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BEKNOPTE MOTIVERING

Achtergrond

Met het InvestEU-programma wil de Commissie publieke en private investeringen mobiliseren 
om de bestaande investeringstekorten aan te pakken en rekening te houden met horizontale 
doelstellingen op het gebied van vereenvoudiging, flexibiliteit, synergieën en samenhang tussen 
de relevante beleidsterreinen van de EU. 

Om beter te kunnen reageren op de economische crisis die is ontstaan als gevolg van de 
COVID-19-pandemie, heeft de Commissie haar eerdere voorstel van mei 2018 ingetrokken en 
een nieuw voorstel ingediend. De pandemie heeft verstrekkende gevolgen voor de economie 
van de Unie en leidt tot nog grotere investeringsbehoeften in een omgeving met een verhoogd 
risico. Het InvestEU-programma, dat als belangrijkste kenmerk heeft om projectrisico’s in te 
dammen en zo particuliere financiering aan te trekken, speelt dan ook een belangrijke rol in het 
economisch herstel van de Unie en bij het veiligstellen van de veerkracht van de hele economie. 

Het nieuwe voorstel weerspiegelt grotendeels het gedeeltelijke akkoord dat het Europees 
Parlement en de Raad in april 2019 hebben bereikt. De belangrijkste nieuwe elementen zijn een 
stijging van de oorspronkelijk voorgestelde financiële middelen en een uitbreiding van het 
toepassingsgebied van het voorstel. Op voorstel van de Commissie zal met het InvestEU-fonds 
een EU-garantie worden verstrekt van 75,1 miljard EUR voor de ondersteuning van projecten 
door middel van financierings- en investeringsverrichtingen in het kader van het programma. 
Op basis van een voorzieningspercentage van 45 % is het bedrag dat als voorziening moet 
worden opgenomen 33 800 miljoen EUR. Het toepassingsgebied wordt uitgebreid door een 
beleidsterrein toe te voegen, waardoor het vernieuwde InvestEU-programma kan worden 
ingezet op de volgende vijf beleidsterreinen: duurzame infrastructuur; onderzoek, innovatie en 
digitalisering; kleine en middelgrote ondernemingen; sociale investeringen en vaardigheden; 
en Europese strategische investeringen. Het vijfde beleidsterrein, strategische Europese 
investeringen, is toegevoegd om tegemoet te komen aan de toekomstige behoeften van de 
Europese economie en om de strategische autonomie in belangrijke sectoren veilig te stellen of 
te handhaven. 

Vervoer wordt voornamelijk geschaard onder de beleidsterreinen “duurzame infrastructuur” en 
“strategische Europese investeringen”, die beide infrastructuur, mobiele activa en de inzet van 
innovatieve technologieën omvatten. Op voorstel van de Commissie wordt het beleidsterrein 
“duurzame infrastructuur”, waarin ook onderwerpen als energie, digitale connectiviteit, 
ruimtevaart en milieu aan bod komen, ondersteund met 20 miljard EUR van de totale EU-
garantie. Voor het beleidsterrein “strategische Europese investeringen” zal 31,2 miljard EUR 
van de totale EU-garantie worden uitgetrokken. Ook toerisme valt hieronder en kan eventueel 
worden opgenomen in alle vijf de beleidsterreinen, afhankelijk van de specifieke behoeften. 

Standpunt van de rapporteur

De rapporteur is ingenomen met het voorstel voor InvestEU als instrument om publieke en 
private investeringen in de sector vervoer en toerisme een impuls te geven en om bij te dragen 
tot het herstel van de sector, het concurrentievermogen op de lange termijn en de veerkracht 
van de sector gezien de gezondheids- en economische crisis als gevolg van COVID-19. De 
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sectoren vervoer en toerisme zijn ernstig en onevenredig getroffen door de pandemie. De 
economische activiteiten binnen en buiten de EU zijn aanzienlijk gedaald, wat heeft geleid tot 
een beduidende afname van de productieniveaus en bijgevolg van het vervoer van goederen. 
Naast het goederenvervoer is ook het personenvervoer aanzienlijk afgenomen. 

De uitbraak van de pandemie heeft aangetoond hoe zeer mondiale toeleveringsketens, ook in 
de vervoerssector, onderling verbonden zijn en hoe afhankelijk strategische sectoren zijn van 
de invoer uit derde landen in strategische waardeketens. Dergelijke strategische 
kwetsbaarheden moeten worden aangepakt om de prestaties en de strategische autonomie van 
de sector te verbeteren en bij te dragen aan de verbetering van de noodrespons en de 
economische veerkracht van de Unie. 

Om het herstel van de sector te ondersteunen en de duurzame groei en het 
concurrentievermogen, de strategische autonomie en de veerkracht van de sector op de lange 
termijn te stimuleren, zijn dan ook aanzienlijke investeringen in de kritieke 
vervoersinfrastructuur van de Unie nodig, zowel in fysieke als in digitale infrastructuur, met 
name op het gebied van onderlinge verbondenheid, stedelijke mobiliteit, intermodaliteit, 
alternatieve-brandstofinfrastructuur voor alle vervoerswijzen, technologieën voor duurzame, 
slimme en geautomatiseerde mobiliteit en logistiek in alle vervoerswijzen, de ontwikkeling van 
een interne Europese vervoersruimte en de totstandbrenging van synergieën tussen de vervoers-
, energie-, digitale en andere sectoren op de verschillende beleidsterreinen. Het InvestEU-
programma moet niet alleen de duurzaamheid en digitalisering van de vervoerssector 
verbeteren, maar ook een toereikend toepassingsbied mogelijk maken om belangrijke 
doelstellingen zoals vervoersveiligheid, werkgelegenheid en regionale ontwikkeling op lange 
termijn aan te pakken. In overeenstemming met de overeengekomen streefcijfers in het 
oorspronkelijke gedeeltelijke akkoord is de rapporteur het ermee eens dat de uitvoerende 
partners ten minste 55 % van de investeringen uit hoofde van het beleidsterrein duurzame 
infrastructuur moeten bijdragen tot de verwezenlijking van de klimaat- en milieudoelstellingen 
van de Unie.

AMENDEMENTEN

De Commissie vervoer en toerisme verzoekt de bevoegde Begrotingscommissie en 
Commissie economische en monetaire zaken onderstaande amendementen in aanmerking te 
nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De COVID-19-pandemie 
veroorzaakt een grote schok voor de 
mondiale economie en de economie van de 
Unie. De economische activiteit in de EU 
is als gevolg van de vereiste beperkende 

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

maatregelen fors teruggelopen. De 
verwachting is dat het bbp in de EU in 
2020 met ongeveer 7,5 % zal krimpen, veel 
sterker dan tijdens de financiële crisis in 
2009. In sommige sectoren, waaronder 
met name de sectoren vervoer en toerisme, 
was de krimp vele malen groter. De 
uitbraak van de pandemie heeft het belang 
van de onderlinge verwevenheid van de 
mondiale toeleveringsketens laten zien en 
heeft een aantal kwetsbare punten aan het 
licht gebracht, zoals het feit dat 
strategische bedrijfstakken al te sterk 
afhankelijk zijn van niet-gediversifieerde 
externe bevoorradingsbronnen. Voor 
dergelijke kwetsbare punten moet er een 
oplossing komen, zodat de noodrespons 
van de Unie kan worden verbeterd, maar 
ook de veerkracht van de hele economie, 
terwijl de economie toch blijft openstaan 
voor concurrentie en handel in 
overeenstemming met de Unieregels, 
waaronder de vrijheid om zakelijke 
activiteiten te ontplooien alsmede het vrije 
verkeer van personen en goederen. 
Verwacht kan worden dat de 
investeringsactiviteit aanzienlijk is 
gedaald. Zelfs vóór de pandemie, toen de 
investeringsquotes in de Unie zich bleken 
te herstellen, bleven zij onder het niveau 
dat in een krachtig herstel mocht worden 
verwacht en waren zij ontoereikend om de 
jarenlange onderinvesteringen na de crisis 
van 2009 te compenseren. Belangrijker is 
dat de huidige investeringsniveaus en -
prognoses niet de behoeften aan structurele 
investeringen van de Unie dekken voor een 
nieuwe start en voor het behoud van de 
groei op de lange termijn, rekening 
houdend met de technologische 
veranderingen en het mondiale 
concurrentievermogen, onder meer wat 
betreft innovatie, vaardigheden, 
infrastructuur, kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo’s) en de noodzaak 
om belangrijke maatschappelijke 
uitdagingen zoals duurzaamheid of 
vergrijzing aan te gaan. Met het oog op de 
verwezenlijking van de 
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specifieke sectoren te dichten. beleidsdoelstellingen van de Unie, met 
name in het kader van de Green Deal, en 
de ondersteuning van een snel, inclusief en 
gezond economisch herstel moet het 
voornaamste doel dan ook gelegen zijn in 
steun aan anders moeilijk te financieren 
projecten waar Europese burgers op de 
lange termijn in milieu- en 
maatschappelijk opzicht baat bij hebben, 
zoals bestendige hoogwaardige 
werkgelegenheid en openbare 
infrastructuur, alsook in duurzame 
oplossingen om de COVID-19-crisis aan 
te pakken. Daarnaast is steun 
noodzakelijk om marktfalen en 
suboptimale investeringssituaties aan te 
pakken en de investeringskloof in 
specifieke sectoren te dichten.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

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, heeft geleid tot overlappingen 
wat hun toepassingsgebied betreft. Deze 
verscheidenheid heeft ook tot complexiteit 
geleid voor intermediairs en 
eindontvangers, die met verschillende 
subsidiabiliteits- en rapportageregels 
werden geconfronteerd. Het ontbreken van 
verenigbare regels heeft ook het 
combineren van verschillende fondsen van 
de Unie belemmerd, hoewel dergelijke 
combinaties gunstig zouden zijn geweest 
om projecten te ondersteunen die 
verschillende soorten financiering nodig 
hadden. Daarom moet onder meer op basis 
van de ervaringen met het Europees Fonds 
voor strategische investeringen (EFSI), dat 
in het kader van het investeringsplan voor 
Europa is opgericht, één enkel fonds, het 

(2) Uit evaluaties is gebleken dat de 
verscheidenheid aan financiële 
instrumenten die in het kader van het 
meerjarig financieel kader 2014-2020 zijn 
gecreëerd, heeft geleid tot overlappingen 
wat hun toepassingsgebied betreft. Deze 
verscheidenheid heeft ook tot complexiteit 
geleid voor intermediairs en 
eindontvangers, die met verschillende 
subsidiabiliteits- en rapportageregels 
werden geconfronteerd. Het ontbreken van 
verenigbare regels heeft ook het 
combineren van verschillende fondsen van 
de Unie belemmerd, hoewel dergelijke 
combinaties gunstig zouden zijn geweest 
om projecten te ondersteunen die 
verschillende soorten financiering nodig 
hadden. Daarom moet onder meer op basis 
van de ervaringen met het Europees Fonds 
voor strategische investeringen (EFSI), dat 
in het kader van het investeringsplan voor 
Europa is opgericht, één enkel fonds, het 
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InvestEU-fonds, worden opgericht om de 
steun aan de eindontvangers efficiënter te 
laten verlopen door de aangeboden 
financiering te groeperen en te 
vereenvoudigen onder één enkele 
begrotingsgarantieregeling, waardoor de 
impact van de steun van de Unie wordt 
vergroot en de uit de begroting van de Unie 
te betalen kosten worden verminderd.

InvestEU-fonds, worden opgericht om de 
steun aan de eindontvangers, zo ook op 
bureaucratisch niveau, efficiënter te laten 
verlopen door de aangeboden financiering 
te groeperen en te vereenvoudigen onder 
één enkele begrotingsgarantieregeling, 
waardoor de impact van de steun van de 
Unie wordt vergroot en de uit de begroting 
van de Unie te betalen kosten 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 aangenomen om de 
eengemaakte markt te voltooien en 
duurzame en inclusieve groei en banen te 
stimuleren, zoals "Europa 2020 - een 
strategie voor slimme, duurzame en 
inclusieve groei" van 3 maart 2010, het 
“Actieplan voor de opbouw van een 
kapitaalmarktenunie” van 30 september 
2015, “Een nieuwe Europese agenda voor 
cultuur” van 22 mei 2018, het pakket 
"Schone energie voor alle Europeanen" van 
30 november 2016, "Maak de cirkel rond - 
Een EU-actieplan voor de circulaire 
economie” van 2 december 2015, “Een 
Europese strategie voor emissiearme 
mobiliteit” van 20 juli 2016, het “Europees 
defensieactieplan” van 30 november 2016, 
de “Oprichting van het Europees 
Defensiefonds” van 7 juni 2017, de 
“Ruimtestrategie voor Europa” van 26 
oktober 2016, de “Interinstitutionele 
proclamatie betreffende de Europese pijler 
van sociale rechten” van 13 december 
2017, de “Europese Green Deal” van 11 
december 2019, het “Investeringsplan voor 
de Europese Green Deal” van 14 januari 
2020, “Een sterk sociaal Europa voor 
rechtvaardige transities” van 14 januari 

(3) De afgelopen jaren heeft de Unie 
ambitieuze strategieën en wetten 
aangenomen om de eengemaakte markt te 
voltooien en duurzame en inclusieve groei 
en banen te stimuleren, zoals de “Europese 
Green Deal” van 11 december 2019 en 
“Europa 2020 - een strategie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei” van 3 maart 
2010, het “Actieplan voor de opbouw van 
een kapitaalmarktenunie” van 30 
september 2015, “Een nieuwe Europese 
agenda voor cultuur” van 22 mei 2018, het 
pakket “Schone energie voor alle 
Europeanen” van 30 november 2016, 
“Maak de cirkel rond – Een EU-actieplan 
voor de circulaire economie” van 2 
december 2015, “Een Europese strategie 
voor emissiearme mobiliteit” van 20 juli 
2016, het “Europees defensieactieplan” van 
30 november 2016, de “Oprichting van het 
Europees Defensiefonds” van 7 juni 2017, 
de “Ruimtestrategie voor Europa” van 26 
oktober 2016, de “Interinstitutionele 
proclamatie betreffende de Europese pijler 
van sociale rechten” van 13 december 
2017, het “Investeringsplan voor de 
Europese Green Deal” van 14 januari 2020, 
“Een sterk sociaal Europa voor 
rechtvaardige transities” van 14 januari 
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2020, de “Strategie om de digitale 
toekomst van Europa vorm te geven”, de 
“Datastrategie” en de “Mededeling inzake 
artificiële intelligentie” van 19 februari 
2020, “Een nieuwe industriestrategie voor 
Europa” van 10 maart 2020 en de “Kmo-
strategie voor een duurzaam en digitaal 
Europa” van 10 maart 2020. Het InvestEU-
fonds moet de synergieën tussen deze 
wederzijds versterkende strategieën 
benutten en versterken door steun te 
verlenen voor investeringen en toegang tot 
financiering.

2020, de “Strategie om de digitale 
toekomst van Europa vorm te geven”, de 
“Datastrategie” en de “Mededeling inzake 
artificiële intelligentie” van 19 februari 
2020, “Een nieuwe industriestrategie voor 
Europa” van 10 maart 2020 en de “Kmo-
strategie voor een duurzaam en digitaal 
Europa” van 10 maart 2020, de EU-
biodiversiteitsstrategie voor 2030 van 
20 mei 2020, Verordening (EU) 2020/852 
betreffende de totstandbrenging van een 
kader ter bevordering van duurzame 
beleggingen1 bis, en de strategie voor een 
geïntegreerd energiesysteem en de 
waterstofstrategie van 8 juli 2020. Het 
InvestEU-fonds moet de synergieën tussen 
deze wederzijds versterkende strategieën 
benutten en versterken door steun te 
verlenen voor investeringen en toegang tot 
financiering.
_______________________

1 bis Verordening (EU) 2020/852 van het 
Europees Parlement en de Raad van 18 
juni 2020 betreffende de totstandbrenging 
van een kader ter bevordering van 
duurzame beleggingen en tot wijziging 
van Verordening (EU) 2019/2088 
(PB L 198 van 22.6.2020, blz. 13).

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Het InvestEU-fonds dient bij te 
dragen aan een sterker 
concurrentievermogen en een grotere 
sociaal-economische convergentie en 
cohesie van de Unie, onder meer op het 
gebied van innovatie en digitalisering, het 
efficiënte gebruik van hulpbronnen volgens 
de beginselen van de circulaire economie, 
de duurzaamheid en inclusiviteit van de 
economische groei van de Unie en de 
sociale veerkracht en integratie van de 

(5) Het InvestEU-fonds dient bij te 
dragen aan een sterker 
concurrentievermogen en een grotere 
sociaal-economische convergentie en 
cohesie van de Unie, onder meer op het 
gebied van innovatie en digitalisering, het 
efficiënte gebruik van hulpbronnen volgens 
de beginselen van de circulaire economie, 
de duurzaamheid en inclusiviteit van de 
economische groei van de Unie en de 
sociale veerkracht en integratie van de 
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kapitaalmarkten van de Unie, onder meer 
via oplossingen om de versnippering 
daarvan tegen te gaan en de 
financieringsbronnen voor ondernemingen 
in de Unie te diversifiëren. Daartoe moet 
het InvestEU-fonds projecten ondersteunen 
die technisch en economisch levensvatbaar 
zijn, door een kader te bieden voor het 
gebruik van schuld-, risicodelings- en 
eigenvermogensinstrumenten op basis van 
een garantie uit hoofde van de begroting 
van de Unie en, naargelang van het geval, 
door financiële bijdragen van uitvoerende 
partners. Het InvestEU-fonds moet 
vraaggestuurd zijn en moet er tegelijkertijd 
op gericht zijn strategische voordelen op 
lange termijn te leveren met betrekking tot 
essentiële terreinen van het beleid van de 
Unie die anders niet of onvoldoende 
zouden worden gefinancierd, zodat wordt 
bijgedragen tot de verwezenlijking van de 
beleidsdoelstellingen van de Unie. Steun in 
het kader van het InvestEU-fonds moet een 
breed scala aan sectoren en regio's 
bestrijken, maar moet buitensporige 
sectorale of geografische concentratie 
vermijden en toegang bieden voor 
projecten met partnerentiteiten in talrijke 
regio’s over de gehele EU.

kapitaalmarkten van de Unie, onder meer 
via oplossingen om de versnippering 
daarvan tegen te gaan en de 
financieringsbronnen voor ondernemingen 
in de Unie te diversifiëren. Daartoe moet 
het InvestEU-fonds projecten ondersteunen 
die technisch en economisch levensvatbaar 
zijn, door een kader te bieden voor het 
gebruik van schuld-, risicodelings- en 
eigenvermogensinstrumenten op basis van 
een garantie uit hoofde van de begroting 
van de Unie en, naargelang van het geval, 
door financiële bijdragen van uitvoerende 
partners. Het InvestEU-fonds moet 
vraaggestuurd zijn en moet er tegelijkertijd 
op gericht zijn strategische voordelen op 
lange termijn te leveren met betrekking tot 
essentiële terreinen van het beleid van de 
Unie die anders niet of onvoldoende 
zouden worden gefinancierd, zodat wordt 
bijgedragen tot de verwezenlijking van de 
beleidsdoelstellingen van de Unie. Steun in 
het kader van het InvestEU-fonds moet een 
breed scala aan sectoren en regio’s 
bestrijken, maar moet buitensporige 
sectorale of geografische concentratie 
vermijden en toegang bieden voor 
projecten met partnerentiteiten in talrijke 
regio’s over de gehele EU, waarbij de 
specifieke omstandigheden van 
ultraperifere gebieden, 
plattelandsgebieden, bergachtige, 
insulaire en afgelegen gebieden in 
aanmerking moeten worden genomen.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De culturele en de creatieve sector 
zijn belangrijke en snel groeiende sectoren 
in de Unie, die zowel economische als 
culturele waarde uit intellectuele eigendom 
en individuele creativiteit genereren. De 
beperkingen op sociale contacten die 

(6) De culturele, de educatieve en de 
creatieve sector zijn belangrijke en snel 
groeiende sectoren in de Unie, die zowel 
economische als culturele waarde uit 
intellectuele eigendom en individuele 
creativiteit genereren. De beperkingen op 
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tijdens de COVID-19-crisis werden 
ingevoerd, hebben echter aanzienlijke 
negatieve economische effecten 
teweeggebracht in deze sectoren. Voorts 
hebben kmo’s en organisaties uit deze 
sectoren vanwege de immateriële aard van 
hun activa beperkte toegang tot particuliere 
financiering, hetgeen onontbeerlijk is om 
op internationaal niveau te kunnen 
investeren, doorgroeien en concurreren. 
Het InvestEU-programma moet de toegang 
tot financiering voor kmo's en organisaties 
uit de culturele en creatieve sector blijven 
bevorderen. De culturele en creatieve 
sector, de audiovisuele wereld en de media 
zijn essentieel voor onze culturele 
diversiteit en democratie in het digitale 
tijdperk, en een intrinsiek onderdeel van 
onze soevereiniteit en autonomie, en 
strategische investeringen in audiovisuele 
en media-inhoud en technologie zullen 
bepalend zijn om op lange termijn inhoud 
te kunnen produceren en te verspreiden 
voor een breed publiek over de nationale 
grenzen heen.

sociale contacten die tijdens de COVID-
19-crisis werden ingevoerd, hebben echter 
aanzienlijke negatieve economische 
effecten teweeggebracht in deze sectoren. 
Voorts hebben kmo’s en organisaties uit 
deze sectoren vanwege de immateriële aard 
van hun activa beperkte toegang tot 
particuliere financiering, hetgeen 
onontbeerlijk is om op internationaal 
niveau te kunnen investeren, doorgroeien 
en concurreren. Het InvestEU-programma 
moet de toegang tot financiering voor 
kmo’s en organisaties uit de culturele, 
educatieve en creatieve sector blijven 
bevorderen. De culturele, educatieve en 
creatieve sector, de audiovisuele wereld en 
de media zijn essentieel voor onze 
culturele diversiteit en democratie in het 
digitale tijdperk, en een intrinsiek 
onderdeel van onze soevereiniteit en 
autonomie, en strategische investeringen in 
audiovisuele en media-inhoud en 
technologie zullen bepalend zijn om op 
lange termijn inhoud te kunnen produceren 
en te verspreiden voor een breed publiek 
over de nationale grenzen heen.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Om uitdrukking te geven aan het 
belang van de strijd tegen 
klimaatverandering overeenkomstig de 
toezeggingen van de Unie voor de 
uitvoering van de Overeenkomst van Parijs 
inzake klimaatverandering en de SDG’s, 
zal het InvestEU-programma bijdragen tot 
het mainstreamen van klimaatacties en tot 
het realiseren van de algemene doelstelling 
om 25% van de uitgaven uit de begroting 
van de Unie aan klimaatdoelen te besteden. 
Bij de acties in het kader van het InvestEU-
programma zal naar verwachting 30 % van 
de totale financiële middelen van het 

(10) Om uitdrukking te geven aan het 
belang van de strijd tegen 
klimaatverandering overeenkomstig de 
toezeggingen van de Unie voor de 
uitvoering van de Overeenkomst van Parijs 
inzake klimaatverandering en de SDG’s, 
zal het InvestEU-programma bijdragen tot 
het mainstreamen van klimaatacties en tot 
het realiseren van de algemene doelstelling 
om 25 % van de uitgaven uit de begroting 
van de Unie aan klimaatdoelen te besteden. 
Bij de acties in het kader van het InvestEU-
programma zal naar verwachting 30 % van 
de totale financiële middelen van het 
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InvestEU-programma aan de realisatie van 
klimaatdoelstellingen bijdragen. De 
desbetreffende acties zullen tijdens de 
voorbereiding en de uitvoering van het 
InvestEU-programma worden vastgesteld 
en opnieuw worden beoordeeld in het 
kader van de betrokken evaluatie- en 
herzieningsprocedures.

InvestEU-programma aan de realisatie van 
klimaatdoelstellingen bijdragen. De 
desbetreffende acties zullen tijdens de 
voorbereiding en de uitvoering van het 
InvestEU-programma worden vastgesteld 
en opnieuw worden beoordeeld in het 
kader van de betrokken evaluatie- en 
herzieningsprocedures.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(11) De bijdrage van het InvestEU-fonds 
aan de verwezenlijking van het 
klimaatstreefdoel zal worden gevolgd aan 
de hand van het klimaatvolgsysteem van de 
Unie dat door de Commissie in 
samenwerking met potentiële uitvoerende 
partners moet worden ontwikkeld, waarbij 
op passende wijze gebruik zal worden 
gemaakt van de criteria die bij 
Verordening (EU) 2020/852 zijn 
vastgesteld om te bepalen of een 
economische activiteit duurzaam is uit 
milieuoogpunt. Het InvestEU-programma 
moet ook bijdragen tot de uitvoering van 
andere aspecten van de SDG’s.

__________________
25 COM(2018) 353 final.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Investeringsprojecten waarvoor met 
name op het gebied van infrastructuur 
substantiële steun van de Unie wordt 

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

verleend, moeten door de uitvoerende 
partner worden gescreend om na te gaan of 
deze gevolgen hebben voor het milieu, het 
klimaat of de maatschappij. Investeringen 
die dergelijke gevolgen hebben, moeten 
worden onderworpen aan een 
duurzaamheidstoets in overeenstemming 
met de richtsnoeren die de Commissie in 
nauwe samenwerking met potentiële 
uitvoerende partners in het kader van het 
InvestEU-programma moet ontwikkelen. 
In deze richtsnoeren moet een passend 
gebruik worden gemaakt van de criteria die 
zijn vastgesteld in Verordening (EU) 
2020/852 tot vaststelling van een kader ter 
bevordering van duurzame investeringen 
om te bepalen of een economische 
activiteit ecologisch duurzaam is en 
coherent met de richtsnoeren die voor 
andere programma’s van de Unie zijn 
ontwikkeld. Dergelijke richtsnoeren 
moeten conform het 
evenredigheidsbeginsel passende 
bepalingen omvatten om onnodige 
administratieve lasten te voorkomen, en 
projecten die een bepaalde, in de 
richtsnoeren vast te stellen omvang niet 
overschrijden, moeten worden uitgesloten 
van de duurzaamheidstoets. Indien de 
uitvoerende partner concludeert dat er geen 
duurzaamheidstoets hoeft te worden 
verricht, moet hij hiervoor een motivering 
verstrekken aan het voor het InvestEU-
fonds ingestelde investeringscomité. 
Verrichtingen die niet stroken met de 
verwezenlijking van de 
klimaatdoelstellingen, mogen niet in 
aanmerking komen voor steun uit hoofde 
van deze verordening.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 14
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) De lage investeringspercentages 
voor infrastructuur in de Unie tijdens de 
financiële crisis en opnieuw tijdens de 
COVID-19-crisis hebben het vermogen 
van de Unie ondermijnd om duurzame 
groei, concurrentievermogen en 
convergentie te stimuleren. Ook ontstaat 
het risico dat onevenwichtigheden worden 
geconsolideerd en wordt de 
langetermijnontwikkeling van regio’s 
getroffen. Om de 
duurzaamheidsdoelstellingen van de Unie, 
waaronder de verbintenissen van de Unie 
met betrekking tot de SDG's, en de 
energie- en klimaatstreefcijfers voor 2030 
te halen, zijn forse investeringen in de 
infrastructuur van de Unie van 
fundamenteel belang, met name met 
betrekking tot interconnectie en energie-
efficiëntie en met het oog op de invoering 
van een interne Europese vervoersruimte. 
De steun uit het InvestEU-fonds moet dan 
ook gericht zijn op investeringen in 
vervoer, energie, met inbegrip van energie-
efficiëntie en hernieuwbare energie en 
andere veilige en duurzame emissiearme 
energiebronnen, milieu-infrastructuur, 
infrastructuur voor klimaatactie en 
maritieme en digitale infrastructuur. In het 
InvestEU-programma moet prioriteit 
worden gegeven aan gebieden waar 
onvoldoende wordt geïnvesteerd en die 
bijkomende investeringen nodig hebben. 
Om het effect en de toegevoegde waarde 
van de financieringssteun van de Unie te 
maximaliseren, is het aangewezen een 
gestroomlijnd investeringsproces te 
bevorderen dat zorgt voor zichtbaarheid 
van de projectenpijplijn en maximale 
synergie tussen de betrokken programma's 
van de Unie tot stand brengt op gebieden 
als vervoer, energie en digitalisering. Gelet 
op bedreigingen op het vlak van veiligheid 
en beveiliging moeten 
investeringsprojecten waarvoor steun van 
de Unie wordt verstrekt, maatregelen 

(14) De lage investeringspercentages 
voor infrastructuur in de Unie tijdens de 
financiële crisis en opnieuw tijdens de 
COVID-19-crisis hebben het vermogen 
van de Unie ondermijnd om duurzame 
groei, concurrentievermogen en 
convergentie te stimuleren. Ook ontstaat 
het risico dat de verschillen groter worden 
en wordt de langetermijnontwikkeling van 
regio’s getroffen. Om de 
duurzaamheidsdoelstellingen van de Unie, 
waaronder de verbintenissen van de Unie 
met betrekking tot de SDG’s, en de 
energie- en klimaatstreefcijfers voor 2030 
te halen, zijn forse investeringen in de 
infrastructuur van de Unie van 
fundamenteel belang, met name met 
betrekking tot interconnectie, 
interoperabiliteit, multimodaliteit en 
energie-efficiëntie en met het oog op de 
invoering van een interne Europese 
vervoersruimte. De steun uit het InvestEU-
fonds moet dan ook gericht zijn op 
investeringen in vervoer, energie, met 
inbegrip van energie-efficiëntie en 
hernieuwbare energie en andere veilige en 
duurzame emissiearme en emissievrije 
energiebronnen, milieu-infrastructuur, 
infrastructuur voor klimaatactie en 
maritieme en digitale infrastructuur. In het 
InvestEU-programma moet prioriteit 
worden gegeven aan gebieden waar 
onvoldoende wordt geïnvesteerd en die 
bijkomende investeringen nodig hebben. 
Om het effect en de toegevoegde waarde 
van de financieringssteun van de Unie te 
maximaliseren, is het aangewezen een 
gestroomlijnd investeringsproces te 
bevorderen dat zorgt voor zichtbaarheid 
van de projectenpijplijn en maximale 
synergie tussen de betrokken programma’s 
van de Unie tot stand brengt op gebieden 
als vervoer, energie en digitalisering. Gelet 
op bedreigingen op het vlak van veiligheid 
en beveiliging moeten 
investeringsprojecten waarvoor steun van 
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inhouden inzake bestendigheid van de 
infrastructuur, onder meer het onderhoud 
en de veiligheid van de infrastructuur, en 
moet rekening worden gehouden met de 
beginselen inzake bescherming van 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.

de Unie wordt verstrekt, maatregelen 
inhouden inzake bestendigheid van de 
infrastructuur, onder meer het onderhoud 
en de veiligheid van de infrastructuur, en 
moet rekening worden gehouden met de 
beginselen inzake bescherming van 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 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Toerisme is een belangrijk 
onderdeel van de economie van de Unie en 
deze sector heeft een bijzonder zware 
krimp doorgemaakt ten gevolge van de 
COVID-19-pandemie. Het InvestEU-
programma moet bijdragen tot een 
versterking van het concurrentievermogen 
op lange termijn voor deze sector door 
verrichtingen ter bevordering van 
duurzaam, innovatief en digitaal toerisme 
te ondersteunen.

(19) Toerisme is een onderdeel dat van 
strategisch belang is voor de economie 
van de Unie en de lidstaten en heeft als 
sector een bijzonder zware krimp 
doorgemaakt ten gevolge van de COVID-
19-pandemie, waarmee vooral kmo’s te 
maken hebben gekregen en met als gevolg 
massale werkloosheid die in het bijzonder 
seizoenswerkers en personen in kwetsbare 
situaties treft. Het InvestEU-programma 
moet het herstel van deze sector 
ondersteunen en bijdragen tot een 
versterking van het concurrentievermogen 
en de duurzaamheid op lange termijn voor 
deze sector door de basis te leggen voor 
een nieuwe, slimme, toegankelijke, 
innovatieve, moderne, digitale en 
veerkrachtige toerisme- en reissector, 
waaronder innovatieve maatregelen om 
de voetafdruk van deze sector voor 
klimaat en milieu terug te dringen. De 
beperkingen op sociale contacten en de 
grenssluitingen die tijdens de COVID-19-
crisis werden ingevoerd, hebben 
aanzienlijke negatieve economische 
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effecten teweeggebracht in het toerisme 
en de daarmee verweven sectoren. Het 
duurzame herstel van het toerisme moet 
bijdragen tot het scheppen van talrijke 
permanente, lokale banen van hoge 
kwaliteit. Regio’s die sterk afhankelijk 
zijn van toerisme en met specifieke 
uitdagingen kampen in verband met hun 
economische ontwikkeling, zullen 
investeringen kunnen aantrekken die niet 
mogelijk zouden zijn zonder de slagkracht 
van InvestEU en het vermogen daarvan 
om particuliere investeerders aan te 
trekken dankzij de EU-garantie en het 
crowding-in-effect dat daarvan uitgaat. 

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) De COVID-19-pandemie 
veroorzaakt een grote schok voor de 
mondiale economie en de economie van de 
Unie. De verwachting is dat het bbp in de 
EU veel sterker zal krimpen dan tijdens de 
financiële crisis in 2009, hetgeen ook 
onvermijdelijk ongunstige sociale effecten 
zal hebben. Door de uitbraak van de 
pandemie is duidelijk geworden dat 
strategische zwakke punten moeten worden 
aangepakt om te komen tot een betere 
noodrespons van de Unie en een sterkere 
weerbaarheid van de hele economie. 
Alleen een veerkrachtige, inclusieve en 
geïntegreerde Europese economie kan de 
eengemaakte markt en het gelijke speelveld 
veiligstellen, ook ten behoeve van de 
zwaarste getroffen lidstaten.

(25) De COVID-19-pandemie 
veroorzaakt een grote schok voor de 
mondiale economie en de economie van de 
Unie. De verwachting is dat het bbp in de 
EU veel sterker zal krimpen dan tijdens de 
financiële crisis in 2009, hetgeen ook 
onvermijdelijk ongunstige sociale effecten 
zal hebben. Door de uitbraak van de 
pandemie is onder andere duidelijk 
geworden hoe afhankelijk de industrie 
van de Unie is van externe partners in de 
strategische waardeketens, en daaruit is 
dan ook gebleken dat strategische zwakke 
punten dringend en op gecoördineerde 
wijze moeten worden aangepakt om te 
komen tot een betere noodrespons van de 
Unie en een grotere strategische 
autonomie die leidt tot een sterkere 
weerbaarheid van de hele economie. 
Alleen een veerkrachtige, inclusieve en 
geïntegreerde Europese economie kan de 
goede werking van de eengemaakte markt 
en het gelijke speelveld veiligstellen, ook 
ten behoeve van de zwaarste getroffen 
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lidstaten.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Het beleidsterrein van de Europese 
strategische investeringen moet zich in 
eerste instantie toespitsen op ondersteuning 
van in een lidstaat gevestigde en in de Unie 
werkzame eindontvangers waarvan de 
activiteiten van strategisch belang zijn voor 
de Unie, met name met het oog op de 
groene en digitale transitie en een sterkere 
veerkracht op het gebied van i) het 
verstrekken van kritieke gezondheidszorg, 
het vervaardigen van geneesmiddelen en 
het aanleggen van voorraden, medische 
hulpmiddelen en medische benodigdheden, 
het versterken van de responscapaciteit 
voor gezondheidscrises en van het systeem 
voor civiele bescherming, ii) kritieke 
fysieke of virtuele infrastructuur; (iii) het 
leveren van goederen en diensten die 
noodzakelijk zijn voor de exploitatie en het 
onderhoud van dergelijke infrastructuur; 
essentiële ontsluitende, transformerende, 
groene en digitale technologieën en 
baanbrekende innovaties waar de 
investering van strategisch belang is voor 
de industriële toekomst van de Unie, met 
inbegrip van artificiële intelligentie, 
blockchain, software, robotica, 
halfgeleiders, microprocessoren, edge-
cloudtechnologieën, high-performance 
computing, cyberbeveiliging, 
kwantumtechnologie, fotonica, industriële 
biotechnologie, technologieën voor 
hernieuwbare energie en opslag van 
energie, waaronder accu’s, technologieën 
voor duurzaam vervoer, toepassingen voor 
schone waterstof en brandstofcellen, het 
koolstofvrij maken van de industrie, 
koolstofafvang en -opslag, technologieën 
voor de circulaire economie, 

(28) Het beleidsterrein van de Europese 
strategische investeringen moet zich in 
eerste instantie toespitsen op ondersteuning 
van in een lidstaat gevestigde en in de Unie 
werkzame eindontvangers waarvan de 
activiteiten van strategisch belang zijn voor 
de Unie, met name met het oog op de 
groene en digitale transitie en een sterkere 
veerkracht op het gebied van i) het 
verstrekken van kritieke gezondheidszorg, 
het vervaardigen van geneesmiddelen en 
het aanleggen van voorraden, het 
bevorderen van de productie, inkoop, het 
beheer en niet-exclusieve 
licentieverlening van producten die 
tijdens een crisis essentieel zijn, zodat de 
betaalbaarheid ervan zodanig wordt 
gewaarborgd dat ze als aanvulling 
kunnen dienen van andere instrumenten 
van de Unie, medische hulpmiddelen, 
medische benodigdheden en persoonlijke 
beschermingsmiddelen, het versterken van 
de responscapaciteit voor 
gezondheidscrises en van het systeem voor 
civiele bescherming, op basis van de 
beginselen van ruime beschikbaarheid en 
betaalbaarheid van producten die van 
vitaal belang zijn tijdens 
gezondheidscrises;(ii) kritieke fysieke of 
virtuele infrastructuur, zo ook de trans-
Europese netwerken in de vervoers-, 
energie- en digitale sector en dan met 
name de grensoverschrijdende 
infrastructuur daarvan; (iii) het leveren 
van goederen en diensten die noodzakelijk 
zijn voor de exploitatie en het onderhoud 
van dergelijke infrastructuur, waaronder 
mensen en financiële middelen voor het 
aanreiken van oplossingen voor de 
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biogeneeskunde, nanotechnologieën, 
farmaceutica en geavanceerde materialen; 
(v) productievoorzieningen voor de 
massaproductie van onderdelen en 
apparatuur voor informatie- en 
communicatietechnologie in de EU; (vi) 
het leveren van kritieke input, en het 
aanleggen van voorraden daarvan, voor 
overheden, bedrijven of consumenten in de 
Unie, (vii) kritieke technologieën en input 
voor de beveiliging van de Unie en haar 
lidstaten, zoals de defensie- en 
ruimtevaartsector en cyberbeveiliging, en 
producten voor tweeërlei gebruik in de zin 
van artikel 2, punt 1, van Verordening 
(EG) nr. 428/2009 van de Raad. De 
eindontvangers moeten hun statutaire zetel 
in een lidstaat hebben en moeten in de 
Unie actief zijn in die zin dat zij in de Unie 
substantiële activiteiten hebben in termen 
van personeel, productie, onderzoek en 
ontwikkeling of andere 
bedrijfswerkzaamheden. Projecten die 
bijdragen tot de diversificatie van 
strategische toeleveringsketens in de 
eengemaakte markt via verrichtingen op 
meerdere plaatsen in de EU, moeten 
hiervan gebruik kunnen maken.

knelpunten in het TEN-T-netwerk en voor 
het terugdringen van de administratieve 
lasten op grensoverschrijdende trajecten; 
(iv) het leveren van goederen en diensten 
die noodzakelijk zijn voor de exploitatie en 
het onderhoud van dergelijke 
infrastructuur; essentiële ontsluitende, 
transformerende, groene en digitale 
technologieën en baanbrekende innovaties 
waar de investering van strategisch belang 
is voor de industriële toekomst van de 
Unie, met inbegrip van artificiële 
intelligentie, blockchain, software, 
robotica, halfgeleiders, microprocessoren, 
edge-cloudtechnologieën, high-
performance computing, cyberbeveiliging, 
kwantumtechnologie, fotonica, industriële 
biotechnologie, technologieën voor 
hernieuwbare energie en opslag van 
energie, waaronder accu’s, technologieën 
voor duurzame, slimme, multimodale en 
geautomatiseerde mobiliteit en logistiek in 
alle vervoerswijzen en het toerisme, 
toepassingen voor schone waterstof en 
brandstofcellen, het koolstofvrij maken van 
de industrie, koolstofafvang en -opslag, 
technologieën voor de circulaire economie, 
biogeneeskunde, nanotechnologieën, 
farmaceutica en geavanceerde materialen; 
(v) productie- en recyclingvoorzieningen 
voor de massaproductie van onderdelen en 
apparatuur voor informatie- en 
communicatietechnologie in de EU; (vi) 
het leveren van kritieke input, en het 
aanleggen van voorraden daarvan, voor 
overheden, bedrijven of consumenten in de 
Unie, (vii) kritieke technologieën en input 
voor de beveiliging van de Unie en haar 
lidstaten, zoals de defensie- en 
ruimtevaartsector en cyberbeveiliging, en 
producten voor tweeërlei gebruik in de zin 
van artikel 2, punt 1, van Verordening 
(EG) nr. 428/2009 van de Raad. De 
eindontvangers moeten hun statutaire zetel 
in een lidstaat hebben en moeten in de 
Unie actief zijn in die zin dat zij in de Unie 
substantiële activiteiten hebben in termen 
van personeel, productie, onderzoek en 
ontwikkeling of andere 
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bedrijfswerkzaamheden. De Commissie 
moet beoordelingscriteria vaststellen om 
te bepalen of een begunstigde aanzienlijke 
activiteiten in de Unie ontplooit en dus in 
aanmerking komt voor steun in het kader 
van strategische Europese investeringen. 
Projecten die bijdragen tot de diversificatie 
van strategische toeleveringsketens in de 
eengemaakte markt via verrichtingen op 
meerdere plaatsen in de EU, moeten 
hiervan gebruik kunnen maken.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35) De Commissie moet, samen met de 
EIB-groep, de standpunten van andere 
potentiële uitvoerende partners verzamelen 
in verband met investeringsrichtsnoeren, 
het klimaatvolgsysteem, de richtsnoeren 
inzake duurzaamheidstoetsing en de 
gemeenschappelijke methoden, naargelang 
van het geval, teneinde inclusiviteit en 
operationaliteit te waarborgen totdat de 
bestuursorganen worden opgericht, waarna 
de medewerking van de uitvoerende 
partners moet worden geregeld in het kader 
van de adviesraad en het bestuur van het 
InvestEU-programma.

(35) De Commissie moet, samen met de 
EIB-groep, de standpunten van andere 
potentiële uitvoerende partners, waaronder 
lokale en regionale autoriteiten, sociale 
partners en maatschappelijke organisaties 
verzamelen in verband met 
investeringsrichtsnoeren, het 
klimaatvolgsysteem, de richtsnoeren 
inzake duurzaamheidstoetsing en de 
gemeenschappelijke methoden, naargelang 
van het geval, teneinde inclusiviteit en 
operationaliteit te waarborgen totdat de 
bestuursorganen worden opgericht, waarna 
de medewerking van de uitvoerende 
partners moet worden geregeld in het kader 
van de adviesraad en het bestuur van het 
InvestEU-programma.

Amendement 14

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) het duurzame en inclusieve herstel 
van de economie van de Unie na de door 
de COVID-19-pandemie veroorzaakte 

g) het duurzame en inclusieve herstel 
van de economie van de Unie na de door 
de COVID-19-pandemie veroorzaakte 
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crisis, de instandhouding en versterking 
van haar strategische waardeketens en de 
handhaving en de versterking van 
activiteiten die voor de Unie van 
strategisch belang zijn met betrekking tot 
voor bedrijven en consumenten kritieke 
infrastructuur, transformerende 
technologieën, baanbrekende innovaties en 
input.

crisis, de instandhouding en versterking 
van de goede werking van haar 
strategische waardeketens en de 
handhaving en de versterking van 
activiteiten die bijdragen aan de 
strategische autonomie van de Unie met 
betrekking tot voor bedrijven en 
consumenten kritieke infrastructuur, 
waaronder het trans-Europees 
vervoersnetwerk, transformerende 
technologieën, baanbrekende innovaties en 
input, met name in de sectoren die het 
hardst door de crisis zijn getroffen, zoals 
toerisme en vervoer.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) het ondersteunen van financierings- 
en investeringsverrichtingen in de in 
artikel 7, lid 1, punt e), bedoelde sectoren, 
teneinde de strategische autonomie van de 
Unie en van haar economie te handhaven 
en te versterken.

e) het ondersteunen van financierings- 
en investeringsverrichtingen in de in 
artikel 7, lid 1, punt e), bedoelde sectoren, 
teneinde de strategische autonomie, 
duurzaamheid en veerkracht van de Unie 
en van haar economie te handhaven en te 
versterken.

Amendement 16

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een beleidsterrein duurzame 
infrastructuur, dat duurzame investeringen 
omvat op het gebied van vervoer, met 
inbegrip van multimodaal vervoer, en 
verkeersveiligheid, onder meer in 
overeenstemming met doelstelling van de 
Unie om uiterlijk in 2050 een einde te 
maken aan verkeersongevallen met doden 
en zwaargewonden, de renovatie en het 

a) een beleidsterrein duurzame 
infrastructuur, dat duurzame investeringen 
omvat op het gebied van vervoer, met 
inbegrip van multimodale 
vervoersinfrastructuren die de 
verschuiving naar andere vervoerswijzen 
mogelijk maken, en verkeersveiligheid, 
onder meer in overeenstemming met 
doelstelling van de Unie om uiterlijk in 
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onderhoud van spoor- en 
weginfrastructuur, energie, met name 
hernieuwbare energie, energie-efficiëntie 
overeenkomstig het energiekader voor 
2030, renovatieprojecten gericht op het 
energiezuinig maken van gebouwen en de 
integratie van gebouwen in een verbonden 
energie-, opslag-, digitaal en 
vervoerssysteem, een grotere mate van 
interconnectie, digitale connectiviteit en 
toegang, ook in plattelandsgebieden, 
levering en verwerking van grondstoffen, 
ruimtevaart, oceanen, water, waaronder 
binnenwateren, afvalbeheer conform de 
afvalhiërarchie en de circulaire economie, 
natuur en andere milieu-infrastructuur, 
cultureel erfgoed, toerisme, uitrusting, 
mobiele activa en de uitrol van innovatieve 
technologieën die bijdragen aan de 
doelstellingen inzake ecologische of 
klimaatveerkracht of sociale duurzaamheid 
van de Unie, en die voldoen aan de normen 
van de Unie inzake ecologische of sociale 
duurzaamheid;

2050 een einde te maken aan 
verkeersongevallen met doden en 
zwaargewonden, de renovatie en het 
onderhoud van spoor- en weginfrastructuur 
en van binnenwateren, de uitbreiding van 
het spoor, waaronder nachttreinen, 
energie, met name hernieuwbare energie, 
energie-efficiëntie overeenkomstig het 
energiekader voor 2030 en het doel van de 
Unie om uiterlijk in 2050 
koolstofneutraliteit te bewerkstelligen, 
renovatieprojecten gericht op het 
energiezuinig maken van gebouwen en de 
integratie van gebouwen in een verbonden 
energie-, opslag-, digitaal en 
vervoerssysteem, een grotere mate van 
interconnectie, digitale connectiviteit en 
toegang, ook in plattelandsgebieden, 
ultraperifere en bergachtige gebieden, 
levering en verwerking van grondstoffen, 
ruimtevaart, oceanen, water, waaronder 
binnenwateren, afvalbeheer conform de 
afvalhiërarchie en de circulaire economie, 
natuur en andere milieu-infrastructuur, 
cultureel erfgoed, duurzaam toerisme, 
uitrusting, mobiele activa en de uitrol van 
innovatieve technologieën die bijdragen 
aan de doelstellingen inzake ecologische of 
klimaatveerkracht of sociale duurzaamheid 
van de Unie, en die voldoen aan de normen 
van de Unie inzake ecologische of sociale 
duurzaamheid;

Amendement 17

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – letter e – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) een beleidsterrein Europese 
strategische investeringen, dat strategische 
investeringen omvat ter ondersteuning van 
in een lidstaat gevestigde en in de Unie 
werkzame eindontvangers waarvan de 
activiteiten van strategisch belang zijn voor 
de Unie, met name met het oog op de 
groene en digitale transitie en een sterkere 
veerkracht op een van de volgende 
gebieden:

e) een beleidsterrein Europese 
strategische investeringen, dat strategische 
investeringen omvat ter ondersteuning van 
in een lidstaat gevestigde en in de Unie 
werkzame eindontvangers waarvan de 
activiteiten van strategisch belang zijn voor 
de Unie, met name met het oog op de 
groene en digitale transitie en een sterkere 
veerkracht van Europa en zijn economie 
op een van de volgende gebieden:

Amendement 19

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

ii) kritieke infrastructuur, fysieke dan 
wel virtuele, daaronder begrepen als kritiek 
aangemerkte infrastructuurelementen of 
mobiele activa in de sectoren energie, 
vervoer, logistiek, milieu, gezondheid, 
veilige digitale communicatie, 5G, het 
internet van de dingen, platforms voor 
onlinediensten, veilige cloudcomputing, 
dataverwerking of -opslag, betalings- en 
financiële infrastructuur, ruimtevaart, 
defensie, communicatie, media, onderwijs 
en opleiding, verkiezingsinfrastructuur en 
gevoelige faciliteiten, alsmede gronden en 
vastgoed die van vitaal belang zijn voor het 
gebruik van die kritieke infrastructuur;
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Amendement 20

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) de levering van goederen en 
diensten die van belang zijn om de in 
punt ii) genoemde kritieke infrastructuur te 
benutten en te onderhouden;

iii) de levering van goederen en 
diensten die van belang zijn om de in 
punt ii) genoemde kritieke infrastructuur of 
mobiele activa te benutten en te 
onderhouden;

Amendement 21

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) kunstmatige intelligentie, 
blockchain, software, robotica, 
halfgeleiders, microprocessoren, edge-
cloudtechnologie, high-performance 
computing, cyberbeveiliging, 
kwantumtechnologie, fotonica, industriële 
biotechnologie;

a) kunstmatige intelligentie, 
blockchain, software, robotica, 
halfgeleiders, microprocessoren, edge-
cloudtechnologie, high-performance 
computing, cyberbeveiliging, 
kwantumtechnologie, fotonica, industriële 
biotechnologie, zelfrijdende auto’s en 
technologieën voor de veiligheid van 
voertuigen en de weginfrastructuur;

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – letter e – punt iv – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) technologieën voor duurzame, 
slimme en geautomatiseerde mobiliteit en 
logistiek in alle vervoerswijzen, 
waaronder doorreisbiljetten en naadloze 
technologische mobiliteitsdiensten;

Amendement 23
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Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – letter e – punt iv – letter c ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c ter) duurzaam toerisme;

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – letter e – punt vii – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Met het oog op de bescherming van de 
veiligheid van de Unie en haar lidstaten 
mogen voorts alle eindontvangers die 
financiering ontvangen in het kader van 
strategische Europese investeringen, 
vooral degenen die financiering 
ontvangen op het vlak van ruimtevaart, 
defensie en cyberbeveiliging, en in 
specifieke soorten projecten met werkelijke 
en directe veiligheidsimplicaties in kritieke 
sectoren, niet onder zeggenschap staan van 
een derde land of entiteiten uit een derde 
land, en moeten zij hun uitvoerende 
bestuursstructuren in de Unie hebben.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De uitvoerende partners passen als 
streefcijfer toe dat ten minste 60 % van de 
investeringen uit hoofde van het 
beleidsterrein duurzame infrastructuur 
bijdraagt tot de doelstellingen van de Unie 
inzake klimaat en milieu.

De uitvoerende partners passen als 
streefcijfer toe dat ten minste 55 % van de 
investeringen uit hoofde van het 
beleidsterrein duurzame infrastructuur 
bijdraagt tot de doelstellingen van de Unie 
inzake klimaat en milieu.

Amendement 26
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Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 6 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie tracht er samen met de 
uitvoerende partners voor te zorgen dat het 
deel van de EU-garantie dat wordt gebruikt 
voor het beleidsterrein duurzame 
infrastructuur, zodanig wordt verdeeld dat 
een evenwicht tussen de verschillende in 
lid 1, punt a), vermelde gebieden wordt 
bereikt.

De Commissie tracht er samen met de 
uitvoerende partners voor te zorgen dat 
zowel het deel van de EU-garantie dat 
wordt gebruikt voor het beleidsterrein 
duurzame infrastructuur als het deel van de 
EU-garantie dat wordt gebruikt voor 
Europese strategische investeringen, 
zodanig wordt verdeeld dat een evenwicht 
tussen de verschillende in lid 1, punt a) 
resp. punt e), vermelde gebieden wordt 
bereikt.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 De financierings- en 
investeringsverrichtingen op andere 
beleidsterreinen dan het beleidsterrein 
Europese strategische investeringen 
kunnen betrekking hebben op een of meer 
van de volgende gebieden:

 De financierings- en 
investeringsverrichtingen op andere 
beleidsterreinen dan het beleidsterrein 
Europese strategische investeringen 
kunnen betrekking hebben op een of meer 
van de in de punten 1 t/m 15 van deze 
bijlage vastgelegde gebieden:

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) slimme en duurzame projecten op 
het gebied van stedelijke mobiliteit die 
gericht zijn op stadsvervoermiddelen met 
lage emissie, met inbegrip van binnenvaart 
en innovatieve mobiliteitsoplossingen, 
niet-discriminerende toegankelijkheid, 

c) slimme en duurzame projecten op 
het gebied van stedelijke mobiliteit die 
gericht zijn op emissiearme en emissievrije 
stadsvervoermiddelen met lage emissie, 
met inbegrip van binnenvaart en 
innovatieve mobiliteitsoplossingen, fietsen, 
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minder luchtvervuiling en lawaai, 
energieverbruik, netwerken van slimme 
steden, onderhoud, en meer veiligheid en 
minder ongevallen, ook voor fietsers en 
voetgangers;

niet-discriminerende toegankelijkheid, 
minder luchtvervuiling en lawaai, 
energieverbruik, netwerken van slimme 
steden, onderhoud, en meer veiligheid en 
minder ongevallen, ook voor fietsers en 
voetgangers;

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Toerisme. 9. Toerisme, met name door middel 
van investeringen die bijdragen aan het 
herstel, het concurrentievermogen en de 
duurzaamheid op lange termijn van de 
sector en zijn waardeketens, door 
activiteiten te ondersteunen ter 
bevordering van duurzaam, toegankelijk, 
innovatief en digitaal toerisme, onder 
meer op het gebied van ecotoerisme, 
agritoerisme, maritiem toerisme, cultureel 
toerisme, fietstoerisme en 
spoorwegtoerisme.
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