteiten op 

regionaal niveau gunstig kunnen zijn voor 

het maximaliseren van de impact van 

publieke middelen op het grondgebied van 

de Unie. Bovendien moet het mogelijk zijn 

andere internationale financiële 

instellingen als uitvoerende partner te 

hebben, met name wanneer zij in bepaalde 

lidstaten een comparatief voordeel bieden 

in termen van specifieke deskundigheid en 

ervaring. Ook andere entiteiten die aan de 

criteria van het Financieel Reglement 

voldoen, moeten als uitvoeringspartner 

kunnen optreden. 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 30 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(30) Om ervoor te zorgen dat de 

interventies in het kader van het EU-

compartiment van het InvestEU-fonds op 

marktfalen en suboptimale 

investeringssituaties op EU-niveau zijn 

gericht en tegelijkertijd de doelstellingen 

van een optimale geografische reikwijdte te 

verwezenlijken, moet de EU-garantie 

worden toegewezen aan uitvoerende 

partners, die alleen of samen met andere 

uitvoerende partners ten minste drie 

lidstaten kunnen bestrijken. Verwacht 

wordt echter dat ongeveer 75 % van de 

EU-garantie in het kader van het EU-

compartiment zal worden toegekend aan 

een uitvoerende partner/uitvoerende 

partners die in alle lidstaten financiële 

producten in het kader van het InvestEU-

fonds kan/kunnen aanbieden. 

(30) Om ervoor te zorgen dat de 

interventies in het kader van het EU-

compartiment van het InvestEU-fonds op 

marktfalen en suboptimale 

investeringssituaties op EU-niveau zijn 

gericht en tegelijkertijd de doelstellingen 

van een optimale geografische reikwijdte 

verwezenlijken en een onevenredig groot 

voordeel voor grotere lidstaten met beter 

ontwikkelde kapitaalmarkten voorkomen, 

moet de EU-garantie worden toegewezen 

aan uitvoerende partners, die alleen of 

samen met andere uitvoerende partners ten 

minste drie lidstaten kunnen bestrijken. 

Verwacht wordt echter dat ongeveer 75 % 

van de EU-garantie in het kader van het 

EU-compartiment zal worden toegekend 

aan een uitvoerende partner, zoals de EIB, 

of uitvoerende partners die in alle lidstaten 

financiële producten in het kader van het 

InvestEU-fonds kan/kunnen aanbieden. 
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Amendement  16 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 31 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(31) De EU-garantie in het kader van 

het lidstaatcompartiment moet worden 

toegewezen aan elke uitvoerende partner 

die overeenkomstig [artikel 62, lid 1, 

onder c)], van het [Financieel Reglement] 

subsidiabel is, met inbegrip van nationale 

of regionale stimuleringsbanken of -

instellingen, de EIB, het Europees 

Investeringsfonds en andere multilaterale 

ontwikkelingsbanken. Bij de selectie van 

de uitvoerende partners in het kader van 

het lidstaatcompartiment moet de 

Commissie rekening houden met de 

voorstellen van elke lidstaat. 

Overeenkomstig [artikel 154] van het 

[Financieel Reglement] moet de 

Commissie de regels en procedures van de 

uitvoerende partner beoordelen om zich 

ervan te vergewissen dat deze een niveau 

van bescherming van de financiële 

belangen van de Unie bieden dat 

gelijkwaardig is aan het door de 

Commissie geboden niveau. 

Schrappen 

Amendement  17 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 35 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(35) De InvestEU-advieshub moet de 

ontwikkeling van een robuuste pijplijn van 

investeringsprojecten in elk beleidsvenster 

ondersteunen. Daarnaast moet in een 

sectoroverschrijdende component in het 

kader van het InvestEU-programma 

worden voorzien om te zorgen voor één 

enkel aanspreekpunt en 

beleidsoverschrijdende 

projectontwikkelingsbijstand voor centraal 

beheerde programma's van de Unie. 

(35) De InvestEU-advieshub moet de 

ontwikkeling van een robuuste pijplijn van 

investeringsprojecten in elk beleidsvenster 

ondersteunen door te voorzien in de 

daadwerkelijke uitvoering van 

geografische diversificatie om bij te 

dragen aan de doelstelling van de Unie 

om te zorgen voor economische, sociale 

en territoriale samenhang en regionale 

verschillen te verminderen. Daarnaast 

moet in een sectoroverschrijdende 
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component in het kader van het InvestEU-

programma worden voorzien om te zorgen 

voor één enkel aanspreekpunt en 

beleidsoverschrijdende 

projectontwikkelingsbijstand voor centraal 

beheerde programma's van de Unie. 

 

Amendement  18 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 36 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(36) Om te zorgen voor een brede 

geografische spreiding van de 

adviesdiensten in de hele Unie en om met 

succes gebruik te maken van de lokale 

kennis over het InvestEU-fonds, moet 

waar nodig worden gezorgd voor een 

lokale aanwezigheid van de InvestEU-

advieshub, rekening houdend met de 

bestaande steunregelingen, teneinde 

tastbare, proactieve maatwerkhulp ter 

plaatse te bieden. 

(36) Om te zorgen voor een brede 

geografische spreiding van de 

adviesdiensten in de hele Unie en om met 

succes gebruik te maken van de lokale 

kennis over het InvestEU-fonds, moet in 

elke lidstaat en in de regio's die moeite 

hebben om projecten in het kader van het 

InvestEU-fonds te ontwikkelen, worden 

gezorgd voor een lokale aanwezigheid van 

de InvestEU-advieshub, rekening houdend 

met de bestaande steunregelingen, teneinde 

tastbare, proactieve maatwerkhulp ter 

plaatse te bieden. 

 

Amendement  19 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 37 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(37) In het kader van het InvestEU-

fonds is er behoefte aan steun voor 

capaciteitsopbouw om de organisatorische 

capaciteiten en marktmakende activiteiten 

te ontwikkelen die nodig zijn om 

kwaliteitsprojecten tot stand te brengen. 

Bovendien is het de bedoeling de 

voorwaarden te scheppen voor de 

uitbreiding van het potentiële aantal 

subsidiabele ontvangers in zich 

ontwikkelende marktsegmenten, met name 

(37) In het kader van het InvestEU-

fonds is er behoefte aan steun voor 

capaciteitsopbouw om de organisatorische 

capaciteiten en marktmakende activiteiten 

te ontwikkelen die nodig zijn om 

kwaliteitsprojecten tot stand te brengen. 

Bovendien is het de bedoeling de 

voorwaarden te scheppen voor de 

uitbreiding van het potentiële aantal 

subsidiabele ontvangers in zich 

ontwikkelende marktsegmenten en 
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wanneer de geringe omvang van 

individuele projecten de transactiekosten 

op projectniveau aanzienlijk verhoogt, 

zoals voor het 

socialefinancieringsecosysteem. De steun 

voor capaciteitsopbouw moet dan ook 

complementair en additioneel zijn ten 

opzichte van acties in het kader van andere 

EU-programma's die een specifiek 

beleidsterrein bestrijken. 

programma's te ontwikkelen om hen voor 

te bereiden, met name wanneer de geringe 

omvang van individuele projecten de 

transactiekosten op projectniveau 

aanzienlijk verhoogt, zoals voor het 

socialefinancieringsecosysteem. De steun 

voor capaciteitsopbouw moet dan ook 

complementair en additioneel zijn ten 

opzichte van acties in het kader van andere 

EU-programma's die een specifiek 

beleidsterrein bestrijken. In het bijzonder 

moet ervoor worden gezorgd dat de 

capaciteitsopbouw van potentiële 

projectontwikkelaars wordt ondersteund, 

met name lokale en regionale organisaties 

van dienstverleners. 

 

Amendement  20 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 40 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(40) Er moet een solide 

monitoringkader, gebaseerd op output-, 

resultaat- en impactindicatoren, worden 

geïmplementeerd om de vorderingen bij de 

verwezenlijking van de doelstellingen van 

de Unie te volgen. Om ervoor te zorgen dat 

verantwoording wordt afgelegd aan de 

Europese burgers, moet de Commissie 

jaarlijks verslag uitbrengen aan het 

Europees Parlement en de Raad over de 

voortgang, het effect en de verrichtingen 

van het InvestEU-programma. 

(40) Er moet een solide 

monitoringkader, gebaseerd op output-, 

resultaat- en impactindicatoren, worden 

geïmplementeerd om de vorderingen bij de 

verwezenlijking van de doelstellingen van 

de Unie te volgen. Om ervoor te zorgen dat 

verantwoording wordt afgelegd aan de 

Europese burgers, moet de Commissie om 

de zes maanden verslag uitbrengen aan het 

Europees Parlement en de Raad over de 

voortgang, het effect en de verrichtingen 

van het InvestEU-programma, alsmede 

over de coördinatie, complementariteit en 

consistentie met andere 

beleidsmaatregelen en instrumenten van 

de Unie, met name de fondsen onder 

gedeeld beheer. 

 

Amendement  21 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 47 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(47) Het InvestEU-programma moet 

marktfalen in de hele EU en suboptimale 

investeringssituaties aanpakken en 

voorzien in Uniebrede markttests van 

innovatieve financiële producten en 

systemen om deze te verspreiden voor 

nieuw of complex marktfalen. Bijgevolg is 

optreden op het niveau van de Unie 

gerechtvaardigd, 

(47) Het InvestEU-programma moet 

marktfalen in de hele EU, suboptimale 

investeringssituaties en verschillen in 

ontwikkelingsniveau aanpakken en 

voorzien in Uniebrede markttests van 

innovatieve financiële producten en 

systemen om deze te verspreiden voor 

nieuw of complex marktfalen. Bijgevolg is 

optreden op het niveau van de Unie 

gerechtvaardigd, 

 

Amendement  22 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt -1 (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (-1) "additionaliteit": de 

ondersteuning door InvestEU van 

verrichtingen die tot doel hebben 

marktfalen of suboptimale 

investeringssituaties te verhelpen en die in 

de periode waarin de EU-garantie kan 

worden benut, niet of niet in dezelfde 

mate door de EIB, het EIF of onder 

andere financiële instrumenten van de 

Unie hadden kunnen worden uitgevoerd 

zonder InvestEU-steun; 

 

Amendement  23 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 – letter a bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (a bis)  (de toename van de 

werkgelegenheid in de Unie; 

 

Amendement  24 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 – letter b 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) de duurzaamheid van de economie 

van de Unie en van de groei; 

(b) de groei en de duurzame 

ontwikkeling van de economie van de 

Unie; 

 

Amendement  25 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 – letter b bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (b bis) evenwichtige ontwikkeling en het 

wegwerken van verschillen; 

 

Amendement  26 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) de sociale veerkracht en 

inclusiviteit van de Unie; 

(c) de cohesie, de sociale innovatie en 

veerkracht, en de inclusiviteit van de Unie; 

 

Amendement  27 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 – letter c bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (c bis) de bevordering van 

wetenschappelijke en technologische 

vooruitgang, van cultuur, onderwijs en 

opleiding; 

 

Amendement  28 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 – letter d bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (d bis) het behalen van de 

klimaatdoelstellingen en het 

totstandbrengen van langdurige milieu- 

en maatschappelijke voordelen. 

 

Amendement  29 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 – alinea 2 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Een bijkomend bedrag van de EU-

garantie kan worden verstrekt ten behoeve 

van het lidstaatcompartiment bedoeld in 

artikel 8, lid 1, onder b), op voorwaarde 

dat de overeenstemmende bedragen 

overeenkomstig [artikel 10, lid 1,] van 

Verordening [[VGB] nummer] en 

artikel [75, lid 1,] van Verordening 

[inzake GLB-plannen.] nummer] door de 

lidstaten worden toegewezen. 

Schrappen 

Amendement  30 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – alinea 1 – inleidende formule 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Het EU-compartiment van het InvestEU-

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

en elk van de beleidsvensters bedoeld in 

artikel 7, lid 1, kunnen bijdragen van de 

volgende derde landen ontvangen om deel 

te nemen aan bepaalde financiële 

producten overeenkomstig [artikel 218, 

lid 2,] van het [Financieel Reglement]: 

Elk van de beleidsvensters bedoeld in 

artikel 7, lid 1, kan bijdragen van de 

volgende derde landen ontvangen om deel 

te nemen aan bepaalde financiële 

producten overeenkomstig [artikel 218, 

lid 2,] van het [Financieel Reglement]: 

 

 

Amendement  31 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De EU-garantie wordt ten uitvoer 

gelegd in indirect beheer met organen als 

bedoeld in artikel [62, lid 1, onder c), ii) 

tot en met vii),] van het [Financieel 

Reglement]. Andere vormen van EU-

financiering uit hoofde van deze 

verordening worden ten uitvoer gelegd in 

direct of indirect beheer in 

overeenstemming met het [Financieel 

Reglement], met inbegrip van subsidies die 

ten uitvoer worden gelegd in 

overeenstemming met [titel VIII] daarvan. 

1. De EU-garantie in het kader van 

InvestEU wordt beheerd door de Europese 

Investeringsbank in indirect beheer en 

wordt ten uitvoer gelegd door uitvoerende 

partners overeenkomstig deze 

verordening. Andere vormen van EU-

financiering uit hoofde van deze 

verordening worden ten uitvoer gelegd in 

direct of indirect beheer in 

overeenstemming met het [Financieel 

Reglement], met inbegrip van subsidies die 

ten uitvoer worden gelegd in 

overeenstemming met [titel VIII] daarvan. 

 

Amendement  32 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) beleidsvenster voor duurzame 

infrastructuur: omvat duurzame 

investeringen op het gebied van vervoer, 

energie, digitale connectiviteit, levering en 

verwerking van grondstoffen, ruimtevaart, 

oceanen en water, afval, natuur en andere 

milieu-infrastructuur, uitrusting, mobiele 

activa en invoering van innovatieve 

technologieën die bijdragen aan de 

doelstellingen inzake milieu of sociale 

duurzaamheid van de Unie of aan beide, of 

voldoen aan de normen van de Unie 

inzake milieu of sociale duurzaamheid; 

(a) beleidsvenster voor duurzame 

infrastructuur: omvat duurzame 

investeringen op het gebied van vervoer en 

logistiek, stedelijke mobiliteit, energie, 

energie-efficiëntie, communicatie, digitale 

en breedbandconnectiviteit, toerisme, 

levering en verwerking van grondstoffen, 

ruimtevaart, oceanen en water, afval, de 

kringloopeconomie, natuur en andere 

milieu-infrastructuur, cultureel erfgoed, 

uitrusting, mobiele activa en invoering van 

innovatieve technologieën die bijdragen 

aan de doelstellingen inzake milieu of 

sociale duurzaamheid van de Unie of aan 

beide, of aan de duurzame 

langetermijnontwikkeling van de regio 

waar de verrichting plaatsvindt; 

 

Amendement  33 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 1 – letter b 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) beleidsvenster voor onderzoek, 

innovatie en digitalisering: omvat 

activiteiten op het gebied van onderzoek en 

innovatie, overdracht van 

onderzoeksresultaten aan de markt, 

demonstratie en invoering van innovatieve 

oplossingen en steun voor opschaling van 

andere innovatieve ondernemingen dan 

kmo’s en digitalisering van het 

bedrijfsleven in de EU; 

(b) beleidsvenster voor onderzoek, 

innovatie en digitalisering: omvat 

activiteiten op het gebied van onderzoek en 

innovatie, kennisoverdracht en overdracht 

van onderzoeksresultaten aan de markt, 

demonstratie en invoering van innovatieve 

oplossingen en steun voor opschaling van 

innovatieve ondernemingen en voor 

innovatieclusters, en digitalisering van het 

bedrijfsleven in de EU; 

 

Amendement  34 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 1 – letter c 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) beleidsvenster voor kleine en 

middelgrote ondernemingen: toegang tot 

en beschikbaarheid van financiering voor 

kleine en middelgrote ondernemingen en, 

in gerechtvaardigde gevallen, voor kleine 

mid-capondernemingen; 

(c) beleidsvenster voor kleine en 

middelgrote ondernemingen: toegang tot 

en beschikbaarheid van financiering voor 

kleine en middelgrote ondernemingen en, 

in gerechtvaardigde gevallen, voor mid-

capondernemingen; 

 

Amendement  35 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 1 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) beleidsvenster voor sociale 

investeringen en vaardigheden: omvat 

microfinanciering, financiering voor 

sociale ondernemingen en sociale 

economie; vaardigheden, educatie, 

opleiding en aanverwante diensten; sociale 

infrastructuur (met inbegrip van sociale 

woningen en studentenwoningen); sociale 

innovatie; gezondheidszorg en langdurige 

zorg; inclusiviteit en toegankelijkheid; 

culturele activiteiten met een 

maatschappelijk doel; integratie van 

(d) beleidsvenster voor sociale 

investeringen en vaardigheden: omvat 

microfinanciering, financiering voor 

sociale ondernemingen en sociale 

economie; vaardigheden, educatie, 

opleiding en aanverwante diensten; sociale 

infrastructuur (met inbegrip van sociale 

woningen en studentenwoningen); 

geïntegreerde stadsvernieuwing; sociale 

innovatie; gezondheidszorg en langdurige 

zorg voor actief ouder worden; 

deïnstitutionalisering van kinderen en 



 

PE627.661v02-00 26/37 AD\1170011NL.docx 

NL 

kwetsbare personen, waaronder 

onderdanen van derde landen; 

volwassenen; inclusiviteit en 

toegankelijkheid; culturele en creatieve 

activiteiten met een maatschappelijk doel; 

integratie van kwetsbare personen, 

waaronder onderdanen van derde landen; 

 

Amendement  36 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 3 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Financierings- en investeringsverrichtingen 

die onder het beleidsvenster voor duurzame 

infrastructuur als bedoeld in lid 1, onder a), 

vallen, worden onderworpen aan een 

toetsing van hun duurzaamheid op het 

gebied van klimaat-, milieu- en sociale 

effecten, om milieuschade te beperken en 

om maximale klimaat-, milieu- en sociale 

voordelen te verwezenlijken. Met dat doel 

verstrekken ontwikkelaars die om 

financiering verzoeken, passende 

informatie op basis van door de Commissie 

op te stellen richtsnoeren. Projecten die een 

bepaalde omvang zoals omschreven in de 

richtsnoeren niet overschrijden, worden 

uitgesloten van de toetsing. 

Financierings- en investeringsverrichtingen 

die onder het beleidsvenster voor duurzame 

infrastructuur als bedoeld in lid 1, onder a), 

vallen, worden onderworpen aan een 

toetsing van hun duurzaamheid op het 

gebied van klimaat-, milieu- en sociale 

effecten, om milieuschade te beperken en 

om maximale klimaat-, milieu- en sociale 

voordelen te verwezenlijken. Met dat doel 

verstrekken ontwikkelaars die om 

financiering verzoeken, passende 

informatie op basis van voor de 

inwerkingtreding van de verordening door 

de Commissie op te stellen richtsnoeren. 

Projecten die een bepaalde omvang zoals 

omschreven in de richtsnoeren niet 

overschrijden, worden uitgesloten van de 

toetsing. 

 

Amendement  37 

Voorstel voor een verordening 

Artikel  – lid 3 – alinea 2 – inleidende formule 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De richtsnoeren van de Commissie maken 

het mogelijk: 

De investeringsrichtsnoeren maken het 

mogelijk: 

 

Amendement  38 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 3 – alinea 2 – letter c 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) de gevolgen in te schatten voor de 

sociale inclusie van bepaalde gebieden of 

bevolkingsgroepen. 

c) de gevolgen in te schatten voor de 

sociale inclusie, onder meer in termen van 

verbeteringen op het vlak van 

levenskwaliteit en sociale samenhang, met 

bijzondere aandacht voor extra kwetsbare 

mensen. 

 

Amendement  39 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 7 bis 

 Additionaliteit 

 De door InvestEU ondersteunde projecten 

hebben doorgaans een hoger risicoprofiel 

dan projecten die door de normale EIB-

verrichtingen worden ondersteund en de 

InvestEU-portefeuille heeft in het 

algemeen een hoger risicoprofiel dan de 

portefeuille investeringen die de EIB in 

het kader van haar gebruikelijk 

investeringsbeleid voor de 

inwerkingtreding van deze verordening, 

ondersteunt. 

 

Amendement  40 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

[...] Schrappen 

 

Amendement  41 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 11 – lid 2 – letter a 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) grensoverschrijdende projecten 

tussen entiteiten die in een of meer 

lidstaten zijn gevestigd en zich uitstrekken 

over een of meerdere derde landen, 

waaronder toetredende landen, kandidaat-

landen en potentiële kandidaten, landen die 

onder het nabuurschapsbeleid vallen, leden 

van de Europese Economische Ruimte of 

van de Europese Vrijhandelsassociatie, of 

over landen en gebieden overzee als 

bedoeld in bijlage II bij het VWEU of een 

geassocieerd derde land, ongeacht of er een 

partner is in die derde landen of overzeese 

landen of gebieden; 

(a) grensoverschrijdende en 

interregionale projecten tussen entiteiten 

die in een of meer lidstaten zijn gevestigd 

en zich uitstrekken over een of meerdere 

derde landen, waaronder toetredende 

landen, kandidaat-landen en potentiële 

kandidaten, landen die onder het 

nabuurschapsbeleid vallen, leden van de 

Europese Economische Ruimte of van de 

Europese Vrijhandelsassociatie, of over 

landen en gebieden overzee als bedoeld in 

bijlage II bij het VWEU of een 

geassocieerd derde land, ongeacht of er een 

partner is in die derde landen of overzeese 

landen of gebieden; 

 

Amendement  42 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 – lid 1 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Voor het EU-compartiment hebben de in 

aanmerking komende tegenpartijen hun 

interesse laten blijken en zijn zij in staat 

financierings- en investeringsverrichtingen 

in ten minste drie lidstaten te dekken. De 

uitvoerende partners kunnen samen ook 

financierings- en investeringsverrichtingen 

in ten minste drie lidstaten dekken door een 

groep te vormen. 

Voor het EU-compartiment zijn de in 

aanmerking komende tegenpartijen die hun 

interesse hebben laten blijken, in staat 

financierings- en investeringsverrichtingen 

in ten minste drie lidstaten te dekken, met 

uitzondering van blendingverrichtingen 

zoals gedefinieerd in artikel 2, lid 1, 

punt 1. De uitvoerende partners kunnen 

samen ook financierings- en 

investeringsverrichtingen in ten minste drie 

lidstaten dekken door een groep te vormen. 

 

Amendement  43 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 – lid 1 – alinea 3 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Voor het lidstaatcompartiment kan de 

betrokken lidstaat een of meerdere in 

Schrappen 
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aanmerking komende tegenpartijen als 

uitvoerende partners voorstellen uit die 

welke hun interesse overeenkomstig 

artikel 9, lid 3, onder c), hebben laten 

blijken. 

Amendement  44 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 – lid 1 – alinea 4 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Wanneer de betrokken lidstaat geen 

uitvoerende partner voorstelt, handelt de 

Commissie in overeenstemming met de 

tweede alinea van dit lid ten aanzien van 

de uitvoerende partners die in staat zijn 

financierings- en 

investeringsverrichtingen te dekken in de 

betrokken geografische gebieden. 

Schrappen 

Amendement  45 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 – alinea 2 – inleidende formule 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Bij de selectie van de uitvoerende 

partners zorgt de Commissie ervoor dat de 

portefeuille van financiële producten in het 

InvestEU-fonds: 

2. Bij de selectie van de uitvoerende 

partners zorgt de Commissie ervoor dat 

hun voorstel voor de portefeuille van 

financiële producten in het InvestEU-

fonds: 

 

Amendement  46 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 – lid 2 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) geografische diversificatie 

nastreeft; 

(d) geografische diversificatie naar 

lidstaat en naar regio nastreeft, met het 

oog op een evenwichtige ontwikkeling; 
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Amendement  47 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 14 – lid 2 – letter f 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(f) de verbintenis van de uitvoerende 

partner om de besluiten van de Commissie 

en het investeringscomité te aanvaarden 

met betrekking tot het gebruik van de EU-

garantie ten behoeve van de voorgestelde 

financierings- of investeringsverrichting, 

onverminderd de door de uitvoerende 

partner genomen beslissingen over de 

voorgestelde verrichting zonder de EU-

garantie; 

(f) de verbintenis van de uitvoerende 

partner om de besluiten van het 

investeringscomité te aanvaarden met 

betrekking tot het gebruik van de EU-

garantie ten behoeve van de voorgestelde 

financierings- of investeringsverrichting, 

onverminderd de door de uitvoerende 

partner genomen beslissingen over de 

voorgestelde verrichting zonder de EU-

garantie; 

 

Amendement  48 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 14 – lid 5 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. Wanneer de garantieovereenkomst 

uit hoofde van het lidstaatcompartiment 

wordt gesloten, kan zij voorzien in 

participatie door vertegenwoordigers van 

de lidstaten of de regio’s die betrokken 

zijn bij het toezicht op de uitvoering van 

de garantieovereenkomst. 

Schrappen 

Amendement  49 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 19 – lid 1 – inleidende formule 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Er wordt een investeringscomité 

opgericht. Het investeringscomité: 

1. Er wordt een onafhankelijk 

investeringscomité opgericht. Het 

investeringscomité: 

 



 

AD\1170011NL.docx 31/37 PE627.661v02-00 

 NL 

Amendement  50 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 19 – lid 2 – alinea 3 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De deskundigen beschikken over veel 

relevante marktervaring inzake 

projectstructurering en -financiering of 

financiering van kmo's of grote 

ondernemingen. 

De deskundigen beschikken over veel 

relevante marktervaring inzake 

projectstructurering en -financiering op het 

gebied van regionale ontwikkeling en van 
financiering van kmo's of grote 

ondernemingen. 

Amendement  51 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 19 – lid 2 – alinea 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De samenstelling van het 

investeringscomité garandeert dat het een 

ruime kennis heeft van de sectoren die door 

de in artikel 7, lid 1, bedoelde 

beleidsvensters worden bestreken, en van 

de geografische markten in de Unie en dat 

het in zijn geheel genderevenwicht 

realiseert. 

De samenstelling van het 

investeringscomité garandeert dat het een 

ruime kennis heeft van de sectoren die door 

de in artikel 7, lid 1, bedoelde 

beleidsvensters worden bestreken, en van 

de geografische markten in de Unie en dat 

het in zijn geheel geografisch en 

genderevenwicht realiseert. 

 

Amendement  52 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 19 – lid 2 – alinea 5 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Vier leden zijn permanente leden van alle 

vier formaties van het investeringscomité. 

Bovendien hebben de vier formaties elk 

twee deskundigen met ervaring op het 

gebied van investeringen in de sectoren die 

door dat beleidsvenster worden bestreken. 

Ten minste één van de permanente leden 

beschikt over deskundigheid op het gebied 

van duurzame investeringen. De 

Commissie wijst de leden van het 

investeringscomité aan de passende 

Vier leden zijn permanente leden van alle 

vier formaties van het investeringscomité. 

Bovendien hebben de vier formaties elk 

twee deskundigen met ervaring op het 

gebied van investeringen in de sectoren die 

door dat beleidsvenster worden bestreken. 

Ten minste één van de permanente leden 

beschikt over deskundigheid op het gebied 

van duurzame investeringen. De 

Commissie wijst de leden van het 

investeringscomité aan de passende 
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formatie of formaties toe. Het 

investeringscomité kiest een voorzitter uit 

zijn permanente leden. 

formatie of formaties toe. Het 

investeringscomité kiest een voorzitter uit 

zijn permanente leden. Indien betrokken, 

moeten de uitvoerende partners 

deelnemen aan het investeringscomité. 

 

Amendement  53 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 19 – lid 2 – alinea 6 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De Commissie stelt de procedureregels 

vast en beheert het secretariaat voor het 

investeringscomité. 

De Europese Investeringsbank stelt de 

procedureregels vast en zorgt voor het 

secretariaat voor het investeringscomité. 

 

Amendement  54 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 19 – lid 3 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Wanneer zij deelnemen aan de activiteiten 

van het investeringscomité voeren de leden 

ervan hun taken in onpartijdigheid en 

uitsluitend in het belang van het InvestEU-

fonds uit. Zij vragen noch aanvaarden 

instructies van de uitvoerende partners, de 

instellingen van de Unie, de lidstaten of 

andere publieke of private organen. 

Wanneer zij deelnemen aan de activiteiten 

van het investeringscomité voeren de leden 

ervan hun taken in onpartijdigheid en 

uitsluitend in het belang van het InvestEU-

fonds uit. Zij vragen noch aanvaarden 

instructies van de uitvoerende partners, de 

instellingen van de Unie, de lidstaten, de 

regio's of andere publieke of private 

organen. 

 

Amendement  55 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 20 – lid 1 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De InvestEU-advieshub verstrekt 

ondersteunend advies voor de identificatie, 

voorbereiding, ontwikkeling, structurering, 

aanbesteding en uitvoering van 

investeringsprojecten, of versterkt de 

De InvestEU-advieshub wordt beheerd 

door de Europese Investeringsbank en zal 

voortbouwen op de deskundigheid van de 

Commissie, de EIB-groep en andere 

instellingen, zoals nationale 
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capaciteit van ontwikkelaars en financiële 

intermediairs om financierings- en 

investeringsverrichtingen uit te voeren. 

Zijn ondersteunend advies kan betrekking 

hebben op alle fasen van de levenscyclus 

van een project of financiering van een 

ondersteunde entiteit, naargelang het geval. 

stimuleringsbanken of -instellingen, en 

verstrekt ondersteunend advies voor de 

identificatie, voorbereiding, ontwikkeling, 

structurering, aanbesteding en uitvoering 

van investeringsprojecten, of versterkt de 

capaciteit van ontwikkelaars en financiële 

intermediairs om financierings- en 

investeringsverrichtingen uit te voeren. 

Zijn ondersteunend advies kan betrekking 

hebben op alle fasen van de levenscyclus 

van een project of financiering van een 

ondersteunde entiteit, naargelang het geval. 

 

Amendement  56 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 20 – lid 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. De InvestEU-advieshub heeft waar 

nodig lokale aanwezigheid. Er wordt met 

name voorzien in een lokale aanwezigheid 

in lidstaten of regio’s die moeilijkheden 

ondervinden bij de ontwikkeling van 

projecten in het kader van het InvestEU-

fonds. De InvestEU-advieshub biedt 

ondersteuning bij de overdracht van kennis 

aan regionale en lokale instanties teneinde 

voor de in lid 1 bedoelde steun regionale 

en lokale capaciteit en deskundigheid op te 

bouwen. 

6. De InvestEU-advieshub heeft 

lokale aanwezigheid in elke lidstaat en in 

regio's die moeilijkheden ondervinden bij 

de ontwikkeling van projecten in het kader 

van het InvestEU-fonds. De InvestEU-

advieshub biedt ondersteuning bij de 

overdracht van kennis aan regionale en 

lokale instanties teneinde voor de in lid 1 

bedoelde steun regionale en lokale 

capaciteit en deskundigheid op te bouwen. 

 

Amendement  57 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 20 – lid 6 bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 6 bis. De InvestEU-advieshub neemt 

contact op met lokale, regionale of 

nationale autoriteiten die Europese 

structuur- en investeringsfondsen 

beheren, met het doel 

projectontwikkelaars naar projecten te 
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leiden die met middelen onder gedeeld 

beheer zouden kunnen worden 

ondersteund. 

 

Amendement  58 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 27 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De uitvoerende partners erkennen 

de oorsprong van en geven zichtbaarheid 

aan de financiering van de Unie (met name 

wanneer zij de acties en de resultaten ervan 

promoten), door meerdere doelgroepen, 

waaronder de media en het grote publiek, 

doelgericht en op samenhangende en 

doeltreffende wijze te informeren. 

1. De uitvoerende partners erkennen 

de oorsprong van en geven zichtbaarheid 

aan de financiering van de Unie (met name 

wanneer zij de acties en de resultaten ervan 

promoten), door meerdere doelgroepen, 

waaronder de media en het grote publiek, 

doelgericht en op samenhangende en 

doeltreffende wijze te informeren, volgens 

de normen die van toepassing zijn op EU-

programma's. 

 

 

Amendement  59 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 27 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De Commissie voert informatie- en 

communicatieacties uit met betrekking tot 

het InvestEU-programma en de acties en 

de resultaten ervan. De aan het InvestEU-

programma toegewezen financiële 

middelen dragen tevens bij aan de 

institutionele communicatie over de 

politieke prioriteiten van de Unie, voor 

zover ze verband houden met de in 

artikel 3 bedoelde doelstellingen. 

2. De Commissie voert informatie- en 

communicatiecampagnes uit en voorziet 

in passende communicatieplatformen en -

instrumenten met betrekking tot het 

InvestEU-programma en de acties en 

resultaten ervan, onder meer via de 

nationale contactpunten van de EU-

programma's, teneinde de steun meer 

zichtbaarheid te geven en de bekendheid 

van het publiek met de steun te 

verbeteren. De aan het InvestEU-

programma toegewezen financiële 

middelen dragen tevens bij aan de 

institutionele communicatie over de 

politieke prioriteiten van de Unie, voor 

zover ze verband houden met de in 

artikel 3 bedoelde doelstellingen. 
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