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BEKNOPTE MOTIVERING 

 

Achtergrond  

Met het InvestEU-programma streeft de Commissie ernaar publieke en private investeringen 

aan te trekken om bestaande investeringstekorten aan te pakken op gebieden als duurzaam 

vervoer en nieuwe mobiliteitsmodellen, hernieuwbare energie en energie-efficiëntie, digitale 

connectiviteit en technologieën, onderzoek en innovatie, klimaat, milieu en hulpbronnen, 

onderwijs en vaardigheden en de ontwikkeling van kmo's. Door het ondersteunen van 

projecten op deze gebieden moet het programma bijdragen tot de beleidsdoelstellingen van de 

EU op het gebied van duurzaamheid, met name klimaat, concurrentievermogen en inclusieve 

groei. Het InvestEU-fonds zal een EU-garantie bieden van 38 miljard EUR om projecten te 

ondersteunen via financierings- en investeringsverrichtingen in het kader van het programma. 

De garantie komt overeen met een EU-begrotingstoewijzing van 15,2 miljard EUR of een 

voorzieningspercentage van 40 %. Het InvestEU-fonds is actief via vier beleidsvensters: 

duurzame infrastructuur; onderzoek, innovatie en digitalisering; kmo's; en sociale 

investeringen en vaardigheden.  

Vervoer is hoofdzakelijk opgenomen in het onderdeel duurzame infrastructuur, dat betrekking 

heeft op infrastructuur, mobiele activa en invoering van innovatieve technologieën. Dit 

venster omvat ook andere gebieden, zoals energie, digitale connectiviteit, ruimtevaart of 

milieu. Steun voor investeringen is afhankelijk van de voorwaarde dat zij bijdragen tot de 

doelstellingen van de EU op het gebied van milieu of sociale duurzaamheid. Een deel ten 

belope van 11,5 miljard EUR of 30 % van de totale EU-garantie zal dit venster ondersteunen, 

hetgeen overeenstemt met een EU-begrotingstoewijzing van 4,6 miljard EUR. Aangezien het 

InvestEU-programma specifiek bedoeld is om de ontwikkeling te ondersteunen van TEN-T-

infrastructuur, moet worden opgemerkt dat het programma ook de financiële instrumenten 

vervangt die voordien deel uitmaakten van de financieringsfaciliteit voor Europese 

verbindingen (Connecting Europe Facility, CEF).       

Het InvestEU-programma is de opvolger en vervanger van het huidige EFSI, waarmee in het 

kader van zijn venster inzake infrastructuur en innovatie vervoersprojecten zijn ondersteund 

met EFSI-financiering ten belope van ongeveer 8 miljard EUR, hetgeen geleid heeft tot een 

totale investering van ongeveer 24 miljard EUR, ongeveer 13 % van de investeringen die tot 

het voorjaar van 2018 in het kader van dat venster zijn ondersteund. Verdere EFSI-

vervoersprojecten zullen het bovenstaande saldo nog aanvullen. Daartegenover staat dat het 

door het EFSI gegenereerde aandeel van vervoersinvesteringen ver achterblijft bij de 

verwachtingen, wanneer rekening wordt gehouden met de aanzienlijke begrotingsoverdracht 

van de CEF naar het oorspronkelijke EFSI.   

Standpunt van de rapporteur 

De rapporteur is in het algemeen tevreden met het voorstel voor het InvestEU-programma als 

instrument om te helpen de publieke en private investeringen in de vervoerssector te 

stimuleren en zo werk te maken van de hoognodige modernisering van het vervoerssysteem 

van de EU. De investeringen moeten zowel betrekking hebben op de infrastructuur op het 

TEN-T, met inbegrip van alternatieve brandstoffen en oplaadinfrastructuur voor elektrische 

voertuigen, alsmede intelligente vervoerssystemen, als op mobiliteit meer in het algemeen, 



 

PE625.320v03-00 4/45 AD\1169267NL.docx 

NL 

met inbegrip van nieuwe vormen van mobiliteit, emissiearme voertuigen en essentiële digitale 

technologieën, bijvoorbeeld voor geconnecteerd en geautomatiseerd vervoer. Het is belangrijk 

dat projecten bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen van het klimaatbeleid, 

maar InvestEU moet ook voldoende ruimte bieden om belangrijke maatschappelijke 

doelstellingen aan te pakken op het gebied van vervoersveiligheid, arbeidskansen en 

onderwijs in de vervoers- of de toeristische sector. De rapporteur stelt daarom wijzigingen 

voor om het voorstel te versterken, teneinde: 

- de vervoerspecifieke gebieden te verduidelijken die in aanmerking komen voor steun, in 

bijlage I, met inbegrip van de telematicaprioriteiten van het TEN-T, slimme en duurzame 

mobiliteit, onderhoud en verbetering van infrastructuur, in het bijzonder 

weginfrastructuur, digitale technologieën voor vervoer, aanpassing van de 

arbeidskrachten; 

- de nadruk te leggen op het feit dat de invoering moet worden ondersteund van 

geautomatiseerde mobiliteitsoplossingen;  

- bijzondere aandacht te besteden aan de uitdagingen op het gebied van investeringen in 

grensoverschrijdende projecten; 

- te zorgen voor een geografisch evenwicht tussen de ondersteunde projecten in alle 

lidstaten;   

- te verduidelijken dat toeristische projecten de sector moeten helpen om over te schakelen 

op duurzaam, innovatief en digitaal toerisme; 

 het feit te benadrukken dat InvestEU moet voortbouwen op de synergieën tussen de 

vervoers-, de energie-, de digitale en andere sectoren in de diverse beleidsvensters; 

 het streefcijfer voor de bijdrage van investeringen aan het klimaatbeleid te houden op 

40 %, dat onlangs voor EFSI 2.0 is vastgesteld.  

Bovendien is de rapporteur van mening dat de middelen van InvestEU zo moeten worden 

ingezet dat het programma kan resulteren in investeringen in tastbare vervoersprojecten die 

zich minstens situeren op het niveau van het EFSI. Daarom moet minstens 50 % van het 

aandeel voor het beleidsvenster inzake duurzame infrastructuur worden gebruikt voor vervoer.   

Tot slot merkt de rapporteur op dat in het Commissievoorstel de bestaande 

governancestructuur wordt gewijzigd, weg van het EFSI-model, waarin de EIB een centrale 

rol speelde, waarbij extra lagen worden gecreëerd en de investeringsbeslissingen enigszins 

terug worden verschoven naar de Commissie. Met InvestEU moet ook de nadruk worden 

gelegd op het bieden van reële meerwaarde, door het creëren van extra investeringen in plaats 

van een duplicatie of een eenvoudige vervanging van projecten die hadden kunnen worden 

gerealiseerd zonder steun van het fonds. Zowel de governance- als de additionaliteitsaspecten 

moeten tijdens de komende beraadslagingen nader onderzocht worden.     

 

AMENDEMENTEN 

De Commissie vervoer en toerisme verzoekt de Begrotingscommissie en de Commissie 

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

aanmerking te nemen: 
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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, wat soms tot 

ernstige gevolgen heeft geleid. 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, 

toenemende ongelijkheid 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. 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) Uit evaluaties is gebleken dat de 

verscheidenheid aan financiële 

instrumenten die in het kader van het 

meerjarig financieel kader 2014-2020 zijn 

gecreëerd, tot overlappingen heeft geleid. 

Deze verscheidenheid heeft ook tot 

complexiteit geleid voor intermediairs en 

eindontvangers, die met verschillende 

subsidiabiliteits- en rapportageregels 

werden geconfronteerd. Het ontbreken van 

verenigbare regels belemmerde ook de 

combinatie van verschillende fondsen van 

de Unie, hoewel een dergelijke combinatie 

gunstig zou zijn geweest voor de 

ondersteuning van projecten die 

verschillende soorten financiering nodig 

hadden. Er moet dan ook één fonds, het 

InvestEU-fonds, worden opgericht om de 

steun aan de eindontvangers efficiënter te 

laten functioneren door het financiële 

aanbod in het kader van één enkele 

begrotingsgarantie te integreren en te 

vereenvoudigen, waardoor de impact van 

het optreden van de Unie wordt verbeterd 

en de kosten voor de begroting van de Unie 

worden verminderd. 

(2) Uit evaluaties is gebleken dat de 

verscheidenheid aan financiële 

instrumenten die in het kader van het 

meerjarig financieel kader 2014-2020 zijn 

gecreëerd, tot overlappingen heeft geleid. 

Deze verscheidenheid heeft ook tot 

complexiteit geleid voor intermediairs en 

eindontvangers, die met verschillende 

subsidiabiliteits- en rapportageregels 

werden geconfronteerd, waardoor 

investeringen nog meer worden 

ontmoedigd. Het ontbreken van 

verenigbare regels belemmerde ook de 

combinatie van verschillende fondsen van 

de Unie, hoewel een dergelijke combinatie 

gunstig zou zijn geweest voor de 

ondersteuning van projecten die 

verschillende soorten financiering nodig 

hadden. Er moet dan ook één fonds, het 

InvestEU-fonds, worden opgericht om de 

steun aan de eindontvangers efficiënter te 

laten functioneren door het financiële 

aanbod in het kader van één enkele 

begrotingsgarantie te integreren en te 

vereenvoudigen, waardoor de impact van 

het optreden van de Unie wordt verbeterd 

en de kosten voor de begroting van de Unie 

worden verminderd. 

 

Amendement  3 

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 

(3) De afgelopen jaren heeft de Unie 

ambitieuze strategieën gevolgd 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, de invoering van de 

financieringsfaciliteit voor Europese 

verbindingen, het actieplan van de Unie 
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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. 

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. 

 

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 

beleidsdoelstellingen van de Unie. 

(5) Het InvestEU-fonds dient bij te 

dragen aan de verbetering van het 

concurrentievermogen van de Unie, onder 

meer op het gebied van duurzame 

infrastructuur, 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 

beleidsdoelstellingen van de Unie. 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 
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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 om groei, investeringen 

en werkgelegenheid te bevorderen en aldus 

bij te dragen tot een beter welzijn, 

bestrijding van de armoede en een 

eerlijkere inkomensverdeling in de Unie. 

Steun uit het InvestEU-fonds moet indien 

nodig een aanvulling vormen op steun van 

de Unie die wordt verleend via subsidies. 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) Als uitdrukking van het belang van 

de aanpak van de klimaatverandering in 

lijn met de toezeggingen van de Unie om 

het Akkoord van Parijs en de 

doelstellingen inzake duurzame 

ontwikkeling van de Verenigde Naties uit 

te voeren, zal het InvestEU-programma 

bijdragen tot de integratie van 

klimaatmaatregelen en tot het bereiken van 

een algemene doelstelling van 25% van de 

begrotingsuitgaven van de Unie ter 

ondersteuning van klimaatdoelstellingen. 

Bij de acties in het kader van het InvestEU-

programma zal naar verwachting 30 % van 

de totale financiële middelen van het 

InvestEU-programma aan de realisatie van 

klimaatdoelstellingen bijdragen. De 

betrokken acties zullen tijdens de 

voorbereiding en de uitvoering van het 

InvestEU-programma worden vastgesteld 

en zullen opnieuw worden beoordeeld in 

het kader van de betrokken evaluatie- en 

herzieningsprocedures. 

(9) Als uitdrukking van het belang van 

de aanpak van de klimaatverandering in 

lijn met de toezeggingen van de Unie om 

het Akkoord van Parijs en de 

doelstellingen inzake duurzame 

ontwikkeling van de Verenigde Naties uit 

te voeren, zal het InvestEU-programma 

bijdragen tot de integratie van 

klimaatmaatregelen en tot het bereiken van 

een algemene doelstelling van 25% van de 

begrotingsuitgaven van de Unie ter 

ondersteuning van klimaatdoelstellingen. 

Bij de acties in het kader van het InvestEU-

programma zal naar verwachting op 

dienovereenkomstige wijze aan de 

realisatie van klimaatdoelstellingen worden 

bijgedragen. De betrokken acties zullen 

tijdens de voorbereiding en de uitvoering 

van het InvestEU-programma worden 

vastgesteld en zullen opnieuw worden 

beoordeeld in het kader van de betrokken 

evaluatie- en herzieningsprocedures. 

Motivering 

In het Commissievoorstel wordt 100 % van de voorgestelde begrotingstoewijzing voor het 
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venster inzake duurzame infrastructuur ingezet voor de ondersteuning van 

klimaatdoelstellingen. Dit is onredelijk en kan de hoognodige ruimte tenietdoen voor 

projecten in verband met de ontwikkeling van digitale infrastructuur en de modernisering van 

de vervoersinfrastructuur, d.w.z. investeringen die een positief effect hebben op het klimaat, 

bijvoorbeeld door middel van efficiëntiewinst. 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) De bijdrage van het InvestEU-fonds 

aan de verwezenlijking van de 

klimaatdoelstelling zal worden gevolgd aan 

de hand van een EU-klimaatvolgsysteem 

dat door de Commissie in samenwerking 

met de uitvoerende partners is ontwikkeld 

en waarbij op passende wijze gebruik 

wordt gemaakt van de criteria die in [de 

verordening tot vaststelling van een kader 

ter bevordering van duurzame 

investeringen14] zijn vastgesteld om te 

bepalen of een economische activiteit uit 

milieuoogpunt duurzaam is. 

(10) De bijdrage van het InvestEU-fonds 

aan de verwezenlijking van de 

klimaatdoelstelling zal worden gevolgd aan 

de hand van een EU-klimaatvolgsysteem 

dat door de Commissie in samenwerking 

met de uitvoerende partners is ontwikkeld 

en waarbij op passende wijze gebruik 

wordt gemaakt van de criteria die in [de 

verordening tot vaststelling van een kader 

ter bevordering van duurzame 

investeringen14] zijn vastgesteld om te 

bepalen of een economische activiteit uit 

milieuoogpunt duurzaam is. Het InvestEU-

programma zal ook bijdragen tot de 

tenuitvoerlegging van de 

duurzameontwikkelingsdoelstellingen 

(SDG's) in EU-beleidslijnen en -

initiatieven, met duurzame ontwikkeling 

als essentiële leidraad. 

_________________ _________________ 

14 COM(2018)353. 14 COM(2018)353. 

 

Amendement  8 

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 

(12) Investeringsprojecten waarvoor met 

name op het gebied van infrastructuur 

substantiële steun van de Unie wordt 

verleend, moeten worden onderworpen aan 
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een duurzaamheidstoets in 

overeenstemming met de richtsnoeren die 

de Commissie in samenwerking met de 

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. 

een toets van hun toegevoegde Europese 

waarde, met name hun duurzaamheid, in 

overeenstemming met de richtsnoeren die 

de Commissie in samenwerking met de 

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. 

 

Amendement  9 

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, 

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 

(13) De lage investeringspercentages in 

infrastructuur in de Unie tijdens de 

financiële crisis ondermijnden het 

vermogen van de Unie om duurzame groei, 

concurrentievermogen en convergentie te 

stimuleren. Forse investeringen in de 

Europese infrastructuur zijn van 

fundamenteel belang voor het realiseren 

van de doelstellingen van de Unie inzake 

een interne Europese vervoersruimte, 

alsmede de duurzaamheidsdoelstellingen 

van de Unie, waaronder de energie- en 

klimaatdoelstellingen voor 2030. De steun 

uit het InvestEU-fonds moet dan ook 

gericht zijn op investeringen in tastbare 

vervoers- en energie-infrastructuur, met 

inbegrip van energie-efficiëntie en 

hernieuwbare energie, het milieu, 

klimaatmaatregelen en maritieme en 

digitale infrastructuur, bijvoorbeeld ter 

ondersteuning van de ontwikkeling en 

uitrol van intelligente vervoerssystemen 
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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. 

(ITS). 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 mogelijk maakt en de 

synergieën tussen de relevante 

programma's van de Unie op het gebied 

van vervoer en energie en op digitaal 

gebied maximaliseert. 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  10 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (13 bis) Projecten op het gebied van 

vervoersinfrastructuur en mobiliteit 

ondervinden vaak moeilijkheden met de 

financiering, als gevolg van een lager 

rendement, het langetermijnkarakter van 

de investeringen en een grotere mate van 

risico en onzekerheid. Om een sectoraal 

evenwicht van de door InvestEU 

gefinancierde projecten te realiseren en 

het probleem van suboptimale 

investeringen in vervoersinfrastructuur in 

de Unie aan te pakken, moet de InvestEU-

advieshub samen met de Commissie 

specifieke maatregelen vaststellen om op 

vereenvoudigde en zo onbureaucratisch 

mogelijke wijze de combinatie mogelijk te 



 

PE625.320v03-00 12/45 AD\1169267NL.docx 

NL 

maken van steun van InvestEU met 

subsidies of andere publieke financiering 

uit de begroting van de EU of de lidstaten. 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 ter (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (13 ter) De veiligheid van 

weggebruikers is een enorme uitdaging bij 

de ontwikkeling van de vervoerssector, en 

het huidige beleid en de recente 

investeringen dragen slechts in beperkte 

mate bij aan de vermindering van het 

aantal doden of zwaargewonden bij 

verkeersongevallen. Het InvestEU-

programma moet de inspanningen helpen 

opvoeren om technologieën te ontwerpen 

en toe te passen die bijdragen aan 

veiligere voertuigen en weginfrastructuur. 

 

Amendement  12 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 quater (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (13 quater) Echte multimodaliteit is 

een kans om een efficiënt en 

milieuvriendelijk vervoersnetwerk te 

ontwerpen dat het maximale potentieel 

van alle vervoersmiddelen benut en 

synergieën tussen de vervoersmiddelen tot 

stand brengt. Het InvestEU-programma 

kan een belangrijk middel worden voor 

ondersteuning van investeringen in 

multimodale vervoersknooppunten die, 

ondanks hun aanzienlijk economisch 

potentieel en zakelijke haalbaarheid, een 

wezenlijk risico voor private investeerders 

inhouden. 
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Amendement  13 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 quinquies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (13 quinquies) Aangezien geconnecteerde 

en geautomatiseerde mobiliteit naar 

verwachting de vervoerssystemen 

wereldwijd zal veranderen en de EU 

wereldleider moet zijn op het gebied van 

de invoering van veilige systemen voor 

geautomatiseerde mobiliteit, met meer 

verkeersveiligheid en duurzaamheid, moet 

InvestEU bijdragen tot de versterking van 

het concurrentievermogen van de Unie op 

dit gebied door investeringen te 

ondersteunen voor de ontwikkeling en 

toepassing van geautomatiseerde 

mobiliteitsoplossingen voor voertuigen en 

infrastructuren en de daarmee verband 

houdende digitale technologieën. 

Motivering 

Geconnecteerde en geautomatiseerde mobiliteit wordt overal ter wereld intensief ontwikkeld. 

De EU moet op dit gebied een wereldleider zijn om het concurrentievermogen van haar 

industrie te waarborgen, zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie met als titel 

"Op weg naar geautomatiseerde mobiliteit: een EU-strategie voor de mobiliteit van de 

toekomst". InvestEU moet daarom worden ingezet om innovatie op het gebied van 

geautomatiseerde mobiliteitsoplossingen en de invoering van deze oplossingen, alsmede de 

digitale technologieën waarop zij gebaseerd zijn te ondersteunen, op het gebied van 

infrastructuur, voertuigen, ICT, robotica en kunstmatige intelligentie. 

 

Amendement  14 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 14 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (14 bis) Aangezien toerisme een 

belangrijke sector is in de economie van 

de Unie, moet InvestEU bijdragen aan het 

versterken van het concurrentievermogen 

van de sector op lange termijn door acties 
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te ondersteunen die gericht zijn op een 

overgang naar duurzaam, innovatief en 

digitaal toerisme. 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 15 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (15 bis) Aangezien de digitalisering 

ook de toerismesector betreft, moet het 

InvestEU-fonds deze sector met gerichte 

acties ondersteunen. 

 

Amendement  16 

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 

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 

(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, het ontbreken van 

voldoende onderpand en een gebrek aan 

kapitaal. 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 

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 
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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. 

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. 

Amendement  17 

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 

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 

(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 

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 en als 

zij gericht worden op sectoren die 
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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 

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. 

geconfronteerd worden met problemen in 

verband met personeelstekorten, 

aanpassing aan nieuwe technologieën en 

werkgelegenheidskansen voor vrouwen, 

bijvoorbeeld in het vervoer. 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, het Europees toerisme 

en de Europese 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, 

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 

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 
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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. 

18 Gepubliceerd als European Economy 

Discussion Paper 074 in januari 2018. 

18 Gepubliceerd als European Economy 

Discussion Paper 074 in januari 2018. 

 

Amendement  18 

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. 

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. 

(19) Elk beleidsvenster moet uit twee 

compartimenten bestaan, namelijk een EU-

compartiment en een lidstaatcompartiment. 

Het EU-compartiment moet marktfalen in 

de hele Unie, met name in het geval van 

grensoverschrijdende projecten, 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. 

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. 
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Amendement  19 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 24 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(24) De EU-garantie die het InvestEU-

fonds ondersteunt, moet indirect door de 

Commissie worden geïmplementeerd en is 

voor het benaderen van eindontvangers van 

uitvoerende partners afhankelijk. De 

Commissie dient met elke uitvoerende 

partner een garantieovereenkomst voor de 

toewijzing van garantiecapaciteit uit het 

InvestEU-fonds te sluiten om de 

financierings- en investeringsverrichtingen 

ervan te ondersteunen die aan de 

doelstellingen en subsidiabiliteitscriteria 

van het InvestEU-fonds voldoen. Het 

InvestEU-fonds moet een specifieke 

governancestructuur krijgen om een 

passend gebruik van de EU-garantie te 

waarborgen. 

(24) De EU-garantie die het InvestEU-

fonds ondersteunt, moet indirect door de 

Commissie worden geïmplementeerd en is 

voor het benaderen van eindontvangers van 

uitvoerende partners afhankelijk. De 

Commissie dient met elke uitvoerende 

partner een garantieovereenkomst voor de 

toewijzing van garantiecapaciteit uit het 

InvestEU-fonds te sluiten om de 

financierings- en investeringsverrichtingen 

ervan te ondersteunen die aan de 

doelstellingen en subsidiabiliteitscriteria 

van het InvestEU-fonds voldoen. Het 

InvestEU-fonds moet een specifieke 

governancestructuur krijgen om een 

passend gebruik van de EU-garantie te 

waarborgen, zonder dat daarbij evenwel 

overmatige bureaucratie wordt 

gegenereerd. 

 

Amendement  20 

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 

(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 twee 

lidstaten kunnen bestrijken. Verwacht 
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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. 

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. 

 

Amendement  21 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 33 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(33) Het InvestEU-fonds dient in 

voorkomend geval een soepele en 

efficiënte combinatie van subsidies of 

financiële instrumenten, of beide, mogelijk 

te maken, die uit de begroting van de Unie 

of uit het EU-innovatiefonds voor de 

handel in emissierechten (ETS) worden 

gefinancierd, waarbij die garantie wordt 

verleend in situaties waarin dit 

noodzakelijk is om investeringen optimaal 

te ondersteunen om bepaald marktfalen of 

suboptimale investeringssituaties aan te 

pakken. 

(33) Het InvestEU-fonds dient in 

voorkomend geval een soepele en 

efficiënte combinatie van subsidies of 

financiële instrumenten, of beide, mogelijk 

te maken, die uit de begroting van de Unie 

of uit elk ander ad-hocfonds, zoals het 

EU-innovatiefonds voor de handel in 

emissierechten (ETS) worden gefinancierd, 

waarbij die garantie wordt verleend in 

situaties waarin dit noodzakelijk is om 

investeringen optimaal te ondersteunen om 

bepaald marktfalen of suboptimale 

investeringssituaties aan te pakken. 

 

Amendement  22 

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, waarbij voorzien moet 

worden in de daadwerkelijke uitvoering 

van geografische diversificatie, om bij te 

dragen aan de doelstelling van de Unie 

van economische, sociale en territoriale 

samenhang en een vermindering van de 

regionale verschillen De advieshub moet 

bijzondere aandacht besteden aan 
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kleinere, grensoverschrijdende projecten 

met een meerwaarde voor de EU. 

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. 

 

Amendement  23 

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 en 

billijke 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 

worden gezorgd voor een lokale 

aanwezigheid van de InvestEU-advieshub 

in elke lidstaat, met name in de gebieden 

die het slechtst presteren met betrekking 

tot het binnenhalen van aanbestedingen, 

rekening houdend met de bestaande 

steunregelingen, teneinde tastbare, 

proactieve maatwerkhulp ter plaatse te 

bieden. 

 

Amendement  24 

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 

(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, 

met name in minder ontwikkelde landen. 
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voorwaarden te scheppen voor de 

uitbreiding van het potentiële aantal 

subsidiabele ontvangers in zich 

ontwikkelende marktsegmenten, met name 

wanneer de geringe omvang van 

individuele projecten de transactiekosten 

op projectniveau aanzienlijk verhoogt, 

zoals voor het 

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. 

Bovendien is het de bedoeling de 

voorwaarden te scheppen voor de 

uitbreiding van het potentiële aantal 

subsidiabele ontvangers in zich 

ontwikkelende marktsegmenten, met name 

wanneer de geringe omvang van 

individuele projecten de transactiekosten 

op projectniveau aanzienlijk verhoogt, 

zoals voor het 

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. 

 

Amendement  25 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 47 

 
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 

tekortkomingen van de markt en 

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, 

 

Amendement  26 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Bij deze verordening wordt het InvestEU-

fonds ingesteld dat voorziet in een EU-

garantie voor financierings- en 

investeringsverrichtingen van de 

uitvoerende partners ter ondersteuning van 

het interne beleid van de Unie. 

Bij deze verordening wordt het InvestEU-

fonds ingesteld dat voorziet in een EU-

garantie voor financierings- en 

investeringsverrichtingen van de 

uitvoerende partners ter ondersteuning van 

het interne beleid van de Unie en worden 
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de voorwaarden voor de betrekkingen met 

de verschillende partners in het kader van 

deze verordening vastgesteld. 

Amendement  27 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) de duurzaamheid van de economie 

van de Unie en van de groei; 

(b) de duurzaamheid van de economie 

van de Unie en van de groei, inclusief de 

klimaatdoelstellingen; 

 

Amendement  28 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 – letter d 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) de integratie van de 

kapitaalmarkten van de Unie en de 

versterking van de eengemaakte markt, met 

inbegrip van oplossingen om de 

fragmentatie van de kapitaalmarkten van 

de Unie aan te pakken, meer diversiteit te 

brengen in de financieringsbronnen voor 

ondernemingen in de Unie en houdbare 

financiering te bevorderen. 

(d) de integratie van de 

kapitaalmarkten van de Unie en de 

versterking van de eengemaakte markt, met 

inbegrip van oplossingen om de 

fragmentatie van de kapitaalmarkten van 

de Unie aan te pakken, meer diversiteit te 

brengen in de financieringsbronnen voor 

ondernemingen in de Unie, met name 

kmo's en start-ups, en houdbare 

financiering te bevorderen. 

 

Amendement  29 

Voorstel voor een verordening 

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

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (d bis) het realiseren van de 

klimaatdoelstellingen van de Unie en het 

genereren van langdurige milieu- en 

maatschappelijke voordelen. 
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Amendement  30 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 2 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) verbetering van de toegang tot en 

de beschikbaarheid van microfinanciering 
voor sociale ondernemingen, 

ondersteuning van financierings- en 

investeringsverrichtingen met betrekking 

tot sociale investeringen en vaardigheden 

en ontwikkeling en consolidatie van 

markten voor sociale investeringen, op de 

gebieden als bedoeld in artikel 7, lid 1, 

onder d). 

(d) facilitering van de toegang tot 

microfinanciering en financiering voor 

sociale ondernemingen, ondersteuning van 

financierings- en investeringsverrichtingen 

met betrekking tot sociale investeringen en 

vaardigheden en ontwikkeling en 

consolidatie van markten voor sociale 

investeringen, op de gebieden als bedoeld 

in artikel 7, lid 1, onder d). 

 

Amendement  31 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 2 – letter d bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (d bis) verbetering van het welzijn in de 

Unie door terugdringing van de armoede 

en het faciliteren van een eerlijkere 

inkomensverdeling; 

Amendement  32 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 2 – letter d ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (d ter) ondersteuning van investeringen 

in materiële en immateriële activa om 

groei en cohesie, investeringen en 

werkgelegenheid te bevorderen; 

 

Amendement  33 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 – alinea 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De EU-garantie ten behoeve van het EU-

compartiment als bedoeld in artikel 8, lid 1, 

onder a), bedraagt 38 000 000 000 EUR 

(lopende prijzen). Er wordt een 

voorzieningspercentage van 40 % 

ingesteld. 

De EU-garantie ten behoeve van het EU-

compartiment als bedoeld in artikel 8, lid 1, 

onder a), bedraagt 38 000 000 000 EUR 

(lopende prijzen). Er wordt een 

voorzieningspercentage van 40 % 

ingesteld, d.i. 15 200 000 000 EUR (13 

065 000 000 EUR in constante prijzen). 

Amendement  34 

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]28 en 

artikel [75, lid 1,] van Verordening [inzake 

GLB-plannen.] nummer]29 door de 

lidstaten worden toegewezen. 

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]1 bis en 

artikel [75, lid 1,] van Verordening [inzake 

GLB-plannen.] nummer]1 ter door de 

nationale of regionale autoriteiten van de 

lidstaten worden toegewezen. 

__________________ __________________ 

 1 bis Aan te vullen. 

 1 ter Aan te vullen. 

28   

29   

Amendement  35 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De indicatieve verdeling van het 

bedrag bedoeld in de eerste alinea van lid 1 

wordt vastgesteld in bijlage I bij deze 

verordening. De Commissie kan de in 

bijlage I bedoelde bedragen indien nodig 

2. De indicatieve verdeling van het 

bedrag bedoeld in de eerste alinea van lid 1 

wordt vastgesteld in bijlage I bij deze 

verordening. De Commissie kan de in 

bijlage I bedoelde bedragen indien nodig 
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verhogen met maximaal 15 % voor elke 

doelstelling. Zij stelt het Europees 

Parlement en de Raad op de hoogte van 

eventuele wijzigingen. 

verhogen met maximaal 15 % voor elke 

doelstelling. Zij stelt het Europees 

Parlement en de Raad op de hoogte van 

eventuele wijzigingen. 

Amendement  36 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Indien nieuwe voorzieningen 

nodig blijken, worden deze afgetrokken 

van de marges van de jaarlijkse EU-

begroting of van het 

flexibiliteitsinstrument, maar in geen 

geval van begrotingslijnen of middelen die 

al zijn toegewezen. 

Amendement  37 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Het in lid 3 bedoelde bedrag kan 

ook worden gebruikt voor technische en 

administratieve bijstand bij de uitvoering 

van het InvestEU-programma, zoals 

activiteiten op het gebied van 

voorbereiding, monitoring, controle, audit 

en evaluatie, met inbegrip van 

bedrijfsinformatietechnologiesystemen. 

4. Het in lid 3 bedoelde bedrag kan 

ook worden gebruikt voor technische en 

administratieve bijstand bij de uitvoering 

van het InvestEU-programma, zoals 

activiteiten op het gebied van voorlichting, 

opleiding, voorbereiding, monitoring, 

controle, audit en evaluatie, met inbegrip 

van 

bedrijfsinformatietechnologiesystemen. 

 

Amendement  38 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – alinea 1 – letter b 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) toetredingslanden, kandidaat-

lidstaten en potentiële kandidaten, in 

overeenstemming met de algemene 

beginselen en algemene voorwaarden voor 

(b) toetredingslanden en kandidaat-

lidstaten, in overeenstemming met de 

algemene beginselen en algemene 

voorwaarden voor hun deelname aan 
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hun deelname aan programma's van de 

Unie zoals vastgesteld in de desbetreffende 

kaderovereenkomsten en besluiten van de 

associatieraad, of in soortgelijke 

overeenkomsten, alsmede in 

overeenstemming met de specifieke 

voorwaarden die zijn vastgesteld in 

overeenkomsten tussen de Unie en die 

landen; 

programma's van de Unie zoals vastgesteld 

in de desbetreffende kaderovereenkomsten 

en besluiten van de associatieraad, of in 

soortgelijke overeenkomsten, alsmede in 

overeenstemming met de specifieke 

voorwaarden die zijn vastgesteld in 

overeenkomsten tussen de Unie en die 

landen; 

Amendement  39 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Het InvestEU-fonds verricht zijn 

activiteiten via de volgende beleidsvensters 

die tekortkomingen van de markt of 

suboptimale investeringssituaties 

behandelen binnen hun specifiek 

toepassingsgebied: 

1. Het InvestEU-fonds verricht zijn 

activiteiten via de volgende beleidsvensters 

die tekortkomingen van de markt, 

marktfalen of suboptimale 

investeringssituaties behandelen binnen 

hun specifiek toepassingsgebied, inclusief 

in de ultraperifere gebieden: 

Amendement  40 

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, 

inclusief multimodaal vervoer, toerisme, 

energie, met de nadruk op hernieuwbare 

energiebronnen en energie-efficiëntie, 

digitale connectiviteit, levering en 

verwerking van grondstoffen, ruimtevaart, 

oceanen en binnenwateren, 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 
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duurzaamheid; 

Amendement  41 

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 

kwetsbare personen, waaronder 

onderdanen van derde landen; 

(d) beleidsvenster voor sociale 

investeringen: omvat microfinanciering, 

financiering voor sociale ondernemingen 

en sociale economie; een billijke overgang 

voor werknemers, vaardigheden, educatie, 

opleiding en aanverwante diensten; sociale 

infrastructuur; gezondheidszorg en 

langdurige zorg, met bijzondere aandacht 

voor de armsten in de maatschappij en 
integratie van de meest kwetsbare 

personen, waaronder onderdanen van derde 

landen die legaal in een van de lidstaten 

van de EU verblijven. 

Amendement  42 

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 richtsnoeren die 

de Commissie opstelt door middel van een 

gedelegeerde handeling, rekening 

houdend met de criteria die zijn 

vastgesteld in [de verordening betreffende 

de totstandbrenging van een raamwerk 

om duurzame beleggingen te bevorderen – 
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COM(2018)353]. Projecten die een 

bepaalde omvang zoals omschreven in de 

richtsnoeren niet overschrijden, kunnen zo 

nodig worden uitgesloten van de toetsing. 

Amendement  43 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 3 – alinea 2 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) wat aanpassing betreft, de 

weerbaarheid ten aanzien van potentiële 

ongunstige gevolgen van 

klimaatverandering te verzekeren door 

middel van een kwetsbaarheids- en 

risicobeoordeling, met inbegrip van 

toepasselijke aanpassingsmaatregelen, en 

wat beperking betreft, de kosten van 

broeikasgasemissies en de positieve 

effecten van mitigerende maatregelen in de 

kosten-batenanalyse op te nemen; 

a) wat aanpassing betreft, de 

weerbaarheid ten aanzien van potentiële 

ongunstige gevolgen van 

klimaatverandering te verzekeren door 

middel van een kwetsbaarheids- en 

risicobeoordeling, met inbegrip van 

toepasselijke aanpassingsmaatregelen, en 

wat beperking betreft, de kosten van 

broeikasgasemissies en de positieve 

effecten van mitigerende maatregelen in de 

kosten-batenanalyse op te nemen en te 

zorgen voor naleving van de 

milieudoelstellingen en -normen van 

de EU; 

Amendement  44 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 3 – alinea 2 – letter c bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 c bis) de positieve effecten in te schatten 

met betrekking tot het behalen van de 

klimaat- en energiedoelstellingen van de 

EU zoals uiteengezet in de klimaat- en 

energie-efficiëntiestrategieën van de EU. 

Amendement  45 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De uitvoerende partners 

verstrekken de nodige informatie voor het 

4. De uitvoerende partners 

verstrekken de nodige informatie voor het 
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volgen van investeringen die bijdragen tot 

de verwezenlijking van de doelstellingen 

van de Unie inzake klimaat en milieu, op 

basis van de door de Commissie te 

verstrekken richtsnoeren. 

volgen van investeringen die bijdragen tot 

de verwezenlijking van de doelstellingen 

van de Unie inzake klimaat en milieu, op 

basis van de door de Commissie te 

verstrekken richtsnoeren, en om te 

beoordelen of de verrichtingen voldoen 

aan de verordening betreffende de 

totstandbrenging van een raamwerk om 

duurzame beleggingen te bevorderen 

(COM(2018)353). 

Amendement  46 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. De uitvoerende partners streven 

ernaar dat ten minste 50 % van de 

investeringen uit hoofde van het 

beleidsvenster voor duurzame 

infrastructuur bijdraagt tot de 

doelstellingen van de Unie inzake klimaat 

en milieu. 

5. De uitvoerende partners streven 

ernaar dat ten minste 40 % van de 

investeringen ter ondersteuning van 

verrichtingen uit hoofde van het 

beleidsvenster voor duurzame 

infrastructuur bijdraagt tot de 

doelstellingen van de Unie inzake klimaat 

en milieu, teneinde de verplichtingen na te 

komen in het kader van het Raamverdrag 

van de Verenigde Naties inzake 

klimaatverandering COP21. 

Amendement  47 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 5 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 5 bis. De Commissie streeft er samen met 

de uitvoerende partners naar dat het deel 

van de begrotingsgarantie dat wordt 

gebruikt voor het beleidsvenster voor 

duurzame infrastructuur, wordt verdeeld 

met het oog op een evenwicht tussen de 

acties op de verschillende gebieden. 

Amendement  48 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 5 ter (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 5 ter. Op het gebied van vervoer draagt 

ten minste 10 % van de investeringen uit 

hoofde van het beleidsvenster voor 

duurzame infrastructuur bij tot de 

realisatie van de EU-doelstelling om 

uiterlijk in 2050 een einde te maken aan 

de dodelijke verkeersongevallen en 

ernstige verwondingen en om spoor- en 

verkeersbruggen en -tunnels te renoveren 

met het oog op de veiligheid ervan. 

Amendement  49 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 1 – letter a – sub iii 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(iii) nieuwe of complexe 

tekortkomingen van de markt of 

suboptimale investeringssituaties met het 

oog op de ontwikkeling van nieuwe 

financiële oplossingen en marktstructuren; 

(iii) nieuwe of complexe 

tekortkomingen van de markt, 

multinationale grensoverschrijdende 

projecten of suboptimale 

investeringssituaties met het oog op de 

ontwikkeling van nieuwe financiële 

oplossingen en marktstructuren; 

Amendement  50 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 1 – letter a – sub iii bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (iii bis) intensievere samenwerking ten 

behoeve van de opstelling, voorbereiding 

en uitvoering van grensoverschrijdende 

vervoersprojecten; 

Amendement  51 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) het lidstaatcompartiment behandelt (b) het lidstaatcompartiment behandelt 
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specifieke tekortkomingen van de markt of 

suboptimale investeringssituaties in een of 

meerdere lidstaten om te voldoen aan de 

doelstellingen van de bijdragende fondsen 

onder gedeeld beheer. 

specifieke tekortkomingen van de markt of 

suboptimale investeringssituaties in een of 

meerdere lidstaten om te voldoen aan de 

doelstellingen van de bijdragende fondsen 

onder gedeeld beheer. Er kan ook een 

bijdrageovereenkomst worden gesloten 

tussen een regionale autoriteit van een 

lidstaat en de Commissie. Deze 

overeenkomst heeft betrekking op 

investeringsactiviteiten op het 

grondgebied van de bijdragende regio en 

valt onder de voorwaarden van artikel 9 

van de verordening. 

 

Amendement  52 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 2 – alinea 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaat en de Commissie sluiten de 

bijdrageovereenkomst of een wijziging 

daarvan binnen vier maanden na het besluit 

van de Commissie tot goedkeuring van de 

partnerschapsovereenkomst of het GLB-

plan of gelijktijdig met het besluit van de 

Commissie tot wijziging van een 

programma of een GLB-plan. 

De lidstaat en de Commissie sluiten de 

bijdrageovereenkomst of een wijziging 

daarvan binnen drie maanden na het besluit 

van de Commissie tot goedkeuring van de 

partnerschapsovereenkomst of het GLB-

plan of gelijktijdig met het besluit van de 

Commissie tot wijziging van een 

programma of een GLB-plan. 

 

Amendement  53 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 11 – lid 2 – letter a 

 
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 

(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 en 

kandidaat-landen, 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 
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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; 

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  54 

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 hebben de in 

aanmerking komende tegenpartijen hun 

interesse laten blijken en zijn zij in staat 

financierings- en investeringsverrichtingen 

in ten minste twee lidstaten te dekken. De 

uitvoerende partners kunnen samen ook 

financierings- en investeringsverrichtingen 

in ten minste twee lidstaten dekken door 

een groep te vormen. Aan deze 

voorwaarde kan worden voldaan door 

financierings- en 

investeringsverrichtingen in één regio van 

een lidstaat te dekken. 

Amendement  55 

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 

aanmerking komende tegenpartijen als 

uitvoerende partners voorstellen uit die 

welke hun interesse overeenkomstig 

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

blijken. 

Voor het lidstaatcompartiment kan de 

bevoegde autoriteit van de betrokken 

lidstaat of regio een of meerdere in 

aanmerking komende tegenpartijen als 

uitvoerende partners voorstellen uit die 

welke hun interesse overeenkomstig 

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

blijken. 

Amendement  56 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 – lid 1 – alinea 4 
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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. 

Wanneer de betrokken lidstaat of regio 

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. 

Amendement  57 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 – lid 2 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) geografische diversificatie 

nastreeft; 

(d) evenwichtige geografische 

diversificatie tussen de lidstaten nastreeft; 

 

Amendement  58 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De vergoeding voor het nemen van 

risico's wordt verdeeld tussen de Unie en 

een uitvoerende partner in verhouding tot 

hun respectieve aandeel in het nemen van 

risico's met een portefeuille van 

financierings- en investeringsverrichtingen 

of, in voorkomend geval, met afzonderlijke 

verrichtingen. De uitvoerende partner heeft 

op eigen risico een passende blootstelling 

aan financierings- en 

investeringsverrichtingen die door de EU-

garantie worden ondersteund, tenzij 

uitzonderlijk de beleidsdoelstellingen die 

door het uit te voeren financiële product 

worden nagestreefd, van die aard zijn dat 

de uitvoerende partner redelijkerwijs niet 

zijn eigen risicodragende capaciteit 

daaraan kan bijdragen. 

1. De vergoeding voor het nemen van 

risico's wordt verdeeld tussen de Unie en 

een uitvoerende partner in verhouding tot 

hun respectieve aandeel in het nemen van 

risico's met een portefeuille van 

financierings- en investeringsverrichtingen 

of, in voorkomend geval, met afzonderlijke 

verrichtingen. De uitvoerende partner heeft 

op eigen risico een evenwichtige 

blootstelling aan financierings- en 

investeringsverrichtingen die door de EU-

garantie worden ondersteund, en bijgevolg 

aan de garantie voor eerste verlies, tenzij 
de beleidsdoelstellingen die door het uit te 

voeren financiële product worden 

nagestreefd, van die aard zijn dat de 

uitvoerende partner redelijkerwijs niet zijn 

eigen risicodragende capaciteit daaraan kan 

bijdragen. 
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Amendement  59 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 17 – lid 5 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 5 bis. De notulen van de vergadering van 

de adviesraad worden openbaar gemaakt 

op een speciale webpagina. 

Amendement  60 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 20 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De InvestEU-advieshub verstrekt 

ondersteunend advies op nationaal, 

regionaal en lokaal niveau, inclusief in de 

ultraperifere gebieden, ter bevordering 

van projecten om ervoor te zorgen dat 

sociale en milieuaspecten in de volledige 

projectcyclus in aanmerking worden 

genomen. Deze ondersteuning omvat 

bijstand voor projectontwikkeling en 

capaciteitsopbouw. 

Amendement  61 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 20 – lid 2 – letter f bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (f bis) het voeren van communicatieacties 

voor bewustmaking omtrent de 

beschikbare steun voor 

projectontwikkelaars en financiële en 

andere intermediairs die wordt verstrekt 

door de advieshub, en meer in het 

algemeen de in het kader van InvestEU 

beschikbare kansen. 

 

Amendement  62 



 

AD\1169267NL.docx 35/45 PE625.320v03-00 

 NL 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 21 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Het InvestEu-portaal wordt door de 

Commissie opgericht. Het is een openbaar 

toegankelijke en gebruiksvriendelijke 

projectendatabank, waarin relevante 

informatie over elk project wordt verstrekt. 

1. Het InvestEu-portaal wordt door de 

Commissie opgericht. Het is een 

gebruiksvriendelijke projectendatabank 

die beschikbaar is in alle officiële talen 

van de EU, waarin relevante informatie 

over elk project wordt verstrekt. 

Amendement  63 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 22 – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. De Commissie stelt een methode 

vast om te voorzien in kwalitatieve 

indicatoren voor een zorgvuldige 

beoordeling van de vorderingen met het 

verwezenlijken van de in artikel 3 

vermelde doelstellingen. Op basis van 

deze methode vult de Commissie bijlage 

III uiterlijk op 1 januari 2021 aan. 

Amendement  64 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 22 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Het prestatierapportagesysteem 

waarborgt dat de gegevens voor het 

monitoren van de uitvoering en de 

resultaten op efficiënte en doeltreffende 

wijze en tijdig worden verzameld. Daartoe 

worden evenredige rapportagevereisten 

opgelegd aan de uitvoerende partners en 

andere ontvangers van middelen van de 

Unie, naargelang het geval. 

3. Het prestatierapportagesysteem 

waarborgt dat de gegevens voor het 

monitoren van de uitvoering en de 

resultaten geschikt zijn voor een uitvoerige 

analyse van de geboekte vooruitgang en 

de ondervonden problemen en op 

efficiënte en doeltreffende wijze en tijdig 

worden verzameld. Daartoe worden 

evenredige rapportagevereisten opgelegd 

aan de uitvoerende partners en andere 

ontvangers van middelen van de Unie, 

naargelang het geval. Het 

rapportagesysteem voorziet in een 

duidelijk overzicht van de beleidsvensters 
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die nader worden omschreven in de in 

bijlage II vastgestelde voor financierings- 

en investeringsverrichtingen in 

aanmerking komende gebieden. 

Amendement  65 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 23 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Evaluaties worden tijdig verricht 

zodat ze in de besluitvorming kunnen 

worden meegenomen. 

1. Evaluaties worden tijdig verricht 

zodat ze in de besluitvorming kunnen 

worden meegenomen. De evaluaties 

omvatten ook een kwalitatieve 

beoordeling van de vorderingen met het 

verwezenlijken van de in artikel 3 

vermelde doelstellingen. 

 

Amendement  66 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 24 – alinea 1 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De EU-garantie, betalingen en 

invorderingen uit hoofde daarvan, en 

verrichtingen in het kader van het 

InvestEU-programma worden door de 

Rekenkamer gecontroleerd. Een speciaal 

verslag van de Rekenkamer dient 18 

maanden na de inwerkingtreding van deze 

verordening te worden gepubliceerd. 

Amendement  67 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Overeenkomstig artikel 4 van deze 

verordening kan deze verdeling in de loop 

van het boekjaar worden gewijzigd om 

rekening te houden met ontwikkelingen in 

de diverse in artikel 3, lid 2, van deze 
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verordening opgenomen doelstellingen. 

 

Amendement  68 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – alinea 1 – punt 1 – letter a 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) uitbreiding van de opwekking, de 

levering of het gebruik van schone en 

duurzame hernieuwbare energie; 

(a) uitbreiding van de opwekking en 

bevordering van een snelle uitrol, levering 

of gebruikmaking van schone en duurzame 

hernieuwbare energie; 

 

Amendement  69 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – alinea 1 – punt 1 – letter d 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) productie en levering van 

synthetische brandstoffen uit 

hernieuwbare/koolstofneutrale bronnen; 

alternatieve brandstoffen; 

(d) productie en levering van 

synthetische brandstoffen uit 

hernieuwbare/koolstofneutrale bronnen; 

alternatieve brandstoffen voor alle 

vervoerswijzen; 

Amendement  70 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – alinea 1 – punt 2 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Ontwikkeling van duurzame 

vervoersinfrastructuren, uitrusting en 

innovatieve technologieën overeenkomstig 

de prioriteiten van de Unie op het gebied 

van vervoer en de verbintenissen die in het 

akkoord van Parijs zijn aangegaan, in het 

bijzonder door middel van: 

2. Ontwikkeling van duurzame, 

veilige vervoersinfrastructuren en 

mobiliteitsoplossingen, uitrusting en 

innovatieve technologieën overeenkomstig 

de prioriteiten van de Unie op het gebied 

van vervoer en de verbintenissen die in het 

akkoord van Parijs zijn aangegaan, in het 

bijzonder door middel van: 

Amendement  71 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – alinea 1 – punt 2 – letter a 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) projecten ter ondersteuning van de 

TEN-T-infrastructuur, met inbegrip van 

stedelijke knooppunten, zee- en 

binnenhavens, multimodale terminals en 

hun verbinding met de hoofdnetwerken; 

(a) projecten ter ondersteuning van de 

TEN-T-infrastructuur, met inbegrip van 

stedelijke knooppunten, zee- en 

binnenhavens, luchthavens, multimodale 

terminals en hun verbinding met de 

hoofdnetwerken en de 

telematicatoepassingen in Verordening 

(EU) nr. 1315/2013; 

Amendement  72 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – alinea 1 – punt 2 – letter a bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (a bis) TEN-T-infrastructuurprojecten die 

het gebruik mogelijk maken van ten 

minste twee verschillende vervoerswijzen, 

met name multimodale vrachtterminals en 

knooppunten voor personenvervoer; 

Amendement  73 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – alinea 1 – punt 2 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) slimme en duurzame projecten op 

het gebied van stedelijke mobiliteit (gericht 

op stadsvervoersmiddelen met lage 

emissie, toegankelijkheid, luchtvervuiling 

en lawaai, energieverbruik en ongevallen); 

(b) slimme en duurzame projecten op 

het gebied van stedelijke mobiliteit, met 

inbegrip van binnenvaart en luchtvervoer 
(gericht op stadsvervoersmiddelen met lage 

emissie, niet-discriminerende 

toegankelijkheid, luchtvervuiling en 

lawaai, energieverbruik en meer veiligheid, 

inclusief voor fietsers en voetgangers); 

Amendement  74 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – alinea 1 – punt 2 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) ondersteuning van de hernieuwing (c) ondersteuning van de hernieuwing 



 

AD\1169267NL.docx 39/45 PE625.320v03-00 

 NL 

en modernisering van rollend materieel om 

mobiliteitsoplossingen met lage emissie te 

benutten; 

en modernisering van rollend materieel om 

mobiliteitsoplossingen met lage emissie te 

benutten, met inbegrip van het gebruik 

van alternatieve brandstoffen en 

synthetische brandstoffen van 

hernieuwbare/koolstofneutrale bronnen 

in voertuigen van alle vervoerswijzen; 

Amendement  75 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – alinea 1 – punt 2 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) spoorweginfrastructuur, overige 

spoorwegprojecten en zeehavens; 

(d) spoorweginfrastructuur, overige 

spoorwegprojecten, 

binnenvaartinfrastructuur en zeehavens 

en snelwegen op zee; 

Amendement  76 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – alinea 1 – punt 2 – letter e 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(e) infrastructuur voor alternatieve 

brandstoffen, waaronder elektrische 

laadpunten. 

(e) infrastructuur voor alternatieve 

brandstoffen voor alle vervoerswijzen, 

waaronder elektrische laadpunten. 

Amendement  77 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – alinea 1 – punt 2 – letter e bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (e bis) slimme en duurzame 

mobiliteitsprojecten die gericht zijn op  

 – verkeersveiligheid (inclusief verbetering 

van de veiligheid van bestuurders en 

passagiers en vermindering van het aantal 

dodelijke ongevallen en zwaargewonden) 

 – toegankelijkheid (inclusief in 

plattelandsgebieden), 

 – emissievermindering, 
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 – de ontwikkeling en toepassing van 

nieuwe vervoerstechnologieën en -

diensten, met name door kmo's en met 

betrekking tot geconnecteerde en 

autonome vervoerswijzen, alsmede 

geïntegreerde ticketing; 

Amendement  78 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – alinea 1 – punt 2 – letter e ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (e ter) projecten voor het onderhoud of de 

modernisering van bestaande 

vervoersinfrastructuur, met inbegrip van 

snelwegen op het TEN-T, indien nodig om 

de verkeersveiligheid te verbeteren of te 

handhaven, ITS-diensten te ontwikkelen 

of de integriteit en normen van de 

infrastructuur te waarborgen, met name 

veilige parkeerterreinen en -

voorzieningen, stations voor alternatieve 

brandstoffen en oplaadsystemen voor 

elektrische voertuigen; 

Amendement  79 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – alinea 1 – punt 2 – letter e quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (e quater) weginfrastructuur voor het 

vervoer in cohesielanden, minder 

ontwikkelde regio's of 

grensoverschrijdende vervoersprojecten; 

 

Amendement  80 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – alinea 1 – punt 6 – letter a bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (a bis) bescherming van de privacy en van 
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persoonsgegevens; 

 

Amendement  81 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – alinea 1 – punt 6 – letter f 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(f) andere geavanceerde digitale 

technologieën en diensten die bijdragen 

aan de digitalisering van de industrie van 

de Unie. 

(f) andere geavanceerde digitale 

technologieën en diensten die bijdragen 

aan de digitalisering van de industrie van 

de Unie en de integratie van digitale 

technologieën, diensten en vaardigheden 

in de vervoerssector van de Unie; 

Motivering 

De digitalisering verandert ons vervoerssysteem snel, van voertuigen tot mobiliteitsdiensten 

tot multimodale logistieke diensten, navigatie en meer. InvestEU moet specifiek de invoering 

ondersteunen van innovatieve technologieën in het vervoer als essentiële economische sector 

van de EU. 

 

Amendement  82 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – alinea 1 – punt 9 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

9. Toerisme. 9. De toeristische sector. 

 

Amendement  83 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – alinea 1 – punt 11 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) onderwijs, opleiding en 

aanverwante diensten; 

(c) onderwijs, opleiding en 

aanverwante diensten, waarbij met name 

aandacht wordt besteed aan de 

mogelijkheden in het vervoer en andere 

sectoren die problemen hebben in verband 

met een tekort aan arbeidskrachten en 
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aanpassing aan nieuwe technologieën; 

 

Amendement  84 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage III – punt 3 – punt 3.3 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3.3 bis Investeringen ter ondersteuning 

van een betere veiligheid van bestuurders 

en passagiers in alle vervoerswijzen, met 

name het wegvervoer 

Amendement  85 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage III – punt 4 – punt 4.4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4.4 Vervoer: Investeringen 

gemobiliseerd in TEN-V-projecten 

waarvan in: TEN-T-kernnetwerk 

4.4 Vervoer: Investeringen 

gemobiliseerd in TEN-V-projecten 

waarvan in: 

 – kernnetwerk en uitgebreid netwerk in de 

delen die zijn vastgesteld in de bijlage bij 

[Verordening nr. XXX, verwijzing 

invoegen naar de nieuwe CEF] tot 

oprichting van de Connecting Europe-

faciliteit.  

 – multimodale infrastructuur; 

 – innoverende oplossingen die bijdragen 

aan een evenwichtige mix van 

vervoerswijzen, inclusief voor binnenvaart 

en luchtvervoer; 

 – aantal uitgerolde infrastructuurpunten 

voor alternatieve brandstoffen 

 

Amendement  86 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage III – punt 7 – punt 7.2 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 
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 7.2 bis Ondersteuning van 

hooggekwalificeerde arbeidskrachten: 

aantal ondersteunde werknemers om 

hoogopgeleide arbeidskrachten in de 

verwerkende en dienstensector te 

behouden en ervoor te zorgen dat zij zich 

aanpassen aan de digitalisering 
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