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9.1.2019 A8-0482/25 

Ändringsförslag  25 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, 

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

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 1a (nytt) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (1a) Medlemsstaternas ekonomier 

behöver brådskande en offentlig 

investeringsplan inriktad på social, 

ekonomisk och territoriell 

sammanhållning och utformad för att öka 

den totala efterfrågan och bidra till 

investeringar i offentlig infrastruktur, 

vilka senare kan och bör kunna 

mobilisera och främja privata 

investeringar. Endast en plan av detta 

slag kan vara effektiv för att åter få igång 

tillväxten, bekämpa arbetslösheten och 

motverka sociala, ekonomiska och 

territoriella ojämlikheter. 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/26 

Ändringsförslag  26 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, 

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

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 5 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(5) InvestEU-fonden bör bidra till att 

förbättra unionens konkurrenskraft – 

inom bland annat innovation och 

digitalisering – hållbarheten i unionens 

ekonomiska tillväxt, samhällsresiliens, 
social delaktighet och integrering av 

unionens kapitalmarknader genom att 

bland annat motverka fragmenteringen 

på dessa marknader och diversifiera 

finansieringskällorna för EU:s företag. 

För att åstadkomma detta bör den stödja 

projekt som är tekniskt och ekonomiskt 

bärkraftiga genom att tillhandahålla en 

ram för användning av skuld-, 

riskdelnings- och egetkapitalinstrument 

som omfattas av en garanti från EU:s 

budget och genom bidrag från 

genomförandepartnerna. Den bör vara 

efterfrågestyrd samtidigt som stöd genom 

InvestEU-fonden bör vara inriktat på att 

bidra till att uppnå unionens politiska 

mål. 

(5) InvestEU-fonden bör inte bara 

bidra till att minska skillnaderna i 

produktionskapacitet och ekonomisk 

utveckling, utan också bidra till målen för 
social och territoriell sammanhållning. 

För att åstadkomma detta bör den stödja 

projekt som bidrar till industriell 

utveckling, forskning och utveckling, 

primärsektorn och sociala framsteg, som 

främjar tillhandahållandet av offentliga 

tjänster av god kvalitet inom bland annat 

sektorerna för utbildning, hälsa, kultur, 

sanitet och avfallshantering, transporter, 

kommunikationer och energi, som skapar 

arbetstillfällen med rättigheter, och som 

slutligen överensstämmer med 

additionalitetsprincipen i de regioner där 

de genomförs. 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/27 

Ändringsförslag  27 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, 

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

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 13 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(13) Låga investeringsnivåer för 

infrastruktur i unionen under finanskrisen 

underminerade unionens förmåga att 

främja hållbar tillväxt, konkurrenskraft och 

konvergens. Omfattande investeringar i 

EU:s infrastruktur är grundläggande för att 

nå upp till unionens hållbarhetsmål, 

inbegripet energi- och klimatmålen 2030. 

Således bör stödet från InvestEU-fonden 

inriktas på infrastrukturinvesteringar på 

områdena transport, energi – inbegripet 

energieffektivisering och förnybar energi – 

miljö, klimat, havsfrågor och digitalisering. 

För att maximera effekten och mervärdet 

av unionens finansieringsstöd är det 

lämpligt att främja en effektiv 

investeringsprocess som synliggör vilka 

projekt som är på gång och 

samstämmigheten mellan relevanta 

unionsprogram. Med säkerhetshot i 

åtanke bör investeringsprojekt som 

erhåller unionsstöd beakta principer om 

skydd av medborgare på offentliga 

platser. Detta bör vara ett komplement till 

de insatser som görs av andra 

unionsfonder, såsom Europeiska 

regionala utvecklingsfonden, som 

tillhandahåller stöd till 

säkerhetsdimensionen i investeringar som 

(13) Låga investeringsnivåer för 

infrastruktur i medlemsstaterna, både 

inom den offentliga och den privata 

sektorn, under finanskrisen underminerade 

unionens förmåga att främja hållbar 

tillväxt, konkurrenskraft och konvergens. 

Omfattande investeringar i 

medlemsstaternas infrastruktur är 

grundläggande för att nå upp till unionens 

hållbarhetsmål, inbegripet energi- och 

klimatmålen 2030. Således måste stödet 

från InvestEU-fonden inriktas på 

infrastrukturinvesteringar på områdena 

transport, energi – inbegripet 

energieffektivisering och förnybar energi – 

miljö, klimat, havsfrågor och digitalisering. 

För att maximera effekten och mervärdet 

av unionens finansieringsstöd är det 

lämpligt att främja en effektiv 

investeringsprocess som säkrar synlighet 

för de projekt som är på gång och 

tillgodoser de särskilda tillväxt- och 

utvecklingsbehoven i varje region och 

land. 
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avser offentliga platser, transportsektorn, 

energisektorn och annan kritisk 

infrastruktur. 

Or. pt 

Motivering 

Den viktigaste frågan är att tillgodose de särskilda tillväxt- och utvecklingsbehoven i varje 

region och varje land, särskilt i de länder och regioner som brottas med de största 

svårigheterna. Den allt större fixeringen vid säkerhet som har dikterat Europeiska unionens 

åtgärder och politik har varit särskilt märkbar under den senaste tiden, och hotar nu att 

undergräva rättigheter och friheter, under förevändningen att man tryggar den allmänna 

säkerheten samtidigt som man bedrägligt döljer upphoven till de huvudsakliga hoten mot den. 
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9.1.2019 A8-0482/28 

Ändringsförslag  28 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, 

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

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 18a (nytt) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (18a) InvestEU-fonden bör garantera en 

rättvis och balanserad fördelning av 

investeringar mellan EU:s olika 

medlemsstater och regioner. 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/29 

Ändringsförslag  29 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, 

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

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 3 – punkt 1 – led a 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) Unionens konkurrenskraft, inom 

bland annat innovation och digitalisering. 

(a) Ekonomisk och territoriell 

utveckling och sammanhållning inom och 

mellan medlemsstaterna, inbegripet 

utveckling av primära och sekundära 

sektorer och produktionskapacitet, 

särskilt på FoU-nivå, men även 

stabiliteten hos lokal, regional, nationell 

och internationell transportinfrastruktur, 

för att säkerställa att medlen riktas mot 

offentliga investeringar i 

tillhandahållande av kollektiva nyttigheter 

och tjänster, särskilt inom sektorerna för 

sanitet och avfallshantering, transporter, 

kommunikationer och energi. 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/30 

Ändringsförslag  30 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, 

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

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 3 – punkt 1 – led b 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) Hållbar ekonomi och tillväxt i 

unionen. 

(b) Hållbar ekonomi och tillväxt i 

medlemsstaterna, inbegripet åtgärder för 

att tillgodose de särskilda behoven i varje 

region och land, med särskild hänsyn till 

de medlemsstater som brottas med de 

största svårigheterna när det gäller att 

uppbåda de resurser som krävs för 

investeringar, samtidigt som respekten för 

miljön och främjandet av den biologiska 

mångfalden säkerställs. 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/31 

Ändringsförslag  31 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, 

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

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 3 – punkt 1 – led c 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) Samhällsresiliens och social 

delaktighet i unionen. 

(c) Social sammanhållning, inbegripet 

åtgärder för att främja arbetstillfällen 

med rättigheter och allmän tillgång till 

offentliga tjänster av god kvalitet och 

sociala framsteg, så att en kanalisering av 

medlen till offentliga investeringar i 

utbildnings-, hälso- och kultursektorerna 

säkerställs. 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/32 

Ändringsförslag  32 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, 

Javier Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric 

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 3 – punkt 3a (ny) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 3a. InvestEU-programmet ska 

säkerställa att minst 50 % av den 

genomförda investeringen fördelas enligt 

geografiska kriterier och 

sammanhållningskriterier som 

säkerställer att alla medlemsstater kan dra 

nytta av denna fond i omvänd proportion 

till deras sociala och ekonomiska 

utvecklingsnivå. 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/33 

Ändringsförslag  33 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, 

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

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 7 – punkt 1 – led c 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) Politikområdet små och medelstora 

företag, som ger tillgång till och utbud av 

finansiering för små och medelstora 

företag och, i vederbörligen motiverade 

fall, för små börsnoterade företag. 

(c) Politikområdet små och medelstora 

företag, som ger tillgång till och utbud av 

finansiering för mikroföretag samt små 

och medelstora företag. 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/34 

Ändringsförslag  34 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, 

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

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 – inledningen 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. De politikområden som avses i 

artikel 7.1 ska bestå av två komponenter 

som är inriktade på specifika 

marknadsmisslyckanden eller suboptimala 

investeringssituationer enligt följande: 

1. De politikområden som avses i 

artikel 7.1 är inriktade på offentliga 

investeringsbehov, brister i 

produktionskapaciteten, föråldrade 

produktionsmedel, specifika 

marknadsmisslyckanden eller suboptimala 

investeringssituationer enligt följande: 

Or. pt 

 

 


