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9.1.2019 A8-0482/17 

Ändringsförslag  17 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Martina Michels, 

Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, 

Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, 

Emmanuel Maurel 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Inrättande av InvestEU-programmet 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

Förslag till förordning 

Skäl 3 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(3) Under de senaste åren har unionen 

antagit ambitiösa strategier för att fullborda 

den inre marknaden och för att stimulera 

hållbar tillväxt och sysselsättning. Det 

handlar bl.a. om kapitalmarknadsunionen, 

strategin för den digitala inre marknaden, 

paketet Ren energi för alla i EU, EU:s 

handlingsplan för den cirkulära ekonomin, 

strategin för utsläppssnål rörlighet, 

försvaret och rymdstrategin för Europa. 

InvestEU-fonden bör utnyttja och förstärka 

synergieffekterna av dessa ömsesidigt 

förstärkande strategier genom att 

tillhandahålla stöd för investeringar och 

tillgång till finansiering. 

(3) Under de senaste åren har unionen 

antagit ambitiösa strategier för att fullborda 

den inre marknaden och för att stimulera 

hållbar tillväxt och sysselsättning för alla. 

Det handlar bl.a. om Europa 2020-

strategin, kapitalmarknadsunionen, 

strategin för den digitala inre marknaden, 

den europeiska kulturagendan, paketet 

Ren energi för alla i EU, EU:s 

handlingsplan för den cirkulära ekonomin, 

strategin för utsläppssnål rörlighet, 

rymdstrategin för Europa och den 

europeiska pelaren för sociala rättigheter, 

med begränsade resultat när det gäller att 

åtgärda regionala och sociala 

ojämlikheter. InvestEU-fonden bör 

utnyttja, förbättra och förstärka 

synergieffekterna av dessa ömsesidigt 

förstärkande strategier genom att 

tillhandahålla stöd för investeringar och 

tillgång till finansiering.  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0482/18 

Ändringsförslag  18 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Martina Michels, 

Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, 

Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, 

Emmanuel Maurel 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Inrättande av InvestEU-programmet 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

Förslag till förordning 

Skäl 19 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(19) Varje politikområde bör bestå av 

två komponenter – en EU-komponent och 

en medlemsstatskomponent. EU-

komponenterna bör vara inriktad på 

unionsomfattande 

marknadsmisslyckanden eller 

suboptimala investeringssituationer på ett 

proportionellt sätt. Stödda åtgärder bör 

bidra med ett tydligt europeiskt mervärde. 

Medlemsstatskomponenten bör ge 

medlemsstaterna möjlighet att bidra med 

en andel av sina fondmedel under delad 

förvaltning till EU-garantin för att 

använda denna för finansierings- eller 

investeringstransaktioner som syftar till 

att åtgärda särskilda 

marknadsmisslyckanden eller 

suboptimala investeringssituationer inom 

sina egna territorier, inbegripet i utsatta 

och avlägset belägna områden, såsom 

unionens yttersta randområden, och 

därigenom uppnå målen för fonden under 

delad förvaltning. Åtgärder som 

finansieras av InvestEU-fonden genom 

antingen EU- eller 

medlemsstatskomponenten bör inte 

överlappa eller tränga undan privat 

utgår 
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finansiering, eller störa konkurrensen på 

den inre marknaden. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0482/19 

Ändringsförslag  19 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Martina Michels, 

Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, 

Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, 

Emmanuel Maurel 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Inrättande av InvestEU-programmet 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

Förslag till förordning 

Skäl 20 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(20) Medlemsstatskomponenten bör 

särskilt utformas så att det blir möjligt att 

använda medel under delad förvaltning 

för en unionsgaranti. Denna kombination 

gör det möjligt att utnyttja unionens goda 

kreditbetyg för att främja nationella och 

regionala investeringar och samtidigt 

säkerställa en enhetlig riskhantering av 

ansvarsförbindelserna genom att tillämpa 

den garanti som kommissionens gett 

under indirekt förvaltning. Unionen bör 

garantera de finansierings- och 

investeringstransaktioner som planeras 

enligt de garantiavtal som ingås mellan 

kommissionen och genomförandepartner 

inom medlemsstatskomponenten. 

Avsättningen för garantin bör komma 

från fonder under delad förvaltning enligt 

en avsättningsnivå som och fastställas av 

kommissionen på grundval av 

transaktionernas art och de förväntade 

förlusterna. Medlemsstaten bör bära 

förluster utöver de förväntade förlusterna 

genom att ställa en rygg-mot-rygg-garanti 

till förmån för unionen. Sådana 

arrangemang bör ingås i ett enda 

bidragsavtal med varje medlemsstat som 

utgår 
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väljer en sådan lösning. Bidragsavtalet 

bör omfatta den eller de särskilda 

garantiavtal som ska genomföras inom 

den berörda medlemsstaten. 

Fastställandet av avsättningsnivån i varje 

enskilt fall kräver ett undantag från 

artikel 211.1 i förordning (EU, Euratom) 

nr XXXX (budgetförordningen). 

Utformningen innebär också en enda 

uppsättning regler för budgetgarantier för 

vilka avsättningar görs med centralt 

förvaltade medel eller medel under delad 

förvaltning, vilket gör det lättare att 

kombinera dessa. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0482/20 

Ändringsförslag  20 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Martina Michels, 

Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, 

Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, 

Emmanuel Maurel 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Inrättande av InvestEU-programmet 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

Förslag till förordning 

Skäl 31 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(31) EU-garantin enligt 

medlemsstatskomponenten bör tilldelas 

till alla genomförandepartner som är 

stödberättigade i enlighet med [artikel 

62.1 c] i [budgetförordningen], inklusive 

nationella eller regionala 

investeringsbanker eller -institut, EIB, 

Europeiska investeringsfonden och andra 

multilaterala utvecklingsbanker. Vid valet 

av genomförandepartner inom ramen för 

medlemsstatskomponenten bör 

kommissionen beakta de förslag som varje 

medlemsstat lagt fram. I enlighet med 

[artikel 154] i [budgetförordningen] måste 

kommissionen göra en bedömning av 

genomförandepartnernas regler och 

förfaranden för att förvissa sig om att 

dessa ger en skyddsnivå för unionens 

ekonomiska intressen som är likvärdig 

den som tillhandahålls av kommissionen. 

utgår 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0482/21 

Ändringsförslag  21 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, 

Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, 

Matt Carthy, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Emmanuel Maurel 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Inrättande av InvestEU-programmet 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 12 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(12) medelstora börsnoterade företag: 

enheter som har upp till 3 000 anställda 

som inte är små och medelstora företag 

eller små börsnoterade företag. 

utgår 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0482/22 

Ändringsförslag  22 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Martina Michels, 

Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, 

Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, 

Emmanuel Maurel 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Inrättande av InvestEU-programmet 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 1 – led b 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) En medlemsstatskomponent med 

inriktning på att åtgärda specifika 

marknadsmisslyckanden eller 

suboptimala investeringssituationer i en 

eller flera medlemsstater för att uppnå 

målen för de fonder under delad 

förvaltning som bidrar. 

utgår 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0482/23 

Ändringsförslag  23 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Martina Michels, 

Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, 

Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, 

Emmanuel Maurel 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Inrättande av InvestEU-programmet 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

Förslag till förordning 

Artikel 9 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 9 utgår 

Särskilda bestämmelser för 

medlemsstatskomponenten 

 

1. Belopp som har anslagits av en 

medlemsstat enligt artikel [10.1] i 

förordning [[om gemensamma 

bestämmelser] nummer] eller artikel 

[75.1] i förordning [[om strategiska 

planer inom den gemensamma 

jordbrukspolitiken] nummer]] ska 

avsättas till den del av EU-garantin inom 

medlemsstatskomponenten som omfattar 

finansierings- och 

investeringstransaktioner i den berörda 

medlemsstaten. 

 

2. För fastställandet av den delen av 

EU-garantin inom 

medlemsstatskomponenten ska det krävas 

att det ingås en överenskommelse om 

medverkan mellan medlemsstaten och 

kommissionen. 

 

Den berörda medlemsstaten och 

kommissionen ska ingå 

överenskommelsen om medverkan eller 

en ändring av den inom fyra månader 
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efter kommissionens beslut om att anta 

partnerskapsavtalet eller den strategiska 

planen inom den gemensamma 

jordbrukspolitiken eller samtidigt med 

kommissionens beslut om ändring av ett 

program eller en strategisk plan inom den 

gemensamma jordbrukspolitiken. 

Två eller flera medlemsstater får ingå en 

gemensam överenskommelse om 

medverkan med kommissionen. 

 

Genom undantag från artikel 211.1 i 

[budgetförordningen] ska 

avsättningsnivån för EU-garantin inom 

medlemsstatskomponenten fastställas till 

40 % och får justeras uppåt eller nedåt i 

varje överenskommelse om medverkan för 

att beakta de risker som är kopplade till 

den finansiella produkt som man avser 

använda. 

 

3. Överenskommelsen om medverkan 

ska minst innehålla följande: 

 

a) Den totala storleken på 

medlemsstatens del av EU-garantin inom 

medlemsstatskomponenten, dess 

avsättningsnivå, bidragen från fonder 

under delad förvaltning, uppbyggnaden 

av avsättningen i enlighet med en årlig 

finansieringsplan och den 

eventualförpliktelse som blir resultatet 

och som ska omfattas av en rygg-mot-

rygg-garanti från den berörda 

medlemsstaten.  

 

b) Strategin, bestående av finansiella 

produkter och deras minsta 

hävstångseffekt, geografisk täckning, 

investeringsperiod och, i tillämpliga fall, 

kategorier av slutmottagare och 

berättigade intermediärer. 

 

c) Genomförandepartner eller 

partner som har anmält sitt intresse, och 

kommissionens skyldighet att underrätta 

medlemsstaten om valda 

genomförandepartner. 

 

d) Eventuellt bidrag från fonder 

under delad förvaltning till InvestEU:s 
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rådgivningscentrum. 
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e) Årliga rapporteringsskyldigheter 

gentemot medlemsstaten, inbegripet 

rapportering i enlighet med de indikatorer 

som anges i överenskommelsen om 

medverkan. 

 

f) Bestämmelser om ersättning till 

delen av EU-garantin inom 

medlemsstatskomponenten. 

 

g) Eventuell kombination med medel 

från EU-komponenten, inklusive en 

skiktad struktur för att uppnå bättre 

risktäckning i enlighet med artikel 8.2. 

 

4. Överenskommelserna om 

medverkan kan genomföras av 

kommissionen genom garantiavtal som 

tecknas med genomförandepartner i 

enlighet med artikel 14.  

 

Om det, inom nio månader från 

undertecknandet av överenskommelsen 

om medverkan, inte har ingåtts något 

garantiavtal eller om överenskommelsens 

belopp inte till fullo har anslagits genom 

ett eller flera garantiavtal, ska 

överenskommelsen om medverkan 

avslutas i det första fallet eller ändras på 

motsvarande sätt i det andra fallet, och 

det outnyttjade beloppet avsatta medel 

återanvändas i enlighet med [artikel 10.5] 

i förordning [[om gemensamma 

bestämmelser] nummer] och artikel [75.5] 

i förordning [[om strategiska planer inom 

den gemensamma jordbrukspolitiken] 

nummer]. 

 

Om garantiavtalet inte har genomförts 

korrekt inom den period som anges i 

[artikel 10.6] i förordning [[om 

gemensamma bestämmelser] nummer] 

eller artikel [75.6] i förordning [[om 

strategiska planer inom den gemensamma 

jordbrukspolitiken] nummer], ska 

garantiavtalet ändras och det outnyttjade 

beloppet avsatta medel återanvändas i 

enlighet med [artikel 10.6] i förordning 
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[[om gemensamma bestämmelser] 

nummer] och artikel [75.6] i förordning 

[[om strategiska planer inom den 

gemensamma jordbrukspolitiken] 

nummer]. 

5. Följande regler ska gälla för 

avsättningar till den del av EU-garantin 

inom medlemsstatskomponenten som 

inrättats genom en överenskommelse om 

medverkan: 

 

a) Efter den uppbyggnadsfas som 

avses i punkt 3 a i denna artikel ska varje 

årligt överskott i avsättningar, beräknat 

genom att det avsättningsbelopp som 

krävs i enlighet med avsättningsnivån 

jämförs med de faktiska avsättningarna, 

återanvändas i enlighet med [artikel 10.6] 

i [förordningen om gemensamma 

bestämmelser] och artikel [75.6)] i 

förordning [[om strategiska planer inom 

den gemensamma jordbrukspolitiken] 

nummer]. 

 

b) Genom undantag från 

[artikel 213.4] i [budgetförordningen] ska 

avsättningarna, efter den uppbyggnadsfas 

som avses i punkt 3 a i denna artikel, inte 

ge upphov till årliga påfyllningar av 

fonden under den tid då den delen av EU-

garantin inom medlemsstatskomponenten 

är tillgänglig. 

 

c) Kommissionen ska omedelbart 

underrätta medlemsstaten om nivån på 

avsättningarna, till följd av anspråk på 

den delen av EU-garantin inom 

medlemsstatskomponenten, sjunker under 

20 % av de ursprungliga avsättningarna 

för den delen av EU-garantin. 

 

d) Om avsättningarna för den delen 

av EU-garantin inom 

medlemsstatskomponenten når en nivå på 

10 % av de ursprungliga avsättningarna, 

ska den berörda medlemsstaten på 

kommissionens begäran förse den 

 



 

AM\1173560SV.docx  PE631.636v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

gemensamma avsättningsfonden med upp 

till 5 % av de ursprungliga 

avsättningarna. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0482/24 

Ändringsförslag  24 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, 

Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, 

Matt Carthy, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Emmanuel Maurel 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Inrättande av InvestEU-programmet 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

Förslag till förordning 

Bilaga II – led 7 – inledningen  

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

7. Ekonomiskt stöd till enheter som 

har upp till 3 000 anställda med särskild 

inriktning på små och medelstora företag 

och små börsnoterade företag, särskilt 

genom 

7. Ekonomiskt stöd till enheter som 

har upp till 499 anställda med särskild 

inriktning på små och medelstora företag 

och små börsnoterade företag, särskilt 

genom 

Or. en 

 

 


