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Betænkning A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Oprettelse af InvestEU-programmet 

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

Forslag til forordning 

Betragtning 1 a (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (1a) Medlemsstaternes økonomier har 

behov for, at der meget hurtigt udarbejdes 

en offentlig investeringsplan, rettet mod 

social, økonomisk og territorial 

samhørighed, og som fokuserer på den 

voksende samlede efterspørgsel og 

gennemførelse af investeringer i 

offentlige infrastrukturer, som senere kan 

mobilisere og styrke private investeringer. 

Kun en plan af denne art kan være 

effektiv for fornyet vækst og for 

bekæmpelsen af arbejdsløsheden og af 

sociale, økonomiske og territoriale 

uligheder. 

Or. pt 
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João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Oprettelse af InvestEU-programmet 

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

Forslag til forordning 

Betragtning 5 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(5) InvestEU-fonden bør medvirke til 

at øge Unionens konkurrenceevne, bl.a. 

inden for innovation og digitalisering, 

bæredygtigheden af den økonomiske 

vækst i Unionen, den sociale resiliens og 

inklusion og integrationen af 

kapitalmarkederne, herunder løsninger 

på fragmenteringen og diversificeringen 

af finansieringskilderne for virksomheder 

i Unionen. Den bør med henblik herpå 

støtte teknisk og økonomisk levedygtige 

projekter ved at skabe en ramme for 

anvendelse af gælds-, risikostyrings- og 

egenkapitalinstrumenter, som 

understøttes af en garanti fra Unionens 

budget og bidrag fra 

gennemførelsespartnere. Den bør være 

efterspørgselsbaseret, samtidig med at 

støtten under InvestEU-fonden også bør 

bidrage til at opfylde Unionens politiske 

mål. 

(5) InvestEU-fonden bør ikke kun 

bidrage til at mindske asymmetrierne i 

produktionskapaciteten på det 

økonomiske udviklingsstade, men også til 

at nå mål inden for social og territorial 

samhørighed. Den skal med henblik herpå 

støtte projekter som bidrager til industriel 

udvikling, til FoU, til den økonomiske 

primærsektor og til social fremgang, som 

fremmer leveringen af offentlige 

kvalitetstjenesteydelser af høj kvalitet 

inden for bl.a. uddannelse, sundhed, 

kultur, grundlæggende hygiejne og 

affaldshåndtering, transport, 

kommunikation og energi, som skaber job 

med rettigheder, og som samlet er i 

overensstemmelse med 

additionalitetsprincippet i de regioner, 

hvor de gennemføres. 

Or. pt 
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for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Oprettelse af InvestEU-programmet 

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

Forslag til forordning 

Betragtning 13 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(13) Lave niveauer for investering i 

infrastruktur i Unionen under finanskrisen 

undergravede Unionens evne til at fremme 

bæredygtig vækst, konkurrenceevne og 

konvergens. Det er afgørende at foretage 

betydelige investeringer i europæisk 

infrastruktur for at opfylde Unionens 

bæredygtighedsmål, herunder klima- og 

miljømålene for 2030. Derfor bør støtten 

under InvestEU-fonden være rettet mod 

investeringer i transport- og 

energiinfrastruktur, herunder 

energieffektivitet og vedvarende energi, 

miljø- og klimainfrastruktur samt maritim 

og digital infrastruktur. For at sikre at EU-

finansieringsstøtten får størst mulig 

indvirkning og skaber størst mulig 

merværdi, bør der arbejdes for en 

strømlinet investeringsproces, som 

synliggør projektpipelinen og skaber 

konsistens på tværs af relevant EU-

programmer. I lyset af sikkerhedstruslen 

bør investeringsprojekter, der modtager 

EU-støtte, tage hensyn til principperne om 

beskyttelse af borgerne i det offentlige 

rum. Dette bør være et supplement til 

andre EU-fondes indsats, f.eks. Den 

Europæiske Fond for Regionaludvikling, 

som yder støtte til sikkerhedselementerne 

(13) Lavinfrastrukturernes 

investeringsrater i medlemsstaterne, både i 

den offentlige og den private sektor, under 

finanskrisen underminerede deres evne til 

at fremme bæredygtig vækst, 

konkurrenceevne og konvergens. Det er 

afgørende at foretage betydelige 

investeringer i medlemsstaternes 

infrastruktur for at opfylde Unionens 

bæredygtighedsmål, herunder klima- og 

miljømålene for 2030. Derfor skal støtten 

under InvestEU-fonden være rettet mod 

investeringer i transport- og 

energiinfrastruktur, herunder 

energieffektivitet og vedvarende energi, 

miljø- og klimainfrastruktur samt maritim 

og digital infrastruktur. For at sikre at EU-

finansieringsstøtten får størst mulig 

indvirkning og skaber størst mulig 

merværdi, bør der arbejdes for en 

strømlinet investeringsproces, som 

muliggør synligheden af det projekt, der 

er undervejs, konsistens og som opfylder 

de specifikke behov for vækst og udvikling 

i de enkelte regioner og lande. 
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af investeringer i det offentlige rum, 

transport, energi og anden kritisk 

infrastruktur. 

Or. pt 

Begrundelse 

Det vigtigste spørgsmål her er at opfylde de særlige behov for vækst og udvikling i de enkelte 

regioner og lande, navnlig dem, der har de største vanskeligheder. Vægten på 

sikkerhedsspørgsmål i EU's handlinger og politikker, som der især har været fokus på i den 

senere tid, forsøger under dække af en bekymring for befolkningens sikkerhed og ved at 

tilsløre de vigtigste grunde til sikkerhedstruslerne at fjerne rettigheder og friheder. 
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Betænkning A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Oprettelse af InvestEU-programmet 

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

Forslag til forordning 

Betragtning 18 a (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (18a) InvestEU-fonden vil sikre en 

afbalanceret og retfærdig fordeling af 

investeringerne i de forskellige EU-lande 

og -regioner. 

Or. pt 
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João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Oprettelse af InvestEU-programmet 

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

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 – litra a 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) Unionens konkurrenceevne, 

herunder innovation og digitalisering 

a) den økonomiske og territoriale 

udvikling og samhørighed i og mellem 

medlemsstaterne, herunder udviklingen af 

primære og sekundære sektorer og 

produktionskapaciteten, herunder FoD, 

samt robustheden af lokale, regionale, 

nationale og internationale 

transportinfrastrukturer og dermed sikre, 

at der er midler til rådighed til offentlige 

investeringer i levering af offentlige goder 

og tjenesteydelser, navnlig inden for 

sundheds- og affaldshåndtering, 

transport, kommunikation og energi; 

Or. pt 
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Betænkning A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Oprettelse af InvestEU-programmet 

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

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 – litra b 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) bæredygtig økonomi og vækst i 

Unionen 

b) bæredygtigheden af 

medlemsstaternes økonomier og deres 

vækst, herunder håndtering af de 

specifikke behov i de enkelte regioner og 

lande, med særlig vægt på de 

medlemsstater, der har størst 

vanskeligheder med at foretage de 

ressourcer, som er nødvendige til 

investeringer, og sikre respekt for miljøet 

og fremme af biodiversitet; 

Or. pt 
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Betænkning A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Oprettelse af InvestEU-programmet 

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

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 – litra c 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) social resiliens og inklusion i 

Unionen 

c) social samhørighed, herunder 

fremme af arbejde med rettigheder og 

universel adgang til offentlige 

tjenesteydelser af høj kvalitet og socialt 

fremskridt og sikring af, at der er midler 

til rådighed til offentlige investeringer i 

uddannelses-, sundheds- og 

kultursektoren; 

Or. pt 
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Betænkning A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Oprettelse af InvestEU-programmet 

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

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 3 a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. InvestEU-programmet skal sikre, 

at mindst 50 % af den udbetalte 

investering tildeles i overensstemmelse 

med geografiske og 

samhørighedsrelaterede kriterier for at 

sikre, at alle medlemsstater kan drage 

fordel af fonden på en måde, der er 

omvendt proportional med deres niveau 

for social og økonomisk udvikling. 

Or. pt 
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Betænkning A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Oprettelse af InvestEU-programmet 

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

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 1 – litra c 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) politikområdet "SMV'er": Det 

omfatter adgang til og tilgængelighed af 

finansiering for SMV'er og, i behørigt 

begrundede tilfælde, små midcapselskaber 

c) politikområdet "SMV'er": adgang 

til og tilgængelighed af finansiering for 

mikrovirksomheder og små og 

mellemstore virksomheder 

Or. pt 
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Oprettelse af InvestEU-programmet 

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

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 1 – indledning 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Hvert politikområde, jf. artikel 7, 

stk. 1, består af to segmenter til at 

afhjælpe specifikke markedssvigt eller 

suboptimale investeringssituationer: 

1. Hvert politikvindue, der er 

omhandlet i artikel 7, stk. 1, har til formål 

at opfylde behov med hensyn til offentlige 

investeringer, mangler i 

produktionskapaciteten, forældelse af 

produktionsmidlerne, specifikke 

markedssvigt eller suboptimale 

investeringsforhold som følger: 

Or. pt 

 

 


