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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(3) Unionen har i løbet af de seneste år 

vedtaget ambitiøse strategier til at 

gennemføre det indre marked og stimulere 

vækst og jobskabelse, f.eks. 

kapitalmarkedsunionen, strategien for et 

digitalt indre marked, pakken om ren 

energi til alle europæere, Unionens 

handlingsplan for den cirkulære økonomi, 

strategien for lavemissionsmobilitet, 

forsvarsstrategien og rumstrategien for 

Europa. InvestEU-fonden bør udnytte og 

øge synergierne mellem disse gensidigt 

forstærkende strategier ved at yde støtte til 

investeringer og adgang til finansiering. 

(3) Unionen har i løbet af de seneste år 

vedtaget ambitiøse strategier til at 

gennemføre det indre marked og stimulere 

bæredygtig og inklusiv vækst og 

jobskabelse, f.eks. Europa 2020-

strategien, kapitalmarkedsunionen, 

strategien for et digitalt indre marked, den 

europæiske kulturdagsorden, pakken om 

ren energi til alle europæere, Unionens 

handlingsplan for den cirkulære økonomi, 

strategien for lavemissionsmobilitet, 

rumstrategien for Europa og den 

europæiske søjle for sociale rettigheder, 

der imidlertid har haft begrænset 

indvirkning med hensyn til at rette op på 

regionale og sociale skævheder. InvestEU-

fonden bør udnytte, forbedre og øge 

synergierne mellem disse gensidigt 

forstærkende strategier ved at yde støtte til 

investeringer og adgang til finansiering.  

Or. en 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(19) Hvert politikområde bør være opdelt i 

to segmenter, henholdsvis et EU-segment 

og et medlemsstatssegment. EU-segmentet 

bør afhjælpe markedssvigt eller 

suboptimale investeringssituationer på en 

forholdsmæssigt afpasset måde, dvs. at de 

støttede transaktioner bør have en klar 

europæisk merværdi. 

Medlemsstatssegmentet bør give 

medlemsstaterne mulighed for at hensætte 

en del af deres midler i fonde under delt 

forvaltning til EU-garantien med henblik 

på at anvende EU-garantien i forbindelse 

med finansierings- og 

investeringstransaktioner til afhjælpning 

af specifikke markedssvigt eller 

suboptimale investeringssituationer på 

deres eget område, herunder i udsatte og 

afsidesliggende områder såsom Unionens 

fjernområder, med henblik på at realisere 

målene for fonden under delt forvaltning. 

Transaktioner, der støttes af InvestEU-

fonden via enten EU- eller 

medlemsstatssegmentet, bør ikke 

overlappe eller fortrænge privat 

finansiering eller forvride konkurrencen i 

det indre marked. 

udgår 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(20) Medlemsstatssegmentet bør udformes 

specifikt således, at midler under delt 

forvaltning kan anvendes som 

hensættelser til en garanti ydet af 

Unionen. Formålet med en sådan 

kombination er at give mulighed for at 

udnytte Unionens høje kreditrating til at 

fremme nationale og regionale 

investeringer og samtidig sikre en 

konsekvent risikostyring af 

eventualforpligtelser ved at anvende den 

garanti, der ydes af Kommissionen under 

indirekte forvaltning. Unionen bør 

garantere de finansierings- og 

investeringstransaktioner, som er fastlagt 

i de garantiaftaler, der indgås mellem 

Kommissionen og 

gennemførelsespartnere inden for 

medlemsstatssegmentet, og midler under 

delt forvaltning bør kunne hensættes til 

garantien med udgangspunkt i en 

tilførselssats, der fastsættes af 

Kommissionen afhængigt af 

transaktionernes art og de deraf følgende 

forventede tab, mens medlemsstaten vil 

dække tab ud over de forventede tab ved 

at udstede en back-to-back-garanti til 

Unionen. Disse ordninger bør fastlægges i 

udgår 
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en samlet bidragsaftale, der indgås med 

hver enkelt af de medlemsstater, der 

vælger at anvende denne mulighed. 

Bidragsaftalen bør gælde for en eller flere 

af de specifikke garantiaftaler, der 

gennemføres i den berørte medlemsstat. 

Muligheden for at fastsætte en 

tilførselssats i hvert enkelt tilfælde kræver 

en fravigelse af [artikel 211, stk. 1] i 

forordning (EU, Euratom) xx/xxxx19 

("finansforordningen"). En sådan 

udformning kræver desuden et fælles 

regelsæt for budgetgarantier, der støttes 

med centralt forvaltede midler eller midler 

under delt forvaltning, hvilket vil gøre det 

lettere at kombinere dem. 

Or. en 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(31) EU-garantien under 

medlemsstatssegmentet bør ydes til enhver 

gennemførelsespartner, der kan komme i 

betragtning efter [finansforordningens] 

[artikel 62, stk. 1, litra c),], herunder 

nationale eller regionale 

erhvervsfremmende banker eller 

institutter, EIB, Den Europæiske 

Investeringsfond eller andre multilaterale 

udviklingsbanker. Ved udvælgelsen af 

gennemførelsespartnere under 

medlemsstatssegmentet bør 

Kommissionen tage medlemsstaternes 

forslag i betragtning. I overensstemmelse 

med [finansforordningens] [artikel 154] 

skal Kommissionen foretage en vurdering 

af gennemførelsespartnerens regler og 

procedurer for at forvisse sig om, at 

Unionens finansielle interesser beskyttes 

på et niveau, der svarer til Kommissionens 

beskyttelsesniveau. 

udgår 

Or. en 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(8) "midcapselskaber": enheder med op 

til 3 000 ansatte, som ikke er SMV'er eller 

små midcapselskaber  

udgår 

Or. en 
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b) medlemsstatssegmentet vedrører 

specifikke markedssvigt eller suboptimale 

investeringssituationer i én eller flere 

medlemsstater i henseende til opfyldelse 

af målene for de relevante fonde under 

delt forvaltning. 

udgår 

Or. en 
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Artikel 9 udgår 

Særlige bestemmelser vedrørende 

medlemsstatssegmentet 

 

1. Beløb, der tildeles af en 

medlemsstat efter artikel [10, stk. 1,] i 

forordning [[CPR] number] eller artikel 

[75, stk. 1,] i forordning [[CAP plan] 

number], anvendes som hensættelse i den 

del af EU-garantien under 

medlemsstatssegmentet, der dækker 

finansierings- eller 

investeringstransaktioner i den berørte 

medlemsstat. 

 

2. Oprettelsen af denne del af EU-

garantien under medlemsstatssegmentet 

er betinget af, at medlemsstaten og 

Kommissionen indgår en bidragsaftale. 

 

Medlemsstaten og Kommissionen indgår 

bidragsaftalen eller en ændring heraf 

senest fire måneder efter Kommissionens 

afgørelse om vedtagelse af 

partnerskabsaftalen eller den strategiske 

plan eller samtidig med Kommissionens 

afgørelse om ændring af et program eller 

en strategisk plan. 

 

To eller flere medlemsstater kan indgå en  
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fælles bidragsaftale med Kommissionen. 

Uanset [finansforordningens] [artikel 

211, stk. 1], fastsættes tilførselssatsen for 

EU-garantien under 

medlemsstatssegmentet til 40 %, og den 

kan ned- eller opjusteres i hver 

bidragsaftale for at tage hensyn til de 

risici, der knytter sig til de finansielle 

produkter, der ventes anvendt. 

 

3. Bidragsaftalen skal som minimum 

indeholde følgende elementer: 

 

a) den samlede størrelse af den del af 

EU-garantien under 

medlemsstatssegmentet, der vedrører 

medlemsstaten, tilførselssatsen, størrelsen 

af bidrag fra fonde under delt forvaltning, 

fasen for oprettelse af hensættelserne i 

overensstemmelse med en årlig 

finansieringsplan samt størrelsen på de 

deraf følgende eventualforpligtelser, som 

skal dækkes af en back-to-back-garanti 

fra den berørte medlemsstat  

 

b) strategien, som omfatter de 

finansielle produkter og deres 

minimumsgearingsgrad, den geografiske 

dækning, investeringsperioden og, hvor 

det er relevant, kategorierne af 

slutmodtagere og kvalificerede formidlere 

 

c) den eller de 

gennemførelsespartnere, som har udtrykt 

interesse, og Kommissionens pligt til at 

underrette medlemsstaten om den/de 

udvalgte gennemførelsespartner(e) 

 

d) det eventuelle bidrag fra fonde 

under delt forvaltning til InvestEU-

rådgivningsplatformen 
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e) årlige rapporteringskrav over for 

medlemsstaten, herunder rapportering i 

overensstemmelse med de indikatorer, der 

er omhandlet i bidragsaftalen 

 

f) bestemmelser om vederlaget for 

den del af EU-garantien, der er under 

medlemsstatssegmentet 

 

g) oplysninger om en eventuel 

kombination med midler under EU-

segmentet, herunder i en lagdelt struktur, 

med henblik på at opnå en bedre 

risikodækning i overensstemmelse med 

artikel 8, stk. 2. 

 

4. Bidragsaftalerne gennemføres af 

Kommissionen gennem garantiaftaler, der 

indgås med gennemførelsespartnere, jf. 

artikel 14.  

 

Hvis der senest ni måneder efter 

undertegnelsen af bidragsaftalen ikke er 

indgået en garantiaftale, eller der ikke er 

disponeret over hele beløbet i en 

bidragsaftale gennem en eller flere 

garantiaftaler, opsiges eller ændres 

bidragsaftalen i henholdsvis det første 

eller det andet tilfælde, og de uudnyttede 

hensættelser genanvendes, jf. artikel [10, 

stk. 5,] i forordning [[CPR] number] eller 

artikel [75, stk. 5,] i forordning [[CAP 

plan number]. 

 

Hvis garantiaftalen ikke er blevet 

gennemført inden for den frist, der er 

fastsat i artikel [10, st. 6,] i forordning 

[[CPR] number] eller i artikel [75, stk. 6,] 

i forordning [[CAP plan] number], 

ændres bidragsaftalen, og de uudnyttede 

hensættelser genanvendes, jf. artikel [10, 

stk. 6,] i [[CPR] number] og artikel [75, 

stk. 6,] i forordning [[CAP plan]] 

number]. 

 

5. Følgende regler finder anvendelse 

på hensættelser til den del af EU-

garantien inden for 

medlemsstatssegmentet, der oprettes ved 
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en bidragsaftale: 

a) efter den i stk. 3, litra a), 

omhandlede oprettelsesfase skal alle 

overskydende hensættelser, som beregnes 

ved at sammenligne størrelsen af de 

hensættelser, der kræves ifølge 

tilførselssatsen, med de faktiske 

hensættelser, genavendes i henhold til 

[artikel 10, stk. 6] i [CPR] og artikel [75, 

stk. 6] i [[CAP plan] number] 

 

b) uanset [finansforordningens] 

[artikel 213, stk. 4], foretages der efter 

udløbet af den i denne artikels stk. 3, litra 

a), omhandlede oprettelsesfase ikke årlige 

genopfyldninger af hensættelser i 

rådighedsperioden for denne del af EU-

garantien inden for 

medlemsstatssegmentet 

 

c) Kommissionen underretter 

øjeblikkeligt medlemsstaten, hvis niveauet 

af hensættelser til denne del af EU-

garantien falder til under 20 % af de 

oprindelige hensættelser som følge af 

træk på denne del af EU-garantien inden 

for medlemsstatssegmentet 

 

d) hvis niveauet af hensættelser til 

denne del af EU-garantien inden for 

medlemsstatssegmentet når ned på 10 % 

af de oprindelige hensættelser, tilfører 

den berørte medlemsstat på 

Kommissionens anmodning op til 5 % af 

den oprindelige hensættelse til den fælles 

hensættelsesfond. 

 

Or. en 
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7. Finansiel støtte til enheder med op til 

3000 ansatte, med særligt fokus på SMV'er 

og små midcapselskaber, navnlig via: 

7. Finansiel støtte til enheder med op til 

499 ansatte, med særligt fokus på SMV'er, 

små midcapselskaber og sociale 

virksomheder, navnlig via: 

Or. en 

 

 


