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Ændringsforslag  574 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Forslag til forordning 

Artikel 17 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Kommissionen bistås af et rådgivende 

udvalg, som mødes i to sammensætninger, 

henholdsvis repræsentanter for 

gennemførelsespartnerne og 

repræsentanter for medlemsstaterne.  

1. Kommissionen og styringsrådet bistås af 

et rådgivende udvalg, som består af en 

repræsentant for hver 

gennemførelsespartner, en repræsentant 

for hver medlemsstat, en repræsentant for 

EIB, en repræsentant for Kommissionen 

og en sagkyndig for hvert politikområde, 

som udpeges af Det Europæiske 

Økonomiske og Sociale Udvalg.  

Or. en 

Begrundelse 

Ændringsforslaget sikrer, at både Kommissionen og styringsrådet bistås af det rådgivende 

udvalg i den her anførte sammensætning. 

 

Ændringsforslag  575 

Eva Kaili 

 

Forslag til forordning 

Artikel 17 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Kommissionen bistås af et rådgivende 

udvalg, som mødes i to sammensætninger, 

henholdsvis repræsentanter for 

gennemførelsespartnerne og repræsentanter 

for medlemsstaterne.  

1. Kommissionen bistås af et rådgivende 

udvalg, som mødes i to sammensætninger, 

henholdsvis repræsentanter for 

gennemførelsespartnerne, repræsentanter 

for medlemsstaterne og medlemmer af 

Europa-Parlamentets relevante udvalg.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  576 

Esther de Lange 
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Forslag til forordning 

Artikel 17 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Kommissionen bistås af et rådgivende 

udvalg, som mødes i to sammensætninger, 

henholdsvis repræsentanter for 

gennemførelsespartnerne og repræsentanter 

for medlemsstaterne.  

1. Styringskomitéen bistås af et rådgivende 

udvalg, som mødes i to sammensætninger, 

henholdsvis repræsentanter for 

gennemførelsespartnerne og repræsentanter 

for medlemsstaterne.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  577 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Forslag til forordning 

Artikel 17 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Kommissionen bistås af et rådgivende 

udvalg, som mødes i to sammensætninger, 

henholdsvis repræsentanter for 

gennemførelsespartnerne og repræsentanter 

for medlemsstaterne.  

1. Kommissionen bistås af et rådgivende 

udvalg, som mødes i to sammensætninger, 

henholdsvis repræsentanter for 

gennemførelsespartnerne og repræsentanter 

for medlemsstaterne. Begge 

sammensætninger sigter mod at sikre en 

ligelig kønsfordeling blandt deres 

medlemmer.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  578 

Barbara Kappel 

 

Forslag til forordning 

Artikel 17 – stk. 1 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Kommissionen supplerer i samarbejde 

med EIB-Gruppen denne forordning ved 

at fastlægge en risikovurderingsmetode. 

Denne risikovurderingsmetode skal 

omfatte:  
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 a) en klassificering af risikorating for at 

sikre en ensartet og standardiseret 

behandling af alle transaktioner 

uafhængigt af det formidlende institut 

 b) en metode til at vurdere value-at-risk 

(VaR) og sandsynligheden for 

misligholdelse på grundlag af klare 

statistiske metoder, herunder 

miljømæssige, sociale og 

forvaltningsmæssige kriterier 

 c) en metode til at vurdere 

eksponeringsværdi ved misligholdelse og 

tab givet misligholdelse under 

hensyntagen til finansieringsværdien, 

projektrisikoen, 

tilbagebetalingsbetingelserne, 

sikkerhedsstillelsen og andre relevante 

indikatorer. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  579 

Eva Kaili 

 

Forslag til forordning 

Artikel 17 – stk. 2 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Medlemmer af Europa-Parlamentet 

udnævnt af relaterede udvalg har en 

ansættelsesperiode på to og et halvt år. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  580 

Marco Valli 

 

Forslag til forordning 

Artikel 17 – stk. 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Kommissionen repræsenteres i begge 3. En uafhængig sagkyndig for hvert 
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sammensætninger af det rådgivende 

udvalg.  

politikområde repræsenteres i begge 

sammensætninger af det rådgivende 

udvalg. De uafhængige sagkyndige 

udvælges af Kommissionen gennem en 

åben indkaldelse af ansøgninger. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  581 

Marco Valli 

 

Forslag til forordning 

Artikel 17 – stk. 4 – afsnit 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Formandskabet for det rådgivende 

udvalg bestående af repræsentanter for 

gennemførelsespartnerne varetages i 

fællesskab af en repræsentant for 

Kommissionen og en repræsentant, der 

udnævnes af Den Europæiske 

Investeringsbank. 

4. Formandskabet for det rådgivende 

udvalg varetages i begge 

sammensætninger af en repræsentant for 

Kommissionen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  582 

Luigi Morgano 

 

Forslag til forordning 

Artikel 17 – stk. 4 – afsnit 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Formandskabet for det rådgivende 

udvalg bestående af repræsentanter for 

gennemførelsespartnerne varetages i 

fællesskab af en repræsentant for 

Kommissionen og en repræsentant, der 

udnævnes af Den Europæiske 

Investeringsbank. 

4. Formandskabet for det rådgivende 

udvalg bestående af repræsentanter for 

gennemførelsespartnerne varetages af en 

repræsentant for Kommissionen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  583 
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Marco Valli 

 

Forslag til forordning 

Artikel 17 – stk. 4 – afsnit 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Formandskabet for det rådgivende udvalg 

bestående af repræsentanter for 

medlemsstaterne varetages af en 

repræsentant for Kommissionen. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  584 

Marco Valli 

 

Forslag til forordning 

Artikel 17 – stk. 4 – afsnit 3 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Det rådgivende udvalg foreslår 

Kommissionen at ændre fordelingen af de 

beløb, der er omhandlet i bilag I. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  585 

Marco Valli, Laura Agea 

 

Forslag til forordning 

Artikel 17 – stk. 4 – afsnit 3 b (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Det rådgivende udvalg organiserer 

regelmæssigt en høring af relevante 

interessenter – navnlig medinvestorer, 

offentlige myndigheder, uafhængige 

sagkyndige, uddannelses- og 

forskningsinstitutioner, 

arbejdsmarkedsparter og repræsentanter 

for civilsamfundet – om den strategiske 

orientering og gennemførelsen af den 

investeringspolitik, der virkeliggøres i 
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henhold til denne forordning. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  586 

Esther de Lange 

 

Forslag til forordning 

Artikel 17 – stk. 5 – litra a – nr. ii 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

ii) rådgive Kommissionen om 

markedssvigt, suboptimale 

investeringssituationer og markedsforhold 

ii) rådgive styringskomitéen om 

markedssvigt, suboptimale 

investeringssituationer og markedsforhold 

Or. en 

 

Ændringsforslag  587 

Sander Loones 

 

Forslag til forordning 

Artikel 17 – stk. 5 – litra a – nr. ii 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

ii) rådgive Kommissionen om 

markedssvigt, suboptimale 

investeringssituationer og markedsforhold 

ii) rådgive Kommissionen om EU-

dækkende og/eller medlemsstatsspecifikke 
markedssvigt, suboptimale 

investeringssituationer og markedsforhold 

Or. en 

 

Ændringsforslag  588 

Jordi Solé, Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 17 – stk. 5 – litra a – nr. ii 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

ii) rådgive Kommissionen om 

markedssvigt, suboptimale 

investeringssituationer og markedsforhold 

ii) rådgive Kommissionen om 

markedssvigt, koordineringsproblemer, 

suboptimale investeringssituationer og 

markedsforhold 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  589 

Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells 

 

Forslag til forordning 

Artikel 17 – stk. 5 – litra a – nr. ii a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 iia) fremme koordinering og udveksling af 

bedste praksis til støtte for Kommissionens 

arbejde med at sikre en ensartet 

gennemførelse af InvestEU fra de enkelte 

gennemførelsespartneres side 

Or. en 

 

Ændringsforslag  590 

Marco Valli 

 

Forslag til forordning 

Artikel 17 – stk. 5 – litra b – nr. i 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

i) holde medlemsstaterne underrettet om 

gennemførelsen af InvestEU-fonden  

i) holde medlemsstaterne underrettet om 

gennemførelsen af InvestEU-fonden inden 

for hvert enkelt område 

Or. en 

 

Ændringsforslag  591 

Marco Valli, Laura Agea 

 

Forslag til forordning 

Artikel 17 – stk. 5 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 5a. Det rådgivende udvalgs detaljerede 

mødereferat offentliggøres på en hertil 

dedikeret webside. 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  592 

Esther de Lange 

 

Forslag til forordning 

Artikel 17 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 17a 

 Styringskomitéen 

 1. InvestEU-fonden skal ledes af en 

styringskomité, som med henblik på 

anvendelse af EU-garantien, i 

overensstemmelse med de i artikel 3 

fastsatte generelle mål, fastsætter 

følgende: 

 2. Styringskomitéen skal: 

 a) bestå af syv medlemmer: tre, der 

udnævnes af Kommissionen, et, der 

udnævnes af det rådgivende udvalg i dets 

sammensætning af repræsentanter for 

gennemførelsespartnerne, et, der 

udnævnes af Den Europæiske 

Investeringsbank, og to sagkyndige uden 

stemmeret, som udpeges af Europa-

Parlamentet. De udnævnte sagkyndige må 

ikke søge eller modtage instrukser fra 

EU-institutioner, -organer, -kontorer eller 

-agenturer, fra nogen medlemsstats 

regering eller fra noget andet offentligt 

eller privat organ og skal handle i fuld 

uafhængighed. De sagkyndige skal udføre 

deres opgaver upartisk og i InvestEU-

fondens interesse 

 b) vælge en formand blandt sine 

stemmeberettigede medlemmer for en fast 

periode på tre år, idet genvalg er muligt 

én gang 

 c) drøfte og tage videst muligt hensyn til 

alle medlemmers holdninger. Hvis 

medlemmernes holdninger ikke kan 

forenes, træffer styringskomitéen sine 

afgørelser med enstemmighed blandt sine 

stemmeberettigede medlemmer. 

Referaterne fra styringskomitéens møder 
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skal indeholde en omfattende redegørelse 

for alle medlemmers holdninger. 

 3. Styringskomitéen skal sikre, at 

InvestEU's strategiske orientering er i 

overensstemmelse med de mål, der er 

fastsat i artikel 3, og at de foreslåede 

finansierings- og investeringsoperationer 

fra gennemførelsespartnerne opfylder 

Unionens love og politikker. I udførelsen 

af sine opgaver i henhold til denne 

forordning skal styringskomitéen 

udelukkende forfølge de mål, der er 

fastsat i denne forordning. 

 4. Styringskomitéen fastsætter de 

nødvendige operationspolitikker og -

procedurer for InvestEU's arbejde og de 

regler, der skal gælde for operationerne 

med investeringsplatforme og nationale 

erhvervsfremmende banker eller 

institutioner. 

 5. Styringskomitéen udarbejder en 

resultattavle for de foreslåede 

finansierings- og 

investeringstransaktioner til 

Investeringsudvalget. Resultattavlen skal 

bl.a. indeholde en vurdering af: 

 a) de foreslåede finansierings- og 

investeringstransaktioners risikoprofil 

 b) fordelen for slutmodtagerne 

 c) overholdelsen af kriterierne for 

støtteberettigelse. 

 Hver gennemførelsespartner forsyner 

styringskomitéen med passende og 

ensartede oplysninger, så den kan 

udarbejde resultattavlen. 

 6. Styringskomitéen organiserer 

regelmæssigt en høring af relevante 

interessenter – navnlig medinvestorer, 

offentlige myndigheder, sagkyndige, 

uddannelses- og forskningsinstitutioner, 

de relevante arbejdsmarkedsparter og 

repræsentanter for civilsamfundet – om 

orientering og gennemførelse af den 

investeringspolitik, der foretages efter 

denne forordning. 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  593 

Eva Kaili 

 

Forslag til forordning 

Artikel 17 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 17a 

 Styringsrådet 

 Styringsrådet består af otte medlemmer: 

fire medlemmer udpeget af 

Kommissionen, to sagkyndige udpeget af 

Europa-Parlamentet og to medlemmer 

udpeget af EIB-Gruppen. 

 Alle medlemmer af styringsrådet har 

stemmeret. 

 Styringsrådet træffer sine afgørelser ved 

konsensus og i overensstemmelse med 

bestemmelserne i denne forordning. 

 Referaterne fra styringsrådet 

offentliggøres, når de er godkendt af 

styringsrådet. 

 Styringsrådet organiserer regelmæssigt en 

høring af relevante interessenter, 

herunder medinvestorer, offentlige 

myndigheder, sagkyndige, uddannelses- 

og forskningsinstitutioner, 

arbejdsmarkedsparter og repræsentanter 

for civilsamfundet, om orientering og 

gennemførelse af InvestEU's 

investeringspolitik. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  594 

Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells 

 

Forslag til forordning 

Artikel 17 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 
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 Artikel 17a 

 Risikovurderingsmetode 

 1. Kommissionen supplerer i samarbejde 

med EIB-Gruppen og efter høring af det 

rådgivende udvalg bestående af 

gennemførelsesaktørerne denne 

forordning ved at fastlægge en 

risikovurderingsmetode. Denne 

risikovurderingsmetode skal omfatte: 

 a) en klassificering af risikorating for at 

sikre en ensartet og standardiseret 

behandling af alle transaktioner 

uafhængigt af det formidlende institut 

 b) en metode til at vurdere VaR og 

sandsynligheden for misligholdelse på 

grundlag af klare statistiske metoder, 

herunder miljømæssige, sociale og 

forvaltningsmæssige kriterier 

 c) en metode til at vurdere 

eksponeringsværdi ved misligholdelse og 

tab givet misligholdelse under 

hensyntagen til finansieringsværdien, 

projektrisikoen, 

tilbagebetalingsbetingelserne, 

sikkerhedsstillelsen og andre relevante 

indikatorer. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  595 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Forslag til forordning 

Artikel 17 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 17a 

 Risikovurderingskriterier  

 I tæt samarbejde med EIB-Gruppen som 

primær gennemførelsespartner og i 

samordning med de øvrige 

gennemførelsespartnere supplerer 

Kommissionen denne forordning ved at 
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fastlægge risikovurderingskriterier for at 

sikre sammenhæng i programmet og 

muliggøre en effektiv analyse og 

sammenligning af InvestEU-fondens 

transaktioner. 

Or. en 

Begrundelse 

Dette ændringsforslag sikrer, at Kommissionen i tæt samarbejde med EIB-Gruppen som 

primær gennemførelsespartner og i samordning med de øvrige gennemførelsespartnere 

supplerer denne forordning ved at fastlægge risikovurderingskriterier for at sikre 

sammenhæng i programmet og muliggøre en effektiv analyse og sammenligning af InvestEU-

fondens transaktioner. 

 

Ændringsforslag  596 

Othmar Karas 

 

Forslag til forordning 

Artikel 17 b (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 17b 

 Styringsrådet 

 1. InvestEU-fonden ledes af et 

styringsråd, som med henblik på 

anvendelse af EU-garantien, i 

overensstemmelse med de i artikel 3 

fastsatte generelle mål, fastsætter 

følgende: 

 a) InvestEU-fondens strategiske 

orientering 

 b) de driftspolitikker og -procedurer, der 

er nødvendige for InvestEU-fondens 

funktion 

 c) de regler, der gælder for 

transaktionerne med 

investeringsplatforme. 

 2. Styringsrådet: 

 a) består af seks medlemmer som følger: 

 i) tre medlemmer udpeget af 

Kommissionen 
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 ii) et medlem udpeget af Den Europæiske 

Investeringsbank 

 iii) et medlem udpeget af det rådgivende 

udvalg blandt gennemførelsespartnernes 

repræsentanter. Dette medlem må ikke 

være en repræsentant for EIB-Gruppen 

 iv) en sagkyndig udpeget af Europa-

Parlamentet. Denne sagkyndige må ikke 

søge eller modtage instrukser fra EU-

institutioner, -organer, -kontorer eller -

agenturer, fra nogen medlemsstats 

regering eller fra noget andet offentligt 

eller privat organ og skal handle i fuld 

uafhængighed. Den sagkyndige skal 

udføre sine opgaver upartisk og i 

InvestEU-fondens interesse 

 b) vælger en formand blandt de tre 

medlemmer, der er valgt af 

Kommissionen, for en fast periode på tre 

år, som kan forlænges én gang 

 c) drøfter og tager videst muligt hensyn til 

alle medlemmers holdninger. Hvis 

medlemmernes holdninger ikke kan 

forenes, træffer styringsrådet sine 

afgørelser med flertal blandt sine 

medlemmer. Referaterne fra 

styringsrådets møder skal indeholde en 

omfattende redegørelse for alle 

medlemmers holdninger. De udtømmende 

referater fra styringsrådets møder 

offentliggøres, så snart de er godkendt af 

styringsrådet. Europa-Parlamentet 

orienteres straks om offentliggørelsen. 

 3. Styringsrådet foreslår Kommissionen at 

ændre fordelingen af de beløb, der er 

omhandlet i bilag I. 

 4. Styringsrådet organiserer regelmæssigt 

en høring af relevante interessenter – 

navnlig medinvestorer, offentlige 

myndigheder, sagkyndige, uddannelses- 

og forskningsinstitutioner, de relevante 

arbejdsmarkedsparter og repræsentanter 

for civilsamfundet – om orienteringen og 

gennemførelsen af den 

investeringspolitik, der virkeliggøres efter 

denne forordning. 
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 5. Styringsrådet bistås af et sekretariat i 

overensstemmelse med artikel 19, stk. 2, i 

denne forordning. 

Or. en 

Begrundelse 

Med dette ændringsforslag etableres et styringsråd, som afspejler forvaltningsstrukturen fra 

EFSI, ligesom det sikres, at de udtømmende referater fra styringsrådets møder offentliggøres, 

så snart de er godkendt af styringsrådet. Styringsrådet skal endvidere bistås af et sekretariat, 

som varetager sekretariats- og administrative opgaver. 

 

Ændringsforslag  597 

Eva Kaili 

 

Forslag til forordning 

Artikel 17 b (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 17b 

 Resultattavle 

 1. Hver gennemførelsespartner anvender 

en resultattavle med indikatorer (i det 

følgende benævnt "resultattavlen") til at 

evaluere kvaliteten og forsvarligheden af 

de investeringer, der potentielt kan støttes 

med EU-garantien. Resultattavlen skal 

sikre en uafhængig, gennemsigtig og 

harmoniseret vurdering af den potentielle 

og faktiske anvendelse af EU-garantien. 

 2. Hver enkelt gennemførelsespartner 

udfylder resultattavlen for de foreslåede 

finansierings- og 

investeringstransaktioner. Hvis 

investeringstransaktionen foreslås af flere 

gennemførelsespartnere, udfyldes 

resultattavlen af de forskellige involverede 

gennemførelsespartnere i fællesskab. 

 3. Resultattavlen skal bl.a. indeholde en 

vurdering af: 

 a) risikoprofilen for de påtænkte 

finansierings- og 

investeringstransaktioner, som er et 

resultat af anvendelsen af den 
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risikovurderingsmetode, der er omhandlet 

i artikel 17a 

 b) fordelen for modtagerne af midler 

 c) overholdelsen af kriterierne for 

støtteberettigelse 

 d) investeringstransaktionens kvalitet og 

bidrag til bæredygtig og inklusiv vækst og 

beskæftigelse 

 e) investeringstransaktionens bidrag til 

virkeliggørelsen af InvestEU-

programmets målsætninger 

 f) det tekniske og finansielle bidrag til 

projektet. 

 4. Kommissionen tillægges beføjelser til at 

vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 26 med 

henblik på at supplere denne forordning 

ved at fastlægge detaljerede bestemmelser 

om den resultattavle, der skal anvendes af 

gennemførelsespartnerne. 

 5. Om nødvendigt kan EIB-Gruppen i 

henhold til sit partnerskab med 

Kommissionen yde bistand til 

gennemførelsespartnerne i forbindelse 

med anvendelsen af 

risikovurderingsmetoden og 

udarbejdelsen af resultattavlen. Den 

sikrer, at bedømmelsesmetoden anvendes 

korrekt, og at de resultattavler, der 

fremlægges for Investeringsudvalget, er af 

høj kvalitet. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  598 

Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells 

 

Forslag til forordning 

Artikel 17 b (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 17b 
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 Resultattavle 

 1. Hver gennemførelsespartner anvender 

en resultattavle med indikatorer (i det 

følgende benævnt "resultattavlen") til at 

evaluere kvaliteten og forsvarligheden af 

de investeringer, der potentielt kan støttes 

med EU-garantien. Resultattavlen skal 

sikre en uafhængig, gennemsigtig og 

harmoniseret vurdering af den potentielle 

og faktiske anvendelse af EU-garantien. 

 2. Hver enkelt gennemførelsespartner 

udfylder resultattavlen for sine foreslåede 

finansierings- og 

investeringstransaktioner. Hvis 

investeringstransaktionen foreslås af flere 

gennemførelsespartnere, udfyldes 

resultattavlen af de forskellige involverede 

gennemførelsespartnere i fællesskab. 

 3. Resultattavlen skal navnlig indeholde 

en vurdering af: 

 a) risikoprofilen for de påtænkte 

finansierings- og 

investeringstransaktioner, som er et 

resultat af anvendelsen af den 

risikovurderingsmetode, der er omhandlet 

i artikel 17a 

 b) fordelen for slutmodtagerne 

 c) overholdelsen af kriterierne for 

støtteberettigelse 

 d) investeringstransaktionens kvalitet og 

bidrag til bæredygtig vækst og 

beskæftigelse 

 e) investeringstransaktionens bidrag til 

virkeliggørelsen af InvestEU-

programmets målsætninger 

 f) det tekniske og finansielle bidrag til 

projektet. 

 4. Kommissionen tillægges beføjelser til at 

vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 26 med 

henblik på at supplere denne forordning 

ved at fastlægge detaljerede bestemmelser 

om den resultattavle, der skal anvendes af 

gennemførelsespartnerne. 

 5. EIB-Gruppen og/eller Kommissionen 

kan om nødvendigt yde bistand til 
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gennemførelsespartnerne i forbindelse 

med anvendelsen af 

risikovurderingsmetoden og 

udarbejdelsen af resultattavlen. Den 

sikrer, at bedømmelsesmetoden anvendes 

korrekt, og at de resultattavler, der 

fremlægges for Investeringsudvalget, er af 

høj kvalitet. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  599 

Eva Kaili 

 

Forslag til forordning 

Artikel 17 c (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 17c 

 Risikovurderingsmetode 

  1. Kommissionen supplerer i samarbejde 

med EIB-Gruppen denne forordning ved 

at fastlægge en risikovurderingsmetode. 

Denne risikovurderingsmetode skal 

omfatte:  

 a) en klassificering af risikorating for at 

sikre en ensartet og standardiseret 

behandling af alle transaktioner 

uafhængigt af det formidlende institut  

 b) en metode til at vurdere VaR og 

sandsynligheden for misligholdelse på 

grundlag af klare statistiske metoder, 

herunder miljømæssige, sociale og 

forvaltningsmæssige kriterier  

 c) en metode til at vurdere 

eksponeringsværdi ved misligholdelse og 

tab givet misligholdelse under 

hensyntagen til finansieringsværdien, 

projektrisikoen, 

tilbagebetalingsbetingelserne, 

sikkerhedsstillelsen og andre relevante 

indikatorer.  

Or. en 
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Ændringsforslag  600 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Forslag til forordning 

Artikel 18 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 18 udgår 

Projektteamet  

1. Der nedsættes et projektteam bestående 

af sagkyndige, som 

gennemførelsesparterne vederlagsfrit for 

Unionen stiller til rådighed for 

Kommissionen.  

 

2. Hver gennemførelsespartner udpeger 

sagkyndige til projektteamet. Antallet af 

sagkyndige fastsættes i garantiaftalen. 

 

3. Kommissionen bekræfter, hvorvidt 

gennemførelsespartnernes foreslåede 

finansierings- og 

investeringstransaktioner er i 

overensstemmelse med Unionens 

lovgivning og politikker. 

 

4.  

Under forudsætning af Kommissionens 

bekræftelse, jf. stk. 3, foretager 

projektteamet en kvalitetskontrol af den 

due diligence-undersøgelse, som 

gennemførelsespartnerne har foretaget af 

den foreslåede finansierings- eller 

investeringstransaktion. Finansierings- 

og investeringstransaktioner forelægges 

derefter for Investeringsudvalget med 

henblik på godkendelse af EU-garantiens 

dækning.  

 

Projektteamet udarbejder en resultattavle 

for de foreslåede finansierings- og 

investeringstransaktioner til 

Investeringsudvalget.  

 

Resultattavlen skal bl.a. indeholde en 

vurdering af:  

 

a) de foreslåede finansierings- og 

investeringstransaktioners risikoprofil 
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b) fordelen for slutmodtagerne  

c) overholdelsen af kriterierne for 

støtteberettigelse. 

 

Hver gennemførelsespartner forsyner 

projektteamet med passende og ensartede 

oplysninger, så det kan foretage sin 

risikoanalyse og udarbejde resultattavlen. 

 

5. En sagkyndig fra projektteamet 

foretager ikke undersøgelser af due 

diligence-undersøgelsen eller 

projektvurderinger vedrørende en 

potentiel finansierings- eller 

investeringstransaktion, der er foreslået af 

den gennemførelsespartner, som har 

stillet den pågældende sagkyndige til 

rådighed for Kommissionen. Denne 

sagkyndige udarbejder heller ikke 

resultattavlen vedrørende det pågældende 

forslag. 

 

6. Hver sagkyndig fra projektteamet 

underretter Kommissionen om enhver 

interessekonflikt og meddeler straks 

Kommissionen alle oplysninger, der er 

nødvendige for løbende at kontrollere, at 

der ikke er interessekonflikter.  

 

7. Kommissionen fastlægger de nærmere 

regler for projektteamets virke og for 

undersøgelsen af interessekonflikter. 

 

8. Kommissionen fastlægger de nærmere 

regler for resultattavlen, der skal sætte 

Investeringsudvalget i stand til at 

godkende anvendelsen af EU-garantien i 

forbindelse med en foreslået 

finansierings- eller 

investeringstransaktion. 

 

Or. en 

 

Ændringsforslag  601 

Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg 

 

Forslag til forordning 

Artikel 18 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 18 udgår 

Projektteamet  

1. Der nedsættes et projektteam bestående 

af sagkyndige, som 

gennemførelsesparterne vederlagsfrit for 

Unionen stiller til rådighed for 

Kommissionen.  

 

2. Hver gennemførelsespartner udpeger 

sagkyndige til projektteamet. Antallet af 

sagkyndige fastsættes i garantiaftalen. 

 

3. Kommissionen bekræfter, hvorvidt 

gennemførelsespartnernes foreslåede 

finansierings- og 

investeringstransaktioner er i 

overensstemmelse med Unionens 

lovgivning og politikker. 

 

4.  

Under forudsætning af Kommissionens 

bekræftelse, jf. stk. 3, foretager 

projektteamet en kvalitetskontrol af den 

due diligence-undersøgelse, som 

gennemførelsespartnerne har foretaget af 

den foreslåede finansierings- eller 

investeringstransaktion. Finansierings- 

og investeringstransaktioner forelægges 

derefter for Investeringsudvalget med 

henblik på godkendelse af EU-garantiens 

dækning.  

 

Projektteamet udarbejder en resultattavle 

for de foreslåede finansierings- og 

investeringstransaktioner til 

Investeringsudvalget.  

 

Resultattavlen skal bl.a. indeholde en 

vurdering af:  

 

a) de foreslåede finansierings- og 

investeringstransaktioners risikoprofil 

 

b) fordelen for slutmodtagerne  

c) overholdelsen af kriterierne for 

støtteberettigelse. 

 

Hver gennemførelsespartner forsyner 

projektteamet med passende og ensartede 

oplysninger, så det kan foretage sin 

risikoanalyse og udarbejde resultattavlen. 
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5. En sagkyndig fra projektteamet 

foretager ikke undersøgelser af due 

diligence-undersøgelsen eller 

projektvurderinger vedrørende en 

potentiel finansierings- eller 

investeringstransaktion, der er foreslået af 

den gennemførelsespartner, som har 

stillet den pågældende sagkyndige til 

rådighed for Kommissionen. Denne 

sagkyndige udarbejder heller ikke 

resultattavlen vedrørende det pågældende 

forslag. 

 

6. Hver sagkyndig fra projektteamet 

underretter Kommissionen om enhver 

interessekonflikt og meddeler straks 

Kommissionen alle oplysninger, der er 

nødvendige for løbende at kontrollere, at 

der ikke er interessekonflikter.  

 

7. Kommissionen fastlægger de nærmere 

regler for projektteamets virke og for 

undersøgelsen af interessekonflikter. 

 

8. Kommissionen fastlægger de nærmere 

regler for resultattavlen, der skal sætte 

Investeringsudvalget i stand til at 

godkende anvendelsen af EU-garantien i 

forbindelse med en foreslået 

finansierings- eller 

investeringstransaktion. 

 

Or. en 

Begrundelse 

Dette medfører overlapning af opgaver med f.eks. nationale banker, som udmærket kan 

udarbejde risikoprofilerne eller kontrollere kriterierne for støtteberettigelse. Oprettelsen af 

endnu en institution, der bruger sin egen metode, kan forårsage problemer og forlænge 

procedurerne uden nogen merværdi. Se også betragtning 27. 

 

Ændringsforslag  602 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Forslag til forordning 

Artikel 18 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 18 udgår 

Projektteamet  

1. Der nedsættes et projektteam bestående 

af sagkyndige, som 

gennemførelsesparterne vederlagsfrit for 

Unionen stiller til rådighed for 

Kommissionen.  

 

2. Hver gennemførelsespartner udpeger 

sagkyndige til projektteamet. Antallet af 

sagkyndige fastsættes i garantiaftalen. 

 

3. Kommissionen bekræfter, hvorvidt 

gennemførelsespartnernes foreslåede 

finansierings- og 

investeringstransaktioner er i 

overensstemmelse med Unionens 

lovgivning og politikker. 

 

4.  

Under forudsætning af Kommissionens 

bekræftelse, jf. stk. 3, foretager 

projektteamet en kvalitetskontrol af den 

due diligence-undersøgelse, som 

gennemførelsespartnerne har foretaget af 

den foreslåede finansierings- eller 

investeringstransaktion. Finansierings- 

og investeringstransaktioner forelægges 

derefter for Investeringsudvalget med 

henblik på godkendelse af EU-garantiens 

dækning.  

 

Projektteamet udarbejder en resultattavle 

for de foreslåede finansierings- og 

investeringstransaktioner til 

Investeringsudvalget.  

 

Resultattavlen skal bl.a. indeholde en 

vurdering af:  

 

a) de foreslåede finansierings- og 

investeringstransaktioners risikoprofil 

 

b) fordelen for slutmodtagerne  

c) overholdelsen af kriterierne for 

støtteberettigelse. 

 

Hver gennemførelsespartner forsyner 

projektteamet med passende og ensartede 

oplysninger, så det kan foretage sin 

risikoanalyse og udarbejde resultattavlen. 
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5. En sagkyndig fra projektteamet 

foretager ikke undersøgelser af due 

diligence-undersøgelsen eller 

projektvurderinger vedrørende en 

potentiel finansierings- eller 

investeringstransaktion, der er foreslået af 

den gennemførelsespartner, som har 

stillet den pågældende sagkyndige til 

rådighed for Kommissionen. Denne 

sagkyndige udarbejder heller ikke 

resultattavlen vedrørende det pågældende 

forslag. 

 

6. Hver sagkyndig fra projektteamet 

underretter Kommissionen om enhver 

interessekonflikt og meddeler straks 

Kommissionen alle oplysninger, der er 

nødvendige for løbende at kontrollere, at 

der ikke er interessekonflikter.  

 

7. Kommissionen fastlægger de nærmere 

regler for projektteamets virke og for 

undersøgelsen af interessekonflikter. 

 

8. Kommissionen fastlægger de nærmere 

regler for resultattavlen, der skal sætte 

Investeringsudvalget i stand til at 

godkende anvendelsen af EU-garantien i 

forbindelse med en foreslået 

finansierings- eller 

investeringstransaktion. 

 

Or. en 

Begrundelse 

Med henblik på at undgå kompleksitet, en forlænget projektgodkendelsesprocedure og risici 

med hensyn til fortrolighed i behandlingen af oplysning samt interessekonflikter udelades 

projektteamet i Kommissionens forslag. I tråd med ændringsforslaget til artikel 19, stk. 2, 

oprettes et sekretariat, som udfører sekretariats- og administrative opgaver for både 

Investeringsudvalget og styringsrådet. 

 

Ændringsforslag  603 

Eva Kaili 

 

Forslag til forordning 

Artikel 18 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 18 udgår 

Projektteamet  

1. Der nedsættes et projektteam bestående 

af sagkyndige, som 

gennemførelsesparterne vederlagsfrit for 

Unionen stiller til rådighed for 

Kommissionen.  

 

2. Hver gennemførelsespartner udpeger 

sagkyndige til projektteamet. Antallet af 

sagkyndige fastsættes i garantiaftalen. 

 

3. Kommissionen bekræfter, hvorvidt 

gennemførelsespartnernes foreslåede 

finansierings- og 

investeringstransaktioner er i 

overensstemmelse med Unionens 

lovgivning og politikker. 

 

4.  

Under forudsætning af Kommissionens 

bekræftelse, jf. stk. 3, foretager 

projektteamet en kvalitetskontrol af den 

due diligence-undersøgelse, som 

gennemførelsespartnerne har foretaget af 

den foreslåede finansierings- eller 

investeringstransaktion. Finansierings- 

og investeringstransaktioner forelægges 

derefter for Investeringsudvalget med 

henblik på godkendelse af EU-garantiens 

dækning.  

 

Projektteamet udarbejder en resultattavle 

for de foreslåede finansierings- og 

investeringstransaktioner til 

Investeringsudvalget.  

 

Resultattavlen skal bl.a. indeholde en 

vurdering af:  

 

a) de foreslåede finansierings- og 

investeringstransaktioners risikoprofil 

 

b) fordelen for slutmodtagerne  

c) overholdelsen af kriterierne for 

støtteberettigelse. 

 

Hver gennemførelsespartner forsyner 

projektteamet med passende og ensartede 

oplysninger, så det kan foretage sin 

risikoanalyse og udarbejde resultattavlen. 
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5. En sagkyndig fra projektteamet 

foretager ikke undersøgelser af due 

diligence-undersøgelsen eller 

projektvurderinger vedrørende en 

potentiel finansierings- eller 

investeringstransaktion, der er foreslået af 

den gennemførelsespartner, som har 

stillet den pågældende sagkyndige til 

rådighed for Kommissionen. Denne 

sagkyndige udarbejder heller ikke 

resultattavlen vedrørende det pågældende 

forslag. 

 

6. Hver sagkyndig fra projektteamet 

underretter Kommissionen om enhver 

interessekonflikt og meddeler straks 

Kommissionen alle oplysninger, der er 

nødvendige for løbende at kontrollere, at 

der ikke er interessekonflikter.  

 

7. Kommissionen fastlægger de nærmere 

regler for projektteamets virke og for 

undersøgelsen af interessekonflikter. 

 

8. Kommissionen fastlægger de nærmere 

regler for resultattavlen, der skal sætte 

Investeringsudvalget i stand til at 

godkende anvendelsen af EU-garantien i 

forbindelse med en foreslået 

finansierings- eller 

investeringstransaktion. 

 

Or. en 

 

Ændringsforslag  604 

Esther de Lange 

 

Forslag til forordning 

Artikel 18 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 18 udgår 

Projektteamet  

1. Der nedsættes et projektteam bestående 

af sagkyndige, som 

gennemførelsesparterne vederlagsfrit for 

Unionen stiller til rådighed for 
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Kommissionen.  

2. Hver gennemførelsespartner udpeger 

sagkyndige til projektteamet. Antallet af 

sagkyndige fastsættes i garantiaftalen. 

 

3. Kommissionen bekræfter, hvorvidt 

gennemførelsespartnernes foreslåede 

finansierings- og 

investeringstransaktioner er i 

overensstemmelse med Unionens 

lovgivning og politikker. 

 

4.  

Under forudsætning af Kommissionens 

bekræftelse, jf. stk. 3, foretager 

projektteamet en kvalitetskontrol af den 

due diligence-undersøgelse, som 

gennemførelsespartnerne har foretaget af 

den foreslåede finansierings- eller 

investeringstransaktion. Finansierings- 

og investeringstransaktioner forelægges 

derefter for Investeringsudvalget med 

henblik på godkendelse af EU-garantiens 

dækning.  

 

Projektteamet udarbejder en resultattavle 

for de foreslåede finansierings- og 

investeringstransaktioner til 

Investeringsudvalget.  

 

Resultattavlen skal bl.a. indeholde en 

vurdering af:  

 

a) de foreslåede finansierings- og 

investeringstransaktioners risikoprofil 

 

b) fordelen for slutmodtagerne  

c) overholdelsen af kriterierne for 

støtteberettigelse. 

 

Hver gennemførelsespartner forsyner 

projektteamet med passende og ensartede 

oplysninger, så det kan foretage sin 

risikoanalyse og udarbejde resultattavlen. 

 

5. En sagkyndig fra projektteamet 

foretager ikke undersøgelser af due 

diligence-undersøgelsen eller 

projektvurderinger vedrørende en 

potentiel finansierings- eller 

investeringstransaktion, der er foreslået af 

den gennemførelsespartner, som har 

stillet den pågældende sagkyndige til 

rådighed for Kommissionen. Denne 
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sagkyndige udarbejder heller ikke 

resultattavlen vedrørende det pågældende 

forslag. 

6. Hver sagkyndig fra projektteamet 

underretter Kommissionen om enhver 

interessekonflikt og meddeler straks 

Kommissionen alle oplysninger, der er 

nødvendige for løbende at kontrollere, at 

der ikke er interessekonflikter.  

 

7. Kommissionen fastlægger de nærmere 

regler for projektteamets virke og for 

undersøgelsen af interessekonflikter. 

 

8. Kommissionen fastlægger de nærmere 

regler for resultattavlen, der skal sætte 

Investeringsudvalget i stand til at 

godkende anvendelsen af EU-garantien i 

forbindelse med en foreslået 

finansierings- eller 

investeringstransaktion. 

 

Or. en 

 

Ændringsforslag  605 

Sander Loones 

 

Forslag til forordning 

Artikel 18 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 18 udgår 

Projektteamet  

1. Der nedsættes et projektteam bestående 

af sagkyndige, som 

gennemførelsesparterne vederlagsfrit for 

Unionen stiller til rådighed for 

Kommissionen.  

 

2. Hver gennemførelsespartner udpeger 

sagkyndige til projektteamet. Antallet af 

sagkyndige fastsættes i garantiaftalen. 

 

3. Kommissionen bekræfter, hvorvidt 

gennemførelsespartnernes foreslåede 

finansierings- og 

investeringstransaktioner er i 
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overensstemmelse med Unionens 

lovgivning og politikker. 

4.  

Under forudsætning af Kommissionens 

bekræftelse, jf. stk. 3, foretager 

projektteamet en kvalitetskontrol af den 

due diligence-undersøgelse, som 

gennemførelsespartnerne har foretaget af 

den foreslåede finansierings- eller 

investeringstransaktion. Finansierings- 

og investeringstransaktioner forelægges 

derefter for Investeringsudvalget med 

henblik på godkendelse af EU-garantiens 

dækning.  

 

Projektteamet udarbejder en resultattavle 

for de foreslåede finansierings- og 

investeringstransaktioner til 

Investeringsudvalget.  

 

Resultattavlen skal bl.a. indeholde en 

vurdering af:  

 

a) de foreslåede finansierings- og 

investeringstransaktioners risikoprofil 

 

b) fordelen for slutmodtagerne  

c) overholdelsen af kriterierne for 

støtteberettigelse. 

 

Hver gennemførelsespartner forsyner 

projektteamet med passende og ensartede 

oplysninger, så det kan foretage sin 

risikoanalyse og udarbejde resultattavlen. 

 

5. En sagkyndig fra projektteamet 

foretager ikke undersøgelser af due 

diligence-undersøgelsen eller 

projektvurderinger vedrørende en 

potentiel finansierings- eller 

investeringstransaktion, der er foreslået af 

den gennemførelsespartner, som har 

stillet den pågældende sagkyndige til 

rådighed for Kommissionen. Denne 

sagkyndige udarbejder heller ikke 

resultattavlen vedrørende det pågældende 

forslag. 

 

6. Hver sagkyndig fra projektteamet 

underretter Kommissionen om enhver 

interessekonflikt og meddeler straks 

Kommissionen alle oplysninger, der er 

nødvendige for løbende at kontrollere, at 
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der ikke er interessekonflikter.  

7. Kommissionen fastlægger de nærmere 

regler for projektteamets virke og for 

undersøgelsen af interessekonflikter. 

 

8. Kommissionen fastlægger de nærmere 

regler for resultattavlen, der skal sætte 

Investeringsudvalget i stand til at 

godkende anvendelsen af EU-garantien i 

forbindelse med en foreslået 

finansierings- eller 

investeringstransaktion. 

 

Or. en 

 

Ændringsforslag  606 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Forslag til forordning 

Artikel 18 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 18 udgår 

Projektteamet  

1. Der nedsættes et projektteam bestående 

af sagkyndige, som 

gennemførelsesparterne vederlagsfrit for 

Unionen stiller til rådighed for 

Kommissionen.  

 

2. Hver gennemførelsespartner udpeger 

sagkyndige til projektteamet. Antallet af 

sagkyndige fastsættes i garantiaftalen. 

 

3. Kommissionen bekræfter, hvorvidt 

gennemførelsespartnernes foreslåede 

finansierings- og 

investeringstransaktioner er i 

overensstemmelse med Unionens 

lovgivning og politikker. 

 

4.  

Under forudsætning af Kommissionens 

bekræftelse, jf. stk. 3, foretager 

projektteamet en kvalitetskontrol af den 

due diligence-undersøgelse, som 

gennemførelsespartnerne har foretaget af 
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den foreslåede finansierings- eller 

investeringstransaktion. Finansierings- 

og investeringstransaktioner forelægges 

derefter for Investeringsudvalget med 

henblik på godkendelse af EU-garantiens 

dækning.  

Projektteamet udarbejder en resultattavle 

for de foreslåede finansierings- og 

investeringstransaktioner til 

Investeringsudvalget.  

 

Resultattavlen skal bl.a. indeholde en 

vurdering af:  

 

a) de foreslåede finansierings- og 

investeringstransaktioners risikoprofil 

 

b) fordelen for slutmodtagerne  

c) overholdelsen af kriterierne for 

støtteberettigelse. 

 

Hver gennemførelsespartner forsyner 

projektteamet med passende og ensartede 

oplysninger, så det kan foretage sin 

risikoanalyse og udarbejde resultattavlen. 

 

5. En sagkyndig fra projektteamet 

foretager ikke undersøgelser af due 

diligence-undersøgelsen eller 

projektvurderinger vedrørende en 

potentiel finansierings- eller 

investeringstransaktion, der er foreslået af 

den gennemførelsespartner, som har 

stillet den pågældende sagkyndige til 

rådighed for Kommissionen. Denne 

sagkyndige udarbejder heller ikke 

resultattavlen vedrørende det pågældende 

forslag. 

 

6. Hver sagkyndig fra projektteamet 

underretter Kommissionen om enhver 

interessekonflikt og meddeler straks 

Kommissionen alle oplysninger, der er 

nødvendige for løbende at kontrollere, at 

der ikke er interessekonflikter.  

 

7. Kommissionen fastlægger de nærmere 

regler for projektteamets virke og for 

undersøgelsen af interessekonflikter. 

 

8. Kommissionen fastlægger de nærmere 

regler for resultattavlen, der skal sætte 

Investeringsudvalget i stand til at 

godkende anvendelsen af EU-garantien i 
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forbindelse med en foreslået 

finansierings- eller 

investeringstransaktion. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  607 

Jordi Solé, Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – Overskrift 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Projektteamet Resultattavlen 

Or. en 

 

Ændringsforslag  608 

Jordi Solé, Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Der nedsættes et projektteam bestående 

af sagkyndige, som 

gennemførelsesparterne vederlagsfrit for 

Unionen stiller til rådighed for 

Kommissionen.  

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  609 

Luigi Morgano 

 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Der nedsættes et projektteam bestående 

af sagkyndige, som 

gennemførelsesparterne vederlagsfrit for 

Unionen stiller til rådighed for 

Kommissionen.  

1. Der nedsættes et projektteam bestående 

af uafhængige og kvalificerede 

sagkyndige.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  610 

Marco Valli 

 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Der nedsættes et projektteam bestående 

af sagkyndige, som 

gennemførelsesparterne vederlagsfrit for 

Unionen stiller til rådighed for 

Kommissionen.  

1. Der nedsættes et projektteam bestående 

af aflønnede kvalificerede sagkyndige, 

som stilles til rådighed for Kommissionen 

på fuldtid, og som udvælges af 

gennemførelsesparterne eller gennem en 

åben indkaldelse af ansøgninger.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  611 

Jordi Solé, Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Hver gennemførelsespartner udpeger 

sagkyndige til projektteamet. Antallet af 

sagkyndige fastsættes i garantiaftalen. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  612 

Luigi Morgano 
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Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Hver gennemførelsespartner udpeger 

sagkyndige til projektteamet. Antallet af 

sagkyndige fastsættes i garantiaftalen. 

2. Projektteamet består af aflønnede 

uafhængige sagkyndige, som udvælges 

gennem en åben indkaldelse af 

ansøgninger på grundlag af deres nyligt 

dokumenterede viden, kompetencer og 

erfaring inden for et eller flere af de 

opgaveområder, der er indeholdt i 

kommissoriet for teamet. Hver 

gennemførelsespartner udpeger sagkyndige 

til projektteamet. Antallet af sagkyndige 

fastsættes i garantiaftalen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  613 

Marco Valli 

 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Hver gennemførelsespartner udpeger 

sagkyndige til projektteamet. Antallet af 

sagkyndige fastsættes i garantiaftalen. 

2. Hver gennemførelsespartner udpeger 

sagkyndige til projektteamet. Antallet af 

sagkyndige fastsættes i garantiaftalen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  614 

Jordi Solé, Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 2 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Kommissionen tillægges beføjelser til 

at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 26 med 

henblik på at supplere denne forordning 
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ved at udarbejde en resultattavle med 

indikatorer, der skal sikre en uafhængig 

og gennemsigtig vurdering af den 

potentielle og faktiske anvendelse af EU-

garantien. 

 Resultattavlen skal bestå af 3 søjler: 

 - En søjle for strategisk målretning med 

indikatorer til vurdering af, i hvor høj 

grad en foreslået transaktion opfylder 

kravet om "additionalitet" som defineret i 

denne forordning, samt i hvilken grad 

transaktionen bidrager til de overordnede 

mål i artikel 9. 

 - En søjle for indvirkningen på borgerne 

med indikatorer for bl.a. langsigtet 

jobskabelse og bruttoværditilvækst, vægtet 

med arbejdsløsheden og produktionsgabet 

i de berørte geografiske områder, idet der 

skelnes mellem direkte og indirekte 

virkninger. 

 - En søjle for teknisk udførelse med 

indikatorer for investeringsprocessens 

effektivitet, såsom forholdet mellem 

offentlige og private forpligtelser samt 

kvaliteten og kapaciteten hos promotorer, 

formidlere og platforme. 

 Resultaterne under hver søjle skal lægges 

sammen til en vægtet sum, hvor 

resultaterne for søjlen "målretning" og 

"samlet indvirkning" vægtes ligeligt, og 

resultatet for søjlen "teknisk" vægtes med 

en værdi på højst det halve af den, der 

anvendes på de øvrige søjler. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  615 

Marco Valli 

 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 2 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Kommissionen kan udvælge yderligere 

kvalificerede uafhængige sagkyndige med 

dokumenteret relevant erfaring inden for 
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risikoporteføljestyring og -garantier via 

en åben indkaldelse af ansøgninger. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  616 

Jordi Solé, Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Kommissionen bekræfter, hvorvidt 

gennemførelsespartnernes foreslåede 

finansierings- og 

investeringstransaktioner er i 

overensstemmelse med Unionens 

lovgivning og politikker. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  617 

Jordi Solé, Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 4 – afsnit 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Under forudsætning af Kommissionens 

bekræftelse, jf. stk. 3, foretager 

projektteamet en kvalitetskontrol af den 

due diligence-undersøgelse, som 

gennemførelsespartnerne har foretaget af 

den foreslåede finansierings- eller 

investeringstransaktion. Finansierings- og 

investeringstransaktioner forelægges 

derefter for Investeringsudvalget med 

henblik på godkendelse af EU-garantiens 

dækning.  

4. Kommissionen vurderer foreneligheden 

med EU's lovgivning og politikker af de 

finansierings- og 

investeringstransaktioner, der foreslås af 

gennemførelsespartnerne, inden et projekt 

forelægges for Investeringsudvalget. 

Kommissionen skal via en særlig 

procedure kunne foretage en 
kvalitetskontrol af den due diligence-

undersøgelse, som 

gennemførelsespartnerne har foretaget af 

den foreslåede finansierings- eller 

investeringstransaktion. Kommissionen 
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kan anmode gennemførelsespartnerne om 

at præcisere de ovennævnte forhold og 

skal justere resultattavlens ratings 

vedrørende ikke-finansielle forhold i 

overensstemmelse hermed. Finansierings- 

og investeringstransaktioner forelægges 

derefter for Investeringsudvalget med 

henblik på godkendelse af EU-garantiens 

dækning.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  618 

Marco Valli 

 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 4 – afsnit 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Under forudsætning af Kommissionens 

bekræftelse, jf. stk. 3, foretager 

projektteamet en kvalitetskontrol af den 

due diligence-undersøgelse, som 

gennemførelsespartnerne har foretaget af 

den foreslåede finansierings- eller 

investeringstransaktion. Finansierings- og 

investeringstransaktioner forelægges 

derefter for Investeringsudvalget med 

henblik på godkendelse af EU-garantiens 

dækning.  

4. Under forudsætning af Kommissionens 

bekræftelse, jf. artikel 17a (ny), foretager 

projektteamet en uafhængig og upartisk 

kvalitetskontrol af den due diligence-

undersøgelse, som 

gennemførelsespartnerne har foretaget af 

den foreslåede finansierings- eller 

investeringstransaktion. Finansierings- og 

investeringstransaktioner forelægges 

derefter for Investeringsudvalget med 

henblik på godkendelse af EU-garantiens 

dækning.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  619 

Jordi Solé, Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 4 – afsnit 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Projektteamet udarbejder en resultattavle 

for de foreslåede finansierings- og 

investeringstransaktioner til 

udgår 
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Investeringsudvalget.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  620 

Jordi Solé, Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 4 – afsnit 3 – litra c 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) overholdelsen af kriterierne for 

støtteberettigelse. 

c) overholdelsen af kriterierne for 

støtteberettigelse, herunder overholdelsen 

af EU's miljøstandarder, charteret om 

grundlæggende rettigheder og 

energiunionens princip "energieffektivitet 

først". 

Or. en 

 

Ændringsforslag  621 

Marco Valli 

 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 4 – afsnit 3 – litra c a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ca) - fastsættelsen og evalueringen af de 

bankrelaterede aspekter af konsekvens- 

og resultatanalysen 

 - struktureringen af garantier og 

kontraktaftaler med 

gennemførelsespartnere 

Or. en 

 

Ændringsforslag  622 

Luigi Morgano 

 

Forslag til forordning 
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Artikel 18 – stk. 4 – afsnit 3 – litra c a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ca) investeringstransaktionens kvalitet og 

bidrag til bæredygtig vækst og 

beskæftigelse 

Or. en 

 

Ændringsforslag  623 

Jordi Solé, Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 4 – afsnit 3 – litra c a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ca) investeringstransaktionens kvalitet og 

bidrag til bæredygtig vækst og 

beskæftigelse 

Or. en 

 

Ændringsforslag  624 

Jordi Solé, Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 4 – afsnit 3 – litra c b (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 cb) investeringstransaktionens bidrag til 

virkeliggørelsen af InvestEU-

programmets målsætninger 

Or. en 

 

Ændringsforslag  625 

Luigi Morgano 

 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 4 – afsnit 3 – litra c b (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 cb) investeringstransaktionens bidrag til 

virkeliggørelsen af programmets 

målsætninger 

Or. en 

 

Ændringsforslag  626 

Luigi Morgano 

 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 4 – afsnit 3 – litra c c (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 cc) det tekniske og finansielle bidrag til 

projektet. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  627 

Jordi Solé, Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 4 – afsnit 3 – litra c c (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 cc) det tekniske og finansielle bidrag til 

projektet 

Or. en 

 

Ændringsforslag  628 

Jordi Solé, Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 4 – afsnit 3 – litra c d (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 cd) hvorvidt den foreslåede transaktion 

imødekommer de identificerede 

markedssvigt og koordineringsproblemer 

eller suboptimale investeringssituationer. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  629 

Jordi Solé, Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 4 – afsnit 4 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Hver gennemførelsespartner forsyner 

projektteamet med passende og ensartede 

oplysninger, så det kan foretage sin 

risikoanalyse og udarbejde resultattavlen. 

Hver gennemførelsespartner forsyner 

Kommissionen med passende og ensartede 

oplysninger, så den kan foretage sin 

risikoanalyse og udarbejde resultattavlen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  630 

Luigi Morgano 

 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 5 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. En sagkyndig fra projektteamet 

foretager ikke undersøgelser af due 

diligence-undersøgelsen eller 

projektvurderinger vedrørende en 

potentiel finansierings- eller 

investeringstransaktion, der er foreslået af 

den gennemførelsespartner, som har 

stillet den pågældende sagkyndige til 

rådighed for Kommissionen. Denne 

sagkyndige udarbejder heller ikke 

resultattavlen vedrørende det pågældende 

forslag. 

udgår 

Or. en 
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Ændringsforslag  631 

Jordi Solé, Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 5 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. En sagkyndig fra projektteamet 

foretager ikke undersøgelser af due 

diligence-undersøgelsen eller 

projektvurderinger vedrørende en 

potentiel finansierings- eller 

investeringstransaktion, der er foreslået af 

den gennemførelsespartner, som har 

stillet den pågældende sagkyndige til 

rådighed for Kommissionen. Denne 

sagkyndige udarbejder heller ikke 

resultattavlen vedrørende det pågældende 

forslag. 

5. Kommissionen kan om nødvendigt yde 

bistand til gennemførelsespartnerne i 

forbindelse med anvendelsen af 

risikovurderingsmetoden og 

udarbejdelsen af resultattavlen. Den 

sikrer, at bedømmelsesmetoden anvendes 

korrekt, og at de resultattavler, der 

fremlægges for Investeringsudvalget, er af 

høj kvalitet. Kommissionen tilpasser efter 

at have kontrolleret overholdelsen og de 

udførte due diligence-undersøgelser 

resultattavlens ratings vedrørende ikke-

finansielle forhold, inden resultattavlen 

forelægges for Investeringsudvalget. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  632 

Jordi Solé, Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 6 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. Hver sagkyndig fra projektteamet 

underretter Kommissionen om enhver 

interessekonflikt og meddeler straks 

Kommissionen alle oplysninger, der er 

nødvendige for løbende at kontrollere, at 

der ikke er interessekonflikter.  

udgår 

Or. en 
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Ændringsforslag  633 

Jordi Solé, Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 7 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

7. Kommissionen fastlægger de nærmere 

regler for projektteamets virke og for 

undersøgelsen af interessekonflikter. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  634 

Jordi Solé, Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 8 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

8. Kommissionen fastlægger de nærmere 

regler for resultattavlen, der skal sætte 

Investeringsudvalget i stand til at 

godkende anvendelsen af EU-garantien i 

forbindelse med en foreslået 

finansierings- eller 

investeringstransaktion. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  635 

Luigi Morgano 

 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 8 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

8. Kommissionen fastlægger de nærmere 

regler for resultattavlen, der skal sætte 

Investeringsudvalget i stand til at godkende 

anvendelsen af EU-garantien i forbindelse 

med en foreslået finansierings- eller 

8. Kommissionen tillægges beføjelser til at 

vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 26 med 

henblik på at supplere denne forordning 

ved at fastlægge de nærmere regler for 
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 DA 

investeringstransaktion. resultattavlen, der skal sætte 

Investeringsudvalget i stand til at godkende 

anvendelsen af EU-garantien i forbindelse 

med en foreslået finansierings- eller 

investeringstransaktion. Resultattavlen 

skal sikre en uafhængig og gennemsigtig 

vurdering af den potentielle og faktiske 

anvendelse af EU-garantien. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  636 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Forslag til forordning 

Artikel 18 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 18a 

 Kommissionens kvalitetskontrol 

 Kommissionen vurderer foreneligheden 

med EU's lovgivning og politikker af de 

finansierings- og 

investeringstransaktioner, der foreslås af 

gennemførelsespartnerne, inden projektet 

forelægges for Investeringsudvalget. 

Kommissionen skal via en særlig 

procedure kunne foretage en passende 

kontrol af den due diligence-

undersøgelse, som 

gennemførelsespartnerne har foretaget af 

den foreslåede finansierings- eller 

investeringstransaktion. Kommissionen 

kan anmode gennemførelsespartnerne om 

at præcisere de ovennævnte forhold og 

skal justere resultattavlens ratings 

vedrørende ikke-finansielle forhold i 

overensstemmelse dermed som beskrevet i 

artikel 17, stk. 5. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  637 
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Eider Gardiazabal Rubial 

 

Forslag til forordning 

Artikel 18 b (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 18b 

 Resultattavlen skal navnlig indeholde en 

vurdering af: 

 a) risikoprofilen for de påtænkte 

finansierings- og 

investeringstransaktioner, som er et 

resultat af anvendelsen af den 

risikovurderingsmetode, der er omhandlet 

i artikel 17a 

 b) fordelen for slutmodtagerne 

 c) overholdelsen af EU's forpligtelser 

vedrørende FN's mål for bæredygtig 

udvikling, Parisaftalen om 

klimaændringer, den europæiske søjle for 

sociale rettigheder og chartret om 

grundlæggende rettigheder 

 d) investeringstransaktionens kvalitet og 

bidrag til bæredygtig vækst og skabelse af 

højkvalitetsjobs i EU 

 e) investeringstransaktionens bidrag til 

virkeliggørelsen af InvestEU-

programmets målsætninger 

 f) det tekniske og finansielle bidrag til 

projektet 

 g) hvorvidt den foreslåede transaktion 

imødekommer de identificerede 

markedssvigt eller suboptimale 

investeringssituationer. 

 Kommissionen kan om nødvendigt yde 

bistand til gennemførelsespartnerne i 

forbindelse med anvendelsen af 

risikovurderingsmetoden og 

udarbejdelsen af resultattavlen. Den 

sikrer, at bedømmelsesmetoden anvendes 

korrekt, og at de resultattavler, der 

fremlægges for Investeringsudvalget, er af 

høj kvalitet. Kommissionen tilpasser efter 

at have kontrolleret overholdelsen og de 

udførte due diligence-undersøgelser 

resultattavlens ratings vedrørende ikke-
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finansielle forhold, inden resultattavlen 

forelægges for Investeringsudvalget. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  638 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Forslag til forordning 

Artikel 19 – stk. 1 – indledning 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Der nedsættes et Investeringsudvalg. Det 

skal:  

1. Der nedsættes et fuldt ud uafhængigt 

Investeringsudvalg. Det skal:  

Or. en 

Begrundelse 

Investeringsudvalget skal være fuldt ud uafhængigt. 

 

Ændringsforslag  639 

Esther de Lange 

 

Forslag til forordning 

Artikel 19 – stk. 1 – indledning 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Der nedsættes et Investeringsudvalg. Det 

skal:  

1. Der nedsættes et uafhængigt 

Investeringsudvalg. Det skal:  

Or. en 

 

Ændringsforslag  640 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Forslag til forordning 

Artikel 19 – stk. 1 – litra b 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 
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b) kontrollere overensstemmelsen med 

denne forordning og de relevante 

investeringsretningslinjer under særlig 

hensyntagen til opfyldelse af kravet om 

additionalitet, jf. [finansforordningens] 

[artikel 209, stk. 2, litra b),] og kravet om 

maksimering af private investeringer, jf. 

[finansforordningens] [artikel 209, stk. 2, 

litra d)] og  

b) kontrollere overensstemmelsen med 

denne forordning og de relevante 

investeringsretningslinjer under særlig 

hensyntagen til opfyldelse af kravet om 

additionalitet, jf. artikel 7a i denne 

forordning og kravet om maksimering af 

private investeringer, jf. 

[finansforordningens] [artikel 209, stk. 2, 

litra d)] og  

Or. en 

Begrundelse 

Er i tråd med ændringsforslaget om additionalitet i artikel 7a (ny). 

 

Ændringsforslag  641 

Jordi Solé, Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 19 – stk. 1 – litra b 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) kontrollere overensstemmelsen med 

denne forordning og de relevante 

investeringsretningslinjer under særlig 

hensyntagen til opfyldelse af kravet om 

additionalitet, jf. [finansforordningens] 

[artikel 209, stk. 2, litra b),] og kravet om 

maksimering af private investeringer, jf. 

[finansforordningens] [artikel 209, stk. 2, 

litra d)] og  

b) kontrollere overensstemmelsen med 

denne forordning og de relevante 

investeringsretningslinjer under særlig 

hensyntagen til opfyldelse af kravet om 

additionalitet, jf. [finansforordningens] 

[artikel 209, stk. 2, litra b),] og alt efter 

tilfældet kravet om maksimering af private 

investeringer, jf. [finansforordningens] 

[artikel 209, stk. 2, litra d)] og  

Or. en 

 

Ændringsforslag  642 

Jordi Solé, Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 19 – stk. 1 – litra b a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 
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 ba) kontrollere overensstemmelsen med 

det særlige krav om additionalitet, der er 

fastsat i artikel 10a 

Or. en 

 

Ændringsforslag  643 

Sander Loones 

 

Forslag til forordning 

Artikel 19 – stk. 1 – litra c a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ca) opfordre Kommissionen til at ændre 

investeringsretningslinjerne og/eller 

udarbejde yderligere retningslinjer, når 

udvalget skønner det nødvendigt. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  644 

Jordi Solé, Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 19 – stk. 2 – afsnit 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Investeringsudvalget samles i fire 

forskellige sammensætninger svarende til 

de i artikel 7, stk. 1, omhandlede 

politikområder.  

2. Investeringsudvalget samles i fem 

forskellige sammensætninger svarende til 

de i artikel 7, stk. 1, omhandlede 

politikområder.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  645 

Sander Loones 

 

Forslag til forordning 

Artikel 19 – stk. 2 – afsnit 2 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Hver sammensætning af 

Investeringsudvalget består af seks 

aflønnede eksterne sagkyndige. De 

sagkyndige udvælges i overensstemmelse 

med [finansforordningens] [artikel 237] og 

udpeges af Kommissionen for en periode 

på op til fire år. Denne periode kan 

forlænges, men må ikke være længere end 

syv år i alt. Kommissionen kan beslutte at 

forny mandatet for et siddende medlem af 

Investeringsudvalget uden at skulle følge 

proceduren i dette stykke. 

Hver sammensætning af 

Investeringsudvalget består af tolv 

aflønnede eksterne sagkyndige. De 

uafhængige sagkyndige udvælges i 

overensstemmelse med 

[finansforordningens] [artikel 237]. Seks 

udpeges af Kommissionen, og seks 

udpeges af gennemførelsespartnerne 

gennem et rotationssystem mellem EIB og 

nationale erhvervsfremmende banker 

eller institutter for en periode på op til fire 

år. Denne periode kan forlænges, men må 

ikke være længere end syv år i alt. 

Kommissionen og 

gennemførelsespartnerne kan beslutte at 

forny mandatet for et siddende medlem af 

Investeringsudvalget uden at skulle følge 

proceduren i dette stykke. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  646 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Forslag til forordning 

Artikel 19 – stk. 2 – afsnit 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Hver sammensætning af 

Investeringsudvalget består af seks 

aflønnede eksterne sagkyndige. De 

sagkyndige udvælges i overensstemmelse 

med [finansforordningens] [artikel 237] og 

udpeges af Kommissionen for en periode 

på op til fire år. Denne periode kan 

forlænges, men må ikke være længere end 

syv år i alt. Kommissionen kan beslutte at 

forny mandatet for et siddende medlem af 

Investeringsudvalget uden at skulle følge 

proceduren i dette stykke. 

Hver sammensætning af 

Investeringsudvalget består af seks 

aflønnede eksterne sagkyndige. De 

sagkyndige udvælges i overensstemmelse 

med [finansforordningens] [artikel 237] og 

udpeges af Kommissionen for en periode 

på op til fire år. Denne periode kan 

forlænges, men må ikke være længere end 

syv år i alt. Styringsrådet kan beslutte at 

forny mandatet for et siddende medlem af 

Investeringsudvalget uden at skulle følge 

proceduren i dette stykke. 

Or. en 

Begrundelse 

Præcisering i overensstemmelse med udkastet til betænkning. 
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Ændringsforslag  647 

Luigi Morgano 

 

Forslag til forordning 

Artikel 19 – stk. 2 – afsnit 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Hver sammensætning af 

Investeringsudvalget består af seks 

aflønnede eksterne sagkyndige. De 

sagkyndige udvælges i overensstemmelse 

med [finansforordningens] [artikel 237] og 

udpeges af Kommissionen for en periode 

på op til fire år. Denne periode kan 

forlænges, men må ikke være længere end 

syv år i alt. Kommissionen kan beslutte at 

forny mandatet for et siddende medlem af 

Investeringsudvalget uden at skulle følge 

proceduren i dette stykke. 

Hver sammensætning af 

Investeringsudvalget består af syv 

aflønnede eksterne sagkyndige. De 

sagkyndige udvælges i overensstemmelse 

med [finansforordningens] [artikel 237] og 

udpeges af Kommissionen for en periode 

på op til fire år. Denne periode kan 

forlænges, men må ikke være længere end 

syv år i alt. Kommissionen kan beslutte at 

forny mandatet for et siddende medlem af 

Investeringsudvalget uden at skulle følge 

proceduren i dette stykke. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  648 

Miguel Viegas 

 

Forslag til forordning 

Artikel 19.º – stk. 2 – afsnit 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Hver sammensætning af 

Investeringsudvalget består af seks 

aflønnede eksterne sagkyndige. De 

sagkyndige udvælges i overensstemmelse 

med [finansforordningens] [artikel 237] og 

udpeges af Kommissionen for en periode 

på op til fire år. Denne periode kan 

forlænges, men må ikke være længere end 

syv år i alt. Kommissionen kan beslutte at 

forny mandatet for et siddende medlem af 

Investeringsudvalget uden at skulle følge 

proceduren i dette stykke. 

Hver sammensætning af 

Investeringsudvalget består af seks 

aflønnede eksterne sagkyndige samt en 

repræsentant for hver medlemsstat. De 

sagkyndige udvælges i overensstemmelse 

med [finansforordningens] [artikel 237] og 

udpeges af Kommissionen for en periode 

på op til fire år. Denne periode kan 

forlænges, men må ikke være længere end 

syv år i alt. Kommissionen kan beslutte at 

forny mandatet for et siddende medlem af 

Investeringsudvalget uden at skulle følge 

proceduren i dette stykke. 

Or. pt 
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Ændringsforslag  649 

Miguel Viegas 

 

Forslag til forordning 

Artikel 19.º – stk. 2 – afsnit 4 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Investeringsudvalgets sammensætning 

sikrer et bredt kenskab til de sektorer, der 

er omfattet af de i artikel 7, stk. 1, 

omhandlede politikområder, og de 

geografiske markeder i Unionen, samt at 

der er balance mellem kønnene som 

helhed. 

Investeringsudvalgets sammensætning 

sikrer et bredt kenskab til de sektorer, der 

er omfattet af de i artikel 7, stk. 1, 

omhandlede politikområder, og de 

geografiske markeder i Unionen, de 

specifikke behov i hvert land, hvad angår 

socioøkonomisk udvikling, samt at der er 

balance mellem kønnene som helhed. 

Or. pt 

 

Ændringsforslag  650 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Forslag til forordning 

Artikel 19 – stk. 2 – afsnit 5 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Fire medlemmer er faste medlemmer af 

alle fire sammensætninger af 

Investeringsudvalget. Derudover skal de 

fire sammensætninger hver have to 

sagkyndige, der har erfaring med 

investering i de sektorer, der er omfattet af 

det pågældende politikområde. Mindst ét af 

de faste medlemmer skal besidde særlig 

ekspertise inden for bæredygtige 

investeringer. Kommissionen udpeger 

medlemmerne af Investeringsudvalget til 

den eller de relevante sammensætninger. 

Investeringsudvalget udnævner en formand 

blandt de faste medlemmer. 

Fire medlemmer er faste medlemmer af 

alle fire sammensætninger af 

Investeringsudvalget. Derudover skal de 

fire sammensætninger hver have to 

sagkyndige, der har erfaring med 

investering i de sektorer, der er omfattet af 

det pågældende politikområde. Mindst ét af 

de faste medlemmer skal besidde særlig 

ekspertise inden for bæredygtige 

investeringer. Styringsrådet udpeger 

medlemmerne af Investeringsudvalget til 

den eller de relevante sammensætninger. 

Investeringsudvalget udnævner en formand 

blandt de faste medlemmer. 

Or. en 
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Begrundelse 

Præcisering i overensstemmelse med udkastet til betænkning. 

 

Ændringsforslag  651 

Jordi Solé, Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 19 – stk. 2 – afsnit 5 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Fire medlemmer er faste medlemmer af 

alle fire sammensætninger af 

Investeringsudvalget. Derudover skal de 

fire sammensætninger hver have to 

sagkyndige, der har erfaring med 

investering i de sektorer, der er omfattet af 

det pågældende politikområde. Mindst ét af 

de faste medlemmer skal besidde særlig 

ekspertise inden for bæredygtige 

investeringer. Kommissionen udpeger 

medlemmerne af Investeringsudvalget til 

den eller de relevante sammensætninger. 

Investeringsudvalget udnævner en formand 

blandt de faste medlemmer. 

Fire medlemmer er faste medlemmer af 

alle fem sammensætninger af 

Investeringsudvalget. Derudover skal de 

fem sammensætninger hver have to 

sagkyndige, der har erfaring med 

investering i de sektorer, der er omfattet af 

det pågældende politikområde. Mindst ét af 

de faste medlemmer skal besidde særlig 

ekspertise inden for bæredygtige 

investeringer. Kommissionen udpeger 

medlemmerne af Investeringsudvalget til 

den eller de relevante sammensætninger. 

Investeringsudvalget udnævner en formand 

blandt de faste medlemmer. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  652 

Luigi Morgano, Silvia Costa 

 

Forslag til forordning 

Artikel 19 – stk. 2 – afsnit 5 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Fire medlemmer er faste medlemmer af 

alle fire sammensætninger af 

Investeringsudvalget. Derudover skal de 

fire sammensætninger hver have to 

sagkyndige, der har erfaring med 

investering i de sektorer, der er omfattet af 

det pågældende politikområde. Mindst ét af 

de faste medlemmer skal besidde særlig 

Fire medlemmer er faste medlemmer af 

alle fire sammensætninger af 

Investeringsudvalget. Derudover skal de 

fire sammensætninger hver have tre 

sagkyndige, der har erfaring med 

investering i de sektorer, der er omfattet af 

det pågældende politikområde. Mindst ét af 

de faste medlemmer skal besidde særlig 
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ekspertise inden for bæredygtige 

investeringer. Kommissionen udpeger 

medlemmerne af Investeringsudvalget til 

den eller de relevante sammensætninger. 

Investeringsudvalget udnævner en formand 

blandt de faste medlemmer. 

ekspertise inden for bæredygtige 

investeringer, og ét skal besidde særlig 

ekspertise inden for kulturelle og kreative 

politikker. Der skal tages hensyn til deres 

stemme ved afgørelser inden for deres 

ekspertiseområder. Kommissionen 

udpeger medlemmerne af 

Investeringsudvalget til den eller de 

relevante sammensætninger. 

Investeringsudvalget udnævner en formand 

blandt de faste medlemmer. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  653 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Forslag til forordning 

Artikel 19 – stk. 2 – afsnit 6 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Kommissionen fastlægger 

Investeringsudvalgets forretningsorden og 

leder dets sekretariat.  

Der oprettes et sekretariat, som udfører 

sekretariats- og administrative opgaver 

for Investeringsudvalget og styringsrådet. 

Styringsrådet fastlægger sekretariatets 

forretningsorden og indfører ordninger for 

dets ledelse.  

Or. en 

Begrundelse 

Dette ændringsforslag skal sikre, at der oprettes et sekretariat, som udfører sekretariats- og 

administrative opgaver for både Investeringsudvalget og styringsrådet. Styringsrådet 

fastlægger sekretariatets forretningsorden og indfører ordninger for dets ledelse. 

 

Ændringsforslag  654 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

 

Forslag til forordning 

Artikel 19 – stk. 2 – afsnit 6 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Kommissionen fastlægger 

Investeringsudvalgets forretningsorden og 

Kommissionen fastlægger 

Investeringsudvalgets forretningsorden og 
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leder dets sekretariat.  varetager dets sekretariatsfunktion.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  655 

Sander Loones 

 

Forslag til forordning 

Artikel 19 – stk. 2 – afsnit 6 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Kommissionen fastlægger 

Investeringsudvalgets forretningsorden og 

leder dets sekretariat.  

Kommissionen fastlægger 

Investeringsudvalgets forretningsorden, og 

EIB leder dets sekretariat.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  656 

Miguel Viegas 

 

Forslag til forordning 

Artikel 19.º – stk. 3 – afsnit 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Når Investeringsudvalgets medlemmer 

deltager i udvalgets aktiviteter, skal de 

udføre deres opgaver upartisk og 

udelukkende i InvestEU-fondens interesse. 

De må hverken søge eller modtage 

instrukser fra gennemførelsespartnerne, 

Unionens institutioner, medlemsstaterne 

eller noget andet offentligt eller privat 

organ. 

3. Når Investeringsudvalgets eksperter 

deltager i udvalgets aktiviteter, skal de 

udføre deres opgaver upartisk og 

udelukkende i InvestEU-fondens interesse. 

De må hverken søge eller modtage 

instrukser fra gennemførelsespartnerne, 

Unionens institutioner, medlemsstaterne 

eller noget andet offentligt eller privat 

organ. 

Or. pt 

 

Ændringsforslag  657 

Esther de Lange 

 

Forslag til forordning 

Artikel 19 – stk. 3 – afsnit 2 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

CV'er og erklæringer om økonomiske 

interesser for hvert enkelt medlem af 

Investeringsudvalget skal offentliggøres og 

opdateres løbende. Medlemmerne af 

Investeringsudvalget meddeler straks 

Kommissionen alle oplysninger, der er 

nødvendige for løbende at kontrollere, at 

der ikke er interessekonflikter. 

CV'er og erklæringer om økonomiske 

interesser for hvert enkelt medlem af 

Investeringsudvalget skal offentliggøres og 

opdateres løbende. Medlemmerne af 

Investeringsudvalget meddeler straks 

Kommissionen og styringskomitéen alle 

oplysninger, der er nødvendige for løbende 

at kontrollere, at der ikke er 

interessekonflikter. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  658 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Forslag til forordning 

Artikel 19 – stk. 3 – afsnit 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

CV'er og erklæringer om økonomiske 

interesser for hvert enkelt medlem af 

Investeringsudvalget skal offentliggøres og 

opdateres løbende. Medlemmerne af 

Investeringsudvalget meddeler straks 

Kommissionen alle oplysninger, der er 

nødvendige for løbende at kontrollere, at 

der ikke er interessekonflikter. 

CV'er og erklæringer om økonomiske 

interesser for hvert enkelt medlem af 

Investeringsudvalget skal offentliggøres og 

opdateres løbende. Medlemmerne af 

Investeringsudvalget meddeler straks 

Kommissionen og styringsrådet alle 

oplysninger, der er nødvendige for løbende 

at kontrollere, at der ikke er 

interessekonflikter. 

Or. en 

Begrundelse 

Præcisering i overensstemmelse med udkastet til betænkning. 

 

Ændringsforslag  659 

Eva Kaili 

 

Forslag til forordning 

Artikel 19 – stk. 3 – afsnit 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Kommissionen kan afsætte et medlem fra Styringsrådet kan afsætte et medlem fra 



 

AM\1168409DA.docx 57/127 PE630.411v01-00 

 DA 

vedkommendes funktioner, hvis han/hun 

ikke opfylder betingelserne i dette stykke 

eller af andre behørigt begrundede årsager. 

vedkommendes funktioner, hvis han/hun 

ikke opfylder betingelserne i dette stykke 

eller af andre behørigt begrundede årsager. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  660 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Forslag til forordning 

Artikel 19 – stk. 3 – afsnit 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Kommissionen kan afsætte et medlem fra 

vedkommendes funktioner, hvis han/hun 

ikke opfylder betingelserne i dette stykke 

eller af andre behørigt begrundede årsager. 

Styringsrådet kan afsætte et medlem fra 

vedkommendes funktioner, hvis han/hun 

ikke opfylder betingelserne i dette stykke 

eller af andre behørigt begrundede årsager. 

Or. en 

Begrundelse 

Præcisering i overensstemmelse med udkastet til betænkning. 

 

Ændringsforslag  661 

Eva Kaili 

 

Forslag til forordning 

Artikel 19 – stk. 3 – afsnit 3 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 EIB varetager sekretariatsopgaverne for 

InvestEU's Investeringsudvalg, og 

ledelsen af sekretariatet fastlægges i 

overensstemmelse med artikel 19, stk. 2, i 

denne forordning. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  662 

Barbara Kappel 
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Forslag til forordning 

Artikel 19 – stk. 3 – afsnit 3 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 EIB varetager sekretariatsopgaverne for 

InvestEU's Investeringsudvalg, og 

ledelsen af sekretariatet fastlægges i 

overensstemmelse med artikel 19, stk. 2, i 

denne forordning. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  663 

Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells 

 

Forslag til forordning 

Artikel 19 – stk. 4 – afsnit 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Når Investeringsudvalget handler i 

overensstemmelse med denne artikel, 

baserer det sig på dokumentation fra 

gennemførelsespartnerne og al anden 

dokumentation, det måtte finde relevant. 

Projektvurderinger foretaget af en 

gennemførelsespartner er aldrig bindende 

for Investeringsudvalget for så vidt angår 

en finansierings- eller 

investeringstransaktion, der er dækket af 

EU-garantien.  

4. Når Investeringsudvalget handler i 

overensstemmelse med denne artikel, 

baserer det sig på dokumentation fra 

gennemførelsespartnerne og al anden 

dokumentation, det måtte finde relevant. 

Resultattavler udarbejdet af en 

gennemførelsespartner er aldrig bindende 

for Investeringsudvalget for så vidt angår 

en finansierings- eller 

investeringstransaktion, der er dækket af 

EU-garantien. Investeringsudvalgets 

formand opfordrer en repræsentant for 

den relevante gennemførelsespartner til at 

fremlægge dennes resultattavle, og 

repræsentanterne står til rådighed til at 

besvare spørgsmål fra 

Investeringsudvalgets medlemmer. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  664 

Eva Kaili 

 

Forslag til forordning 

Artikel 19 – stk. 4 – afsnit 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Når Investeringsudvalget handler i 

overensstemmelse med denne artikel, 

baserer det sig på dokumentation fra 

gennemførelsespartnerne og al anden 

dokumentation, det måtte finde relevant. 

Projektvurderinger foretaget af en 

gennemførelsespartner er aldrig bindende 

for Investeringsudvalget for så vidt angår 

en finansierings- eller 

investeringstransaktion, der er dækket af 

EU-garantien.  

4. Når Investeringsudvalget handler i 

overensstemmelse med denne artikel, 

baserer det sig på dokumentation fra 

gennemførelsespartnerne og al anden 

dokumentation, det måtte finde relevant. 

Resultattavler tilvejebragt af en 

gennemførelsespartner er aldrig bindende 

for Investeringsudvalget for så vidt angår 

en finansierings- eller 

investeringstransaktion, der er dækket af 

EU-garantien. Investeringsudvalgets 

formand opfordrer en repræsentant for 

den relevante gennemførelsespartner til at 

fremlægge dennes resultattavle, og 

repræsentanterne står til rådighed til at 

besvare spørgsmål fra 

Investeringsudvalgets medlemmer. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  665 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

 

Forslag til forordning 

Artikel 19 – stk. 4 – afsnit 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Når Investeringsudvalget handler i 

overensstemmelse med denne artikel, 

baserer det sig på dokumentation fra 

gennemførelsespartnerne og al anden 

dokumentation, det måtte finde relevant. 

Projektvurderinger foretaget af en 

gennemførelsespartner er aldrig bindende 

for Investeringsudvalget for så vidt angår 

en finansierings- eller 

investeringstransaktion, der er dækket af 

EU-garantien.  

4. Når Investeringsudvalget handler i 

overensstemmelse med denne artikel, 

bistås det af et sekretariat, der varetages 

af Kommissionen og er ansvarligt over for 

Investeringsudvalgets formand. 

Sekretariatet kontrollerer 

fuldstændigheden af dokumentationen fra 

gennemførelsespartnerne bestående af en 

standardiseret anmodningsformular, 

resultattavlen og al anden dokumentation, 

Investeringsudvalget måtte finde relevant. 

Investeringsudvalget kan anmode 

gennemførelsespartneren om yderligere 

oplysninger enten under møderne eller til 

fremlæggelse på et senere møde. 
Projektvurderinger foretaget af en 

gennemførelsespartner er aldrig bindende 
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for Investeringsudvalget for så vidt angår 

en finansierings- eller 

investeringstransaktion, der er dækket af 

EU-garantien.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  666 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

 

Forslag til forordning 

Artikel 19 – stk. 4 – afsnit 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

I forbindelse med sin vurdering og kontrol 

af forslag anvender Investeringsudvalget 

en resultattavle med indikatorer, jf. artikel 

18, stk. 3.  

I forbindelse med sin vurdering og kontrol 

af forslag anvender Investeringsudvalget 

en resultattavle med indikatorer, jf. artikel 

17b (ny).  

Or. en 

 

Ændringsforslag  667 

Miguel Viegas 

 

Forslag til forordning 

Artikel 19.º – stk. 4 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 4a. Investeringsudvalget bør garantere en 

afbalanceret og retfærdig fordeling af 

investeringerne i de forskellige lande og 

regioner for således at sikre den 

økonomiske, sociale og territoriale 

samhørighed. 

Or. pt 

Ændringsforslag  668 

Marco Valli 

 

Forslag til forordning 

Artikel 19 – stk. 5 – afsnit 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 
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5. Investeringsudvalgets konklusioner 

vedtages ved simpelt flertal blandt samtlige 

medlemmer. Hvis der er stemmelighed, har 

formanden for Investeringsudvalget den 

afgørende stemme. 

5. Investeringsudvalgets konklusioner 

vedtages ved simpelt flertal blandt samtlige 

medlemmer, hvis et sådant simpelt flertal 

omfatter mindst en af de to sagkyndige for 

hvert politikområde. Hvis der er 

stemmelighed, har formanden for 

Investeringsudvalget den afgørende 

stemme. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  669 

Luigi Morgano 

 

Forslag til forordning 

Artikel 19 – stk. 5 – afsnit 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Investeringsudvalgets konklusioner 

vedtages ved simpelt flertal blandt samtlige 

medlemmer. Hvis der er stemmelighed, har 

formanden for Investeringsudvalget den 

afgørende stemme. 

5. Investeringsudvalgets konklusioner 

vedtages ved simpelt flertal blandt samtlige 

medlemmer, herunder en stemme fra 

mindst en sagkyndig for det specifikke 

politikområde. Hvis der er stemmelighed, 

har formanden for Investeringsudvalget 

den afgørende stemme. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  670 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Forslag til forordning 

Artikel 19 – stk. 5 – afsnit 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Investeringsudvalgets konklusioner om 

godkendelse af anvendelse af EU-garantien 

til støtte for en finansierings- eller 

investeringstransaktion skal være offentligt 

tilgængelige og skal indeholde en 

begrundelse for godkendelsen. Den 

offentliggjorte afgørelse må ikke 

indeholde kommercielt følsomme 

Investeringsudvalgets konklusioner om 

godkendelse af anvendelse af EU-garantien 

til støtte for en finansierings- eller 

investeringstransaktion skal være offentligt 

tilgængelige og skal indeholde en 

begrundelse for godkendelsen, de anvendte 

kriterier og resultattavlen med 

indikatorer. Der bør navnlig fokuseres på 
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oplysninger.  overholdelse af additionalitetskriteriet.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  671 

Jordi Solé, Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 19 – stk. 5 – afsnit 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Investeringsudvalgets konklusioner om 

godkendelse af anvendelse af EU-garantien 

til støtte for en finansierings- eller 

investeringstransaktion skal være offentligt 

tilgængelige og skal indeholde en 

begrundelse for godkendelsen. Den 

offentliggjorte afgørelse må ikke indeholde 

kommercielt følsomme oplysninger.  

Investeringsudvalgets konklusioner om 

godkendelse af anvendelse af EU-garantien 

til støtte for en finansierings- eller 

investeringstransaktion skal være offentligt 

tilgængelige og skal indeholde en 

begrundelse for godkendelsen. Den 

offentliggjorte afgørelse må ikke indeholde 

kommercielt følsomme oplysninger, som 

dog skal stilles til rådighed efter 

anmodning fra Europa-Parlamentets 

medlemmer og medarbejdere i de politiske 

grupper i et sikret læseforum.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  672 

Marco Valli, Laura Agea 

 

Forslag til forordning 

Artikel 19 – stk. 5 – afsnit 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Investeringsudvalgets konklusioner om 

godkendelse af anvendelse af EU-garantien 

til støtte for en finansierings- eller 

investeringstransaktion skal være offentligt 

tilgængelige og skal indeholde en 

begrundelse for godkendelsen. Den 

offentliggjorte afgørelse må ikke indeholde 

kommercielt følsomme oplysninger.  

Investeringsudvalgets konklusioner om 

godkendelse af anvendelse af EU-garantien 

til støtte for en finansierings- eller 

investeringstransaktion skal være offentligt 

tilgængelige og skal indeholde en 

begrundelse for godkendelsen. 

 Den offentliggjorte afgørelse må ikke 

indeholde kommercielt følsomme 

oplysninger. Konklusioner, der fører til 

afvisning af EU-garantiens godkendelse, 

stilles til rådighed for den pågældende 
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gennemførelsespartner.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  673 

Luigi Morgano 

 

Forslag til forordning 

Artikel 19 – stk. 5 – afsnit 2 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Konklusioner, der fører til afvisning af 

EU-garantiens godkendelse, stilles til 

rådighed for de pågældende 

gennemførelsespartnere. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  674 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Forslag til forordning 

Artikel 19 – stk. 5 – afsnit 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Resultattavlen skal være offentligt 

tilgængelig efter undertegnelsen af en 

finansierings- eller investeringstransaktion 

eller et eventuelt delprojekt. Den 

offentliggjorte resultattavle må ikke 

indeholde kommercielt følsomme 

oplysninger eller personoplysninger, der 

ikke må videregives i henhold til 

Unionens regler om databeskyttelse. 

Resultattavlen skal være offentligt 

tilgængelig efter undertegnelsen af en 

finansierings- eller investeringstransaktion 

eller et delprojekt. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  675 

Jordi Solé, Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 
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Artikel 19 – stk. 5 – afsnit 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Resultattavlen skal være offentligt 

tilgængelig efter undertegnelsen af en 

finansierings- eller 

investeringstransaktion eller et eventuelt 

delprojekt. Den offentliggjorte resultattavle 

må ikke indeholde kommercielt følsomme 

oplysninger eller personoplysninger, der 

ikke må videregives i henhold til Unionens 

regler om databeskyttelse. 

Resultattavlen skal være offentligt 

tilgængelig, før investeringstransaktionen 

godkendes. Den offentliggjorte 

resultattavle må ikke indeholde 

kommercielt følsomme oplysninger, som 

dog skal stilles til rådighed efter 

anmodning fra Europa-Parlamentets 

medlemmer og medarbejdere i de politiske 

grupper i et sikret læseforum, eller 

personoplysninger, der ikke må videregives 

i henhold til Unionens regler om 

databeskyttelse. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  676 

Marco Valli 

 

Forslag til forordning 

Artikel 19 – stk. 5 – afsnit 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Resultattavlen skal være offentligt 

tilgængelig efter undertegnelsen af en 

finansierings- eller investeringstransaktion 

eller et eventuelt delprojekt. Den 

offentliggjorte resultattavle må ikke 

indeholde kommercielt følsomme 

oplysninger eller personoplysninger, der 

ikke må videregives i henhold til Unionens 

regler om databeskyttelse. 

Resultattavlen skal være offentligt 

tilgængelig inden godkendelse af 

anvendelsen af en finansierings- eller 

investeringstransaktion eller et delprojekt. 

Den offentliggjorte resultattavle må ikke 

indeholde kommercielt følsomme 

oplysninger eller personoplysninger, der 

ikke må videregives i henhold til Unionens 

regler om databeskyttelse. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  677 

Eva Kaili 

 

Forslag til forordning 

Artikel 19 – stk. 5 – afsnit 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Resultattavlen skal være offentligt Resultattavlen skal være offentligt 
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tilgængelig efter undertegnelsen af en 

finansierings- eller investeringstransaktion 

eller et eventuelt delprojekt. Den 

offentliggjorte resultattavle må ikke 

indeholde kommercielt følsomme 

oplysninger eller personoplysninger, der 

ikke må videregives i henhold til Unionens 

regler om databeskyttelse. 

tilgængelig efter undertegnelsen af en 

finansierings- eller investeringstransaktion 

eller et eventuelt delprojekt. Den 

offentliggjorte resultattavle må ikke 

indeholde kommercielt følsomme 

oplysninger eller personoplysninger, der 

ikke må videregives i henhold til Unionens 

regler om databeskyttelse. Årligt skal der 

inkluderes en sats for antal afviste 

projekter i forhold til antal accepterede 

projekter pr. medlemsstat. Der skal 

fremlægges en begrundelse for accept 

eller afvisning for hvert projekt.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  678 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Forslag til forordning 

Artikel 19 – stk. 5 – afsnit 4 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

To gange om året videregiver 

Investeringsudvalget, under overholdelse 

af strenge krav om fortrolighed, sine 

konklusioner om afvisning af anvendelsen 

af EU-garantien til Europa-Parlamentet og 

Rådet. 

To gange om året sender 

Investeringsudvalget, under overholdelse 

af strenge krav om fortrolighed, sine 

konklusioner, anvendte kriterier og 

resultattavlens indikatorer i tilknytning 

hertil samt en liste over alle konklusioner 

samt resultattavlerne forbundet med disse 

beslutninger til Europa-Parlamentet, Rådet 

og de medlemsstater, der deltager i 

InvestEU. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  679 

Thierry Cornillet 

 

Forslag til forordning 

Artikel 19 – stk. 6 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. Hvis Investeringsudvalget anmodes om 6. Hvis Investeringsudvalget anmodes om 
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godkendelse af anvendelsen af EU-

garantien i forbindelse med en 

finansierings- eller investeringstransaktion, 

som består i en facilitet, et program eller en 

struktur med underliggende delprojekter, 

skal godkendelsen omfatte de 

underliggende delprojekter, medmindre 

Investeringsudvalget beslutter at bevare 

retten til at godkende dem separat. 

godkendelse af anvendelsen af EU-

garantien i forbindelse med en 

finansierings- eller investeringstransaktion, 

som består i en facilitet, et program eller en 

struktur med underliggende delprojekter, 

skal godkendelsen omfatte de 

underliggende delprojekter. 

Or. fr 

Begrundelse 

For at prioritere investeringsprojekternes antal og kvalitet i stedet for volumen er det vigtigt 

reelt at kunne forvalte garantien efter Investeringsudvalgets godkendelse af programforslaget 

og ikke at skulle forelægge flere mindre projekter efter hinanden til gennemgang i betragtning 

af, at programmets godkendelsesproces i sig selv i forvejen vil være langvarig. 

Ændringsforslag  680 

Anne Sander 

 

Forslag til forordning 

Artikel 19 – stk. 6 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. Hvis Investeringsudvalget anmodes om 

godkendelse af anvendelsen af EU-

garantien i forbindelse med en 

finansierings- eller investeringstransaktion, 

som består i en facilitet, et program eller en 

struktur med underliggende delprojekter, 

skal godkendelsen omfatte de 

underliggende delprojekter, medmindre 

Investeringsudvalget beslutter at bevare 

retten til at godkende dem separat. 

6. Hvis Investeringsudvalget anmodes om 

godkendelse af anvendelsen af EU-

garantien i forbindelse med en 

finansierings- eller investeringstransaktion, 

som består i en facilitet, et program eller en 

struktur med underliggende delprojekter, 

skal godkendelsen omfatte de 

underliggende delprojekter. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  681 

Luigi Morgano 

 

Forslag til forordning 

Artikel 19 – stk. 6 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 
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6. Hvis Investeringsudvalget anmodes om 

godkendelse af anvendelsen af EU-

garantien i forbindelse med en 

finansierings- eller investeringstransaktion, 

som består i en facilitet, et program eller en 

struktur med underliggende delprojekter, 

skal godkendelsen omfatte de 

underliggende delprojekter, medmindre 

Investeringsudvalget beslutter at bevare 

retten til at godkende dem separat. 

6. Hvis Investeringsudvalget anmodes om 

godkendelse af anvendelsen af EU-

garantien i forbindelse med en 

finansierings- eller investeringstransaktion, 

som består i en facilitet, et program eller en 

struktur med underliggende delprojekter, 

skal godkendelsen omfatte de 

underliggende delprojekter. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  682 

Eva Kaili 

 

Forslag til forordning 

Artikel 19 – stk. 6 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 6a. Investeringsudvalgenes officielle 

arbejde starter først efter fuld udpegelse 

af deres medlemmer og uden 

interimkontrakt. Hvis udbuddet for 

medlemmer af investeringsudvalgene er 

på tre år, må den kontrakt, som 

medlemmerne af investeringsudvalget 

underskriver, ikke være på mindre end tre 

år. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  683 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Forslag til forordning 

Artikel 20 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 InvestEU-rådgivningsplatformen forvaltes 

af Kommissionen i tæt samarbejde med 

EIB-gruppen som primær 

gennemførelsespartner og i givet fald i 

samarbejde med de andre 
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gennemførelsespartnere for at sikre 

effektivitet, synergi og en reel geografisk 

støtte på tværs af EU, idet der tages højde 

for de eksisterende strukturer og arbejdet 

i den henseende. 

Or. en 

Begrundelse 

Ændringsforslaget præciserer, at InvestEU-rådgivningsplatformen bør forvaltes af 

Kommissionen i tæt samarbejde med EIB-gruppen som primær gennemførelsespartner og i 

givet fald i samarbejde med de andre gennemførelsespartnere for at sikre effektivitet, synergi 

og en reel geografisk støtte på tværs af EU, idet der tages højde for de eksisterende strukturer 

og arbejdet i den henseende, herunder det europæiske knudepunkt for investeringsrådgivning 

(EIAH). 

 

Ændringsforslag  684 

Barbara Kappel 

 

Forslag til forordning 

Artikel 20 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 InvestEU-rådgivningsplatformen forvaltes 

af Den Europæiske Investeringsbank på 

vegne af og i tæt samarbejde med 

Kommissionen, i samarbejde med EIB-

gruppen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  685 

Ivana Maletić 

 

Forslag til forordning 

Artikel 20 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 InvestEU-rådgivningsplatformen forvaltes 

af Kommissionen i samarbejde med 

gennemførelsespartnerne og andre 

markedsopbyggende institutioner, 

herunder filantropiske aktører. 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  686 

Gérard Deprez 

 

Forslag til forordning 

Artikel 20 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 InvestEU-rådgivningsplatformen forvaltes 

af Kommissionen i samarbejde med EIB-

gruppen og de andre 

gennemførelsespartnere. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  687 

Eva Kaili 

 

Forslag til forordning 

Artikel 20 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 InvestEU-rådgivningsplatformen forvaltes 

af EIB på vegne af og i tæt samarbejde 

med Kommissionen; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  688 

Ivana Maletić 

 

Forslag til forordning 

Artikel 20 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Dette omfatter en filantropisk/venture-

filantropisk ressource 

("samarbejdsplatform"), der vejleder og 

støtter i forbindelse med 

garantimekanismen og hele 
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samarbejdsrammen for projektledere, 

potentielle investorer i det sociale 

innovationsøkosystem og europæiske 

institutioner. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  689 

Jordi Solé, Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 20 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 InvestEU-rådgivningsplatformen yder 

rådgivningsbistand på regionalt og lokalt 

plan for at fremme projekter med 

klimamæssige, miljømæssige og sociale 

virkninger og i overensstemmelse med 

princippet "energieffektivitet først". En 

sådan bistand bør også indeholde en 

komponent for kommunikation og for 

projektudviklingsbistand for fortsat at 

opbygge mere kapacitet til at udvikle 

bæredygtige projekter og til at samle små 

projekter i større projekter. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  690 

Eva Kaili 

 

Forslag til forordning 

Artikel 20 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Rådgivningsplatformen bygger på den 

erfaring, der tidligere er opnået fra EIAH 

under EFSI; den fungerer under EIB’s 

ansvar, koordinering og ledelse. 

Or. en 
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Ændringsforslag  691 

Siegfried Mureşan 

 

Forslag til forordning 

Artikel 20 – stk. 1 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. InvestEU-rådgivningsplatformen 

forvaltes af Kommissionen i samarbejde 

med EIB-gruppen og de andre 

gennemførelsespartnere. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  692 

Eva Kaili 

 

Forslag til forordning 

Artikel 20 – stk. 2 – litra b 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) at bistå projektpromotorer, hvor det er 

hensigtsmæssigt, med at udvikle deres 

projekter, så de opfylder de målsætninger 

og støtteberettigelseskriterier, der er fastsat 

i artikel 3, 7 og 11, og lette udviklingen af 

bundter af projekter i mindre skala; en 

sådan bistand foregriber imidlertid ikke 

Investeringsudvalgets konklusion om EU-

garantiens dækning af sådanne projekter 

b) at bistå projektpromotorer, hvor det er 

hensigtsmæssigt, med at udvikle deres 

projekter, så de opfylder de målsætninger 

og støtteberettigelseskriterier, der er fastsat 

i artikel 3, 7 og 11, og lette udviklingen af 

bundter af projekter i mindre skala samt 

bistå i dannelsen af investeringsplatforme 

ved at yde juridisk bistand og om muligt 

en standardiseret skabelon for en aftale 

om investeringsplatform; en sådan bistand 

foregriber imidlertid ikke 

Investeringsudvalgets konklusion om EU-

garantiens dækning af sådanne projekter 

Or. en 

 

Ændringsforslag  693 

Marco Valli, Laura Agea 

 

Forslag til forordning 

Artikel 20 – stk. 2 – litra e 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

e) at yde proaktiv rådgivningsbistand 

vedrørende oprettelsen af 

investeringsplatforme, navnlig 

grænseoverskridende 
investeringsplatforme, som omfatter 

adskillige medlemsstater 

e) at yde proaktiv rådgivningsbistand 

vedrørende oprettelsen af 

investeringsplatforme, navnlig 

investeringsplatforme, som sammenkobler 

små og mellemstore projekter i en eller 

flere medlemsstater efter tema eller region 

Or. en 

 

Ændringsforslag  694 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Forslag til forordning 

Artikel 20 – stk. 2 – litra e 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

e) at yde proaktiv rådgivningsbistand 

vedrørende oprettelsen af 

investeringsplatforme, navnlig 

grænseoverskridende 

investeringsplatforme, som omfatter 

adskillige medlemsstater 

e) at yde proaktiv rådgivningsbistand, om 

nødvendigt gennem lokal tilstedeværelse, 
vedrørende oprettelsen af 

investeringsplatforme, navnlig 

grænseoverskridende og makroregionale 

investeringsplatforme, som omfatter 

adskillige medlemsstater og/eller regioner 

Or. en 

Begrundelse 

I overensstemmelse med EFSI-forordningen sikrer dette ændringsforslag, at InvestEU-

rådgivningsplatformen yder proaktiv rådgivningsbistand vedrørende oprettelsen af 

investeringsplatforme, navnlig grænseoverskridende og makroregionale 

investeringsplatforme, som omfatter adskillige medlemsstater og/eller regioner. 

 

Ændringsforslag  695 

Marco Valli 

 

Forslag til forordning 

Artikel 20 – stk. 2 – litra e a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ea) at fremme og støtte brugen af 

blandingsoperationer med tilskud eller 

finansielle instrumenter som finansieret 
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gennem EU-budgettet eller andre kilder 

for at styrke synergierne og 

komplementariteten mellem EU-

instrumenterne og optimere InvestEU-

programmets indflydelse og effekt; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  696 

Luigi Morgano 

 

Forslag til forordning 

Artikel 20 – stk. 2 – litra f 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

f) at støtte tiltag til kapacitetsopbygning 

med henblik på at udvikle organisatoriske 

kapaciteter, færdigheder og processer og 

hjælpe med hurtigere at gøre organisationer 

investeringsmodne, så projektpromotorer 

og myndigheder kan oprette 

projektpipelines for investeringer og 

forvalte projekter, og så finansielle 

formidlere kan gennemføre finansierings- 

og investeringstransaktioner til gavn for 

enheder, der har vanskeligt ved at få 

adgang til finansiering, bl.a. gennem støtte 

til udvikling af risikovurderingskapacitet 

eller sektorspecifik viden. 

f) at støtte tiltag til kapacitetsopbygning 

med henblik på at udvikle organisatoriske 

kapaciteter, færdigheder og processer og 

hjælpe med hurtigere at gøre organisationer 

investeringsmodne, så projektpromotorer 

og myndigheder kan oprette 

projektpipelines for investeringer og 

forvalte projekter, og så finansielle 

formidlere kan gennemføre finansierings- 

og investeringstransaktioner til gavn for 

enheder, der har vanskeligt ved at få 

adgang til finansiering, bl.a. gennem støtte 

til udvikling af risikovurderingskapacitet 

eller sektorspecifik viden, navnlig med 

hensyn til den kulturelle og kreative 

sektor. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  697 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Forslag til forordning 

Artikel 20 – stk. 2 – litra f a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 fa) at yde proaktiv rådgivningsstøtte til 

nystartede virksomheder, f.eks. når de 
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søger at beskytte deres forsknings- og 

innovationsinvesteringer ved at erhverve 

rettigheder til immateriel ejendom, f.eks. 

patenter. 

Or. en 

Begrundelse 

InvestEU-rådgivningsplatformen bør yde rådgivningsstøtte til små projekter og projekter for 

nystartede virksomheder, f.eks. når nystartede virksomheder søger at beskytte deres 

forsknings- og innovationsinvesteringer ved at erhverve rettigheder til immateriel ejendom 

(IP), f.eks. patenter. 

 

Ændringsforslag  698 

Sander Loones 

 

Forslag til forordning 

Artikel 20 – stk. 2 – litra f a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 fa) at udsende al tilgængelig supplerende 

information om investeringsretningslinjer 

og fortolkning af disse retningslinjer til 

myndighederne og projektlederne. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  699 

Marco Valli 

 

Forslag til forordning 

Artikel 20 – stk. 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. InvestEU-rådgivningsplatformen er 

tilgængelig for private og offentlige 

projektpromotorer samt for finansielle og 

andre formidlere. 

3. InvestEU-rådgivningsplatformen er 

tilgængelig for private og offentlige 

projektpromotorer, herunder nationale 

erhvervsfremmende banker, 

investeringsplatforme, SMV’er og 

nystartede virksomheder, for offentlige 

myndigheder samt for finansielle og andre 

formidlere. 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  700 

Marco Valli, Laura Agea 

 

Forslag til forordning 

Artikel 20 – stk. 4 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Der kan opkræves gebyr for ydelsen af 

de i stk. 2 omhandlede tjenester til at 

dække en del af omkostningerne ved at yde 

disse tjenester.  

4. Der kan opkræves gebyr for ydelsen af 

de i stk. 2 omhandlede tjenester til at 

dække en del af omkostningerne ved at yde 

disse tjenester, med undtagelse af de 

tjenester, der ydes til offentlige 

projektpromotorer og 

nonprofitorganisationer, som er gratis. De 

gebyrer for teknisk bistand, der pålægges 

SMV'er, begrænses til en tredjedel af de 

reelle omkostninger til den bistand, der 

ydes dem. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  701 

Alfred Sant 

 

Forslag til forordning 

Artikel 20 – stk. 4 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Der kan opkræves gebyr for ydelsen af 

de i stk. 2 omhandlede tjenester til at 

dække en del af omkostningerne ved at yde 

disse tjenester.  

4. Der kan opkræves gebyr for ydelsen af 

de i stk. 2 omhandlede tjenester til at 

dække en del af omkostningerne ved at yde 

disse tjenester. Disse gebyrer skal stå i 

forhold til den potentielle 

finansieringsadgang. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  702 

Jordi Solé, Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 
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Forslag til forordning 

Artikel 20 – stk. 4 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Der kan opkræves gebyr for ydelsen af 

de i stk. 2 omhandlede tjenester til at 

dække en del af omkostningerne ved at yde 

disse tjenester.  

4. Der kan opkræves et gebyr, der står i 

rimeligt forhold til ydelsen af de i stk. 2 

omhandlede tjenester, til at dække en del af 

omkostningerne ved at yde disse tjenester. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  703 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Forslag til forordning 

Artikel 20 – stk. 5 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. For at opfylde de mål, der er omhandlet i 

stk. 1, og for at facilitere ydelsen af 

rådgivningsbistanden vil InvestEU-

rådgivningsplatformen bygge på 

Kommissionens og 

gennemførelsespartnernes ekspertise. 

5. For at opfylde de mål, der er omhandlet i 

stk. 1, og for at facilitere ydelsen af 

rådgivningsbistanden vil InvestEU-

rådgivningsplatformen bygge på 

Kommissionens, EIB-gruppens og de 

andre gennemførelsespartneres ekspertise. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  704 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Forslag til forordning 

Artikel 20 – stk. 6 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. InvestEU-rådgivningsplatformen vil 

have en lokal tilstedeværelse, hvor det er 

nødvendigt. Den etableres navnlig i 

medlemsstater eller regioner, der har 

vanskeligheder med at udvikle projekter 

under InvestEU-fonden. InvestEU-

rådgivningsplatformen vil bistå med 

overførsel af viden til regionalt og lokalt 

plan med henblik på opbygning af regional 

og lokal kapacitet og ekspertise i 

6. Invest EU-rådgivningsplatformen vil 

bistå med overførsel af viden til regionalt 

og lokalt plan, idet der tages højde for det 

eksisterende lokale landskab, med henblik 

på opbygning af regional og lokal kapacitet 

og ekspertise i forbindelse med den i stk. 1 

omhandlede bistand. Invest EU-

rådgivningsplatformen kan være til stede 

lokalt i de medlemsstater eller regioner, 

der oplever vedvarende vanskeligheder i 
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forbindelse med den i stk. 1 omhandlede 

bistand. 
forbindelse med udviklingen af projekter 

inden for rammerne af Invest EU-fonden. 

I sidstnævnte tilfælde er denne lokale 

tilstedeværelse i høj grad fokuseret på 

skabelsen af et bæredygtigt 

lokalt/regionalt/nationalt 

rådgivningsmiljø. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  705 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Forslag til forordning 

Artikel 20 – stk. 6 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. InvestEU-rådgivningsplatformen vil 

have en lokal tilstedeværelse, hvor det er 

nødvendigt. Den etableres navnlig i 

medlemsstater eller regioner, der har 

vanskeligheder med at udvikle projekter 

under InvestEU-fonden. InvestEU-

rådgivningsplatformen vil bistå med 

overførsel af viden til regionalt og lokalt 

plan med henblik på opbygning af regional 

og lokal kapacitet og ekspertise i 

forbindelse med den i stk. 1 omhandlede 

bistand. 

6. InvestEU-rådgivningsplatformen vil 

have en lokal tilstedeværelse i enhver 

medlemsstat eller region, der har 

vanskeligheder med at udvikle projekter 

under InvestEU-fonden. InvestEU-

rådgivningsplatformen vil bistå med 

overførsel af viden til regionalt og lokalt 

plan med henblik på opbygning af regional 

og lokal kapacitet og ekspertise i 

forbindelse med den i stk. 1 omhandlede 

bistand og gennemførelse og 

imødekommelse af små projekter. 

Kommissionen underskriver særskilte 

aftaler med finansieringsinstitutterne eller 

andre formidlere med henblik på at 

udpege dem som 

rådgivningsplatformspartnere og 

overdrage gennemførelsen af InvestEU-

rådgivningsplatformen på stedet til dem. 

Rådgivningsplatformen har en lokal 

tilstedeværelse i alle deltagende 

medlemsstater og regioner, navnlig når 

der forekommer vanskeligheder med at 

udvikle projekter under InvestEU-fonden. 

Or. en 
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Ændringsforslag  706 

Barbara Kappel 

 

Forslag til forordning 

Artikel 20 – stk. 6 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. InvestEU-rådgivningsplatformen vil 

have en lokal tilstedeværelse, hvor det er 

nødvendigt. Den etableres navnlig i 

medlemsstater eller regioner, der har 

vanskeligheder med at udvikle projekter 

under InvestEU-fonden. InvestEU-

rådgivningsplatformen vil bistå med 

overførsel af viden til regionalt og lokalt 

plan med henblik på opbygning af regional 

og lokal kapacitet og ekspertise i 

forbindelse med den i stk. 1 omhandlede 

bistand. 

6. InvestEU-rådgivningsplatformen vil 

have en lokal tilstedeværelse, hvor det er 

nødvendigt. Den etableres navnlig i 

medlemsstater eller regioner, der har 

vanskeligheder med at udvikle projekter 

under InvestEU-fonden. InvestEU-

rådgivningsplatformen vil bistå med 

overførsel af viden til regionalt og lokalt 

plan med henblik på opbygning af regional 

og lokal kapacitet og ekspertise i 

forbindelse med den i stk. 1 omhandlede 

bistand og gennemførelse og 

imødekommelse af små projekter. 

Kommissionen eller EIB som forvalter af 

InvestEU-rådgivningsplatformen 

underskriver om nødvendigt særskilte 

aftaler med rådgivningsplatformens 

partnere for at formalisere deres bidrag til 

gennemførelsen af InvestEU-

rådgivningsplatformen på stedet. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  707 

Eva Kaili 

 

Forslag til forordning 

Artikel 20 – stk. 6 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. InvestEU-rådgivningsplatformen vil 

have en lokal tilstedeværelse, hvor det er 

nødvendigt. Den etableres navnlig i 

medlemsstater eller regioner, der har 

vanskeligheder med at udvikle projekter 

under InvestEU-fonden. InvestEU-

rådgivningsplatformen vil bistå med 

overførsel af viden til regionalt og lokalt 

plan med henblik på opbygning af regional 

og lokal kapacitet og ekspertise i 

forbindelse med den i stk. 1 omhandlede 

6. InvestEU-rådgivningsplatformen vil 

have en lokal tilstedeværelse, hvor det er 

nødvendigt. Den etableres navnlig i 

medlemsstater eller regioner, der har 

vanskeligheder med at udvikle projekter 

under InvestEU-fonden. InvestEU-

rådgivningsplatformen vil bistå med 

overførsel af viden til regionalt og lokalt 

plan med henblik på opbygning af regional 

og lokal kapacitet og ekspertise i 

forbindelse med den i stk. 1 omhandlede 
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bistand. bistand og gennemførelse og 

imødekommelse af sådanne projekter. 

Kommissionen eller EIB som forvalter af 

InvestEU-rådgivningsplatformen 

underskriver om nødvendigt særskilte 

aftaler med rådgivningsplatformens 

partnere for at formalisere deres bidrag til 

gennemførelsen af InvestEU-

rådgivningsplatformen på stedet. 

 

Or. en 

 

Ændringsforslag  708 

Sander Loones 

 

Forslag til forordning 

Artikel 20 – stk. 6 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. InvestEU-rådgivningsplatformen vil 

have en lokal tilstedeværelse, hvor det er 

nødvendigt. Den etableres navnlig i 

medlemsstater eller regioner, der har 

vanskeligheder med at udvikle projekter 

under InvestEU-fonden. InvestEU-

rådgivningsplatformen vil bistå med 

overførsel af viden til regionalt og lokalt 

plan med henblik på opbygning af regional 

og lokal kapacitet og ekspertise i 

forbindelse med den i stk. 1 omhandlede 

bistand. 

6. InvestEU-rådgivningsplatformen vil 

have en lokal tilstedeværelse, hvor det er 

nødvendigt. Den etableres navnlig i 

medlemsstater eller regioner, der har 

vanskeligheder med at udvikle projekter 

under InvestEU-fonden. InvestEU-

rådgivningsplatformen vil bistå med 

overførsel af viden til regionalt og lokalt 

plan med henblik på opbygning af regional 

og lokal kapacitet og ekspertise i 

forbindelse med den i stk. 1 omhandlede 

bistand. I medlemsstater, hvor der findes 

nationale erhvervsfremmende banker 

eller institutter, kan medlemsstaterne 

overdrage gennemførelsen af InvestEU-

rådgivningsplatformen på stedet til disse 

nationale erhvervsfremmende banker 

eller institutter. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  709 

Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells 

 

Forslag til forordning 
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Artikel 20 – stk. 6 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 6a. InvestEU-rådgivningsplatformen vil 

bistå med overførsel af viden til regionalt 

og lokalt plan, idet der tages højde for det 

eksisterende lokale landskab, med henblik 

på eventuel opbygning af regional og 

lokal kapacitet og ekspertise som anført i 

stk. 1. InvestEU-rådgivningsplatformen 

kan samarbejde med nationale og 

regionale erhvervsfremmende banker 

eller institutter for at nå dette mål. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  710 

Eva Kaili 

 

Forslag til forordning 

Artikel 21 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Kommissionen opretter InvestEU-

portalen. Den skal være en lettilgængelig 

og brugervenlig projektdatabase, der 

tilvejebringer relevante oplysninger om 

hvert enkelt projekt. 

1. Kommissionen opretter InvestEU-

portalen. Den skal være en lettilgængelig 

og brugervenlig projektdatabase, der 

tilvejebringer relevante oplysninger om 

hvert enkelt projekt på ethvert af EU's 

officielle sprog. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  711 

Luigi Morgano, Silvia Costa 

 

Forslag til forordning 

Artikel 21 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 21a 

 Synergier og komplementaritet med andre 

EU-programmer 

 Kommissionen og 
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gennemførelsespartnerne sikrer, at 

InvestEU-programmet udnytter alle 

komplementaritet og synergier med 

tilskudsfinansiering og andre 

foranstaltninger inden for de 

politikområder, det støtter, i henhold til 

andre EU-programmers mål, herunder 

Horisont Europa, Connecting Europe-

faciliteten, programmet for det digitale 

Europa, det indre marked, SMV'ers 

konkurrenceevne og europæiske 

statistikker, det europæiske rumprogram, 

Den Europæiske Socialfond+, Et Kreativt 

Europa, programmet for klima- og 

miljøindsatsen (LIFE) og Den 

Europæiske Forsvarsfond. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  712 

Marco Valli 

 

Forslag til forordning 

Kapitel 7 – Overskrift 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

OVERVÅGNING OG RAPPORTERING, 

EVALUERING OG KONTROL 

ANSVARLIGGØRELSE, 
OVERVÅGNING OG RAPPORTERING, 

EVALUERING OG KONTROL 

Or. en 

 

Ændringsforslag  713 

Sander Loones 

 

Forslag til forordning 

Kapitel 7 – Overskrift 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

OVERVÅGNING OG RAPPORTERING, 

EVALUERING OG KONTROL 

OVERVÅGNING OG RAPPORTERING, 

GENNEMGANG OG KONTROL 

Or. en 
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Ændringsforslag  714 

Marco Valli 

 

Forslag til forordning 

Artikel -22 (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel -22 

 Ansvarliggørelse 

 1. På Europa-Parlamentets eller Rådets 

anmodning aflægger det rådgivende 

udvalgs formand rapport om InvestEU-

fondens resultater til den anmodende 

institution, herunder ved at deltage i en 

høring i Europa-Parlamentet. 

 2. Det rådgivende udvalgs formand 

besvarer under alle omstændigheder 

mundtligt eller skriftligt de spørgsmål, 

som Europa-Parlamentet eller Rådet 

stiller InvestEU-fonden, senest fem uger 

efter datoen for modtagelsen af et 

spørgsmål. 

 3. På Europa-Parlamentets eller Rådets 

anmodning aflægger Kommissionen 

rapport om anvendelsen af denne 

forordning. 

 4. På Europa-Parlamentets anmodning 

deltager formanden for EIB i Europa-

Parlamentets høring, der vedrører EIB's 

finansierings- og 

investeringstransaktioner inden for 

rammerne af nærværende forordning. 

EIB's formand besvarer senest fem uger 

efter modtagelsen enten mundtligt eller 

skriftligt de spørgsmål, som Europa-

Parlamentet eller Rådet stiller EIB om 

EIB's finansierings- og 

investeringstransaktioner inden for 

rammerne af nærværende forordning. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  715 

Eva Kaili 
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Forslag til forordning 

Artikel 22 – stk. 1 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Kun én metode til evaluering af 

InvestEU kan ud fra EFSI's erfaringer 

ofte være kontroversielt. Kommissionen 

skal finde frem til alternative metoder til 

evaluering af præstation, idet alternative 

makroøkonomiske og markedsmæssige 

foranstaltninger kombineres, og 

halvårligt offentliggøre resultaterne af 

disse metoder. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  716 

Jordi Solé, Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 22 – stk. 4 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Kommissionen foretager rapportering 

om gennemførelsen af InvestEU-

programmet i overensstemmelse med 

[artikel 241 og 250] i [finansforordningen]. 

Med henblik herpå skal 

gennemførelsespartnerne årligt fremlægge 

de oplysninger, der er nødvendige for, at 

Kommissionen kan opfylde sine 

rapporteringsforpligtelser. 

4. Kommissionen foretager rapportering 

om gennemførelsen af InvestEU-

programmet i overensstemmelse med 

[artikel 241 og 250] i [finansforordningen]. 

Med henblik herpå skal 

gennemførelsespartnerne årligt fremlægge 

de oplysninger, der er nødvendige for, at 

Kommissionen kan opfylde sine 

rapporteringsforpligtelser. Som led i den 

årlige rapportering gennemfører 

Kommissionen årligt en solid flerårig 

konsolidering med henblik på at fastslå, 

om klimaudgifterne er på vej til at nå 

målet på 60 %. Kommissionen 

fremlægger oplysninger om omfanget og 

resultaterne af støtten til 

klimaændringsmålene, idet der skelnes 

mellem afbødning og tilpasning, samt 

oplysninger om relevante finansielle 

instrumenters bidrag til klimaindsatsen, 
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og disse oplysninger offentliggøres. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  717 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Forslag til forordning 

Artikel 22 – stk. 5 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Hver gennemførelsespartner skal 

endvidere hver sjette måned fremlægge en 

rapport for Kommissionen om de 

finansierings- og investeringstransaktioner, 

der er omfattet af denne forordning, opdelt 

på EU-segmentet og 

medlemsstatssegmentet for hver 

medlemsstat, alt efter omstændighederne. 

Rapporten skal indeholde en vurdering af 

overholdelsen af betingelserne for 

anvendelse af EU-garantien og 

overholdelsen af de 

nøgleresultatindikatorer, der er fastlagt i 

bilag III til denne forordning. Rapporten 

skal endvidere indeholde operationelle, 

statistiske, finansielle og 

regnskabsmæssige data om hver 

finansierings- og investeringstransaktion 

fordelt på segment-, politikområde- og 

InvestEU-fondsniveau. En af disse 

halvårlige rapporter skal indeholde de 

oplysninger, som gennemførelsespartnerne 

skal fremlægge i henhold til 

[finansforordningens] [artikel 155, stk. 1, 

litra a)]. 

5. Hver gennemførelsespartner skal 

endvidere hver sjette måned fremlægge en 

rapport for Kommissionen og Europa-

Parlamentet om de finansierings- og 

investeringstransaktioner, der er omfattet af 

denne forordning, opdelt på EU-segmentet 

og medlemsstatssegmentet for hver 

medlemsstat, alt efter omstændighederne. 

Rapporten skal indeholde en vurdering af 

overholdelsen af betingelserne for 

anvendelse af EU-garantien og 

overholdelsen af de 

nøgleresultatindikatorer, der er fastlagt i 

bilag III til denne forordning. Rapporten 

skal endvidere indeholde operationelle, 

statistiske, finansielle og 

regnskabsmæssige data, der så vidt muligt 

beskytter fortroligheden af private og 

kommercielt følsomme oplysninger, om 

hver finansierings- og 

investeringstransaktion fordelt på segment-

, politikområde- og InvestEU-fondsniveau. 

En af disse halvårlige rapporter skal 

indeholde de oplysninger, som 

gennemførelsespartnerne skal fremlægge i 

henhold til [finansforordningens] [artikel 

155, stk. 1, litra a)]. 

Or. en 

Begrundelse 

For at sikre InvestEU-fondens markedsdrevne karakter sikrer dette ændringsforslag, at 

gennemsigtighedsprincippet ikke nødvendiggør en offentliggørelse af kommercielt følsomme 

oplysninger, der ville kunne føre til private investorers og projektpromotorers afvisning af 

Invest EU. 
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Ændringsforslag  718 

Jordi Solé, Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 22 – stk. 5 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Hver gennemførelsespartner skal 

endvidere hver sjette måned fremlægge en 

rapport for Kommissionen om de 

finansierings- og investeringstransaktioner, 

der er omfattet af denne forordning, opdelt 

på EU-segmentet og 

medlemsstatssegmentet for hver 

medlemsstat, alt efter omstændighederne. 

Rapporten skal indeholde en vurdering af 

overholdelsen af betingelserne for 

anvendelse af EU-garantien og 

overholdelsen af de 

nøgleresultatindikatorer, der er fastlagt i 

bilag III til denne forordning. Rapporten 

skal endvidere indeholde operationelle, 

statistiske, finansielle og 

regnskabsmæssige data om hver 

finansierings- og investeringstransaktion 

fordelt på segment-, politikområde- og 

InvestEU-fondsniveau. En af disse 

halvårlige rapporter skal indeholde de 

oplysninger, som gennemførelsespartnerne 

skal fremlægge i henhold til 

[finansforordningens] [artikel 155, stk. 1, 

litra a)]. 

5. Hver gennemførelsespartner skal 

endvidere hver sjette måned fremlægge en 

rapport for Kommissionen om de 

finansierings- og investeringstransaktioner, 

der er omfattet af denne forordning, opdelt 

på EU-segmentet og 

medlemsstatssegmentet for hver 

medlemsstat, alt efter omstændighederne. 

Rapporten skal indeholde en vurdering af 

overholdelsen af betingelserne for 

anvendelse af EU-garantien og 

overholdelsen af de 

nøgleresultatindikatorer, der er fastlagt i 

bilag III til denne forordning. Rapporten 

skal endvidere indeholde operationelle, 

statistiske, finansielle og 

regnskabsmæssige data om hver 

finansierings- og investeringstransaktion 

fordelt på segment-, politikområde- og 

InvestEU-fondsniveau. En af disse 

halvårlige rapporter skal indeholde de 

oplysninger, som gennemførelsespartnerne 

skal fremlægge i henhold til 

[finansforordningens] [artikel 155, stk. 1, 

litra a)]. Kommissionen samler og 

vurderer gennemførelsespartneres 

rapporter og fremlægger en oversigt i 

form af offentlige årlige rapporter med 

oplysninger om programmets 

gennemførelsesgrad i forhold til dets 

målsætninger og resultatindikatorer og 

angivelse af risici og muligheder for de 

finansierings- og 

investeringstransaktioner, som støttes af 

InvestEU-programmet. 

Or. en 
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Ændringsforslag  719 

Eva Kaili 

 

Forslag til forordning 

Artikel 22 – stk. 5 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Hver gennemførelsespartner skal 

endvidere hver sjette måned fremlægge en 

rapport for Kommissionen om de 

finansierings- og investeringstransaktioner, 

der er omfattet af denne forordning, opdelt 

på EU-segmentet og 

medlemsstatssegmentet for hver 

medlemsstat, alt efter omstændighederne. 

Rapporten skal indeholde en vurdering af 

overholdelsen af betingelserne for 

anvendelse af EU-garantien og 

overholdelsen af de 

nøgleresultatindikatorer, der er fastlagt i 

bilag III til denne forordning. Rapporten 

skal endvidere indeholde operationelle, 

statistiske, finansielle og 

regnskabsmæssige data om hver 

finansierings- og investeringstransaktion 

fordelt på segment-, politikområde- og 

InvestEU-fondsniveau. En af disse 

halvårlige rapporter skal indeholde de 

oplysninger, som gennemførelsespartnerne 

skal fremlægge i henhold til 

[finansforordningens] [artikel 155, stk. 1, 

litra a)]. 

5. Hver gennemførelsespartner skal 

endvidere hver sjette måned fremlægge en 

rapport for Europa-Parlamentet og 

Kommissionen om de finansierings- og 

investeringstransaktioner, der er omfattet af 

denne forordning, opdelt på EU-segmentet 

og medlemsstatssegmentet for hver 

medlemsstat, alt efter omstændighederne. 

Rapporten skal indeholde en vurdering af 

overholdelsen af betingelserne for 

anvendelse af EU-garantien og 

overholdelsen af de 

nøgleresultatindikatorer, der er fastlagt i 

bilag III til denne forordning. Rapporten 

skal endvidere indeholde operationelle, 

statistiske, finansielle og 

regnskabsmæssige data om hver 

finansierings- og investeringstransaktion 

fordelt på segment-, politikområde- og 

InvestEU-fondsniveau. En af disse 

halvårlige rapporter skal indeholde de 

oplysninger, som gennemførelsespartnerne 

skal fremlægge i henhold til 

[finansforordningens] [artikel 155, stk. 1, 

litra a)]. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  720 

Marco Valli 

 

Forslag til forordning 

Artikel 22 – stk. 5 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Hver gennemførelsespartner skal 

endvidere hver sjette måned fremlægge en 

rapport for Kommissionen om de 

finansierings- og investeringstransaktioner, 

5. Hver gennemførelsespartner skal 

endvidere hver sjette måned fremlægge en 

rapport for Kommissionen og Europa-

Parlamentet om de finansierings- og 
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der er omfattet af denne forordning, opdelt 

på EU-segmentet og 

medlemsstatssegmentet for hver 

medlemsstat, alt efter omstændighederne. 

Rapporten skal indeholde en vurdering af 

overholdelsen af betingelserne for 

anvendelse af EU-garantien og 

overholdelsen af de 

nøgleresultatindikatorer, der er fastlagt i 

bilag III til denne forordning. Rapporten 

skal endvidere indeholde operationelle, 

statistiske, finansielle og 

regnskabsmæssige data om hver 

finansierings- og investeringstransaktion 

fordelt på segment-, politikområde- og 

InvestEU-fondsniveau. En af disse 

halvårlige rapporter skal indeholde de 

oplysninger, som gennemførelsespartnerne 

skal fremlægge i henhold til 

[finansforordningens] [artikel 155, stk. 1, 

litra a)]. 

investeringstransaktioner, der er omfattet af 

denne forordning, opdelt på EU-segmentet 

og medlemsstatssegmentet for hver 

medlemsstat, alt efter omstændighederne. 

Rapporten skal indeholde en vurdering af 

overholdelsen af betingelserne for 

anvendelse af EU-garantien og 

overholdelsen af de 

nøgleresultatindikatorer, der er fastlagt i 

bilag III til denne forordning. Rapporten 

skal endvidere indeholde operationelle, 

statistiske, finansielle og 

regnskabsmæssige data om hver 

finansierings- og investeringstransaktion 

fordelt på segment-, politikområde- og 

InvestEU-fondsniveau. En af disse 

halvårlige rapporter skal indeholde de 

oplysninger, som gennemførelsespartnerne 

skal fremlægge i henhold til 

[finansforordningens] [artikel 155, stk. 1, 

litra a)]. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  721 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Forslag til forordning 

Artikel 22 – stk. 5 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Hver gennemførelsespartner skal 

endvidere hver sjette måned fremlægge en 

rapport for Kommissionen om de 

finansierings- og investeringstransaktioner, 

der er omfattet af denne forordning, opdelt 

på EU-segmentet og 

medlemsstatssegmentet for hver 

medlemsstat, alt efter omstændighederne. 

Rapporten skal indeholde en vurdering af 

overholdelsen af betingelserne for 

anvendelse af EU-garantien og 

overholdelsen af de 

nøgleresultatindikatorer, der er fastlagt i 

bilag III til denne forordning. Rapporten 

skal endvidere indeholde operationelle, 

5. Hver gennemførelsespartner skal 

endvidere hver tredje måned fremlægge en 

rapport for Kommissionen om de 

finansierings- og investeringstransaktioner, 

der er omfattet af denne forordning, opdelt 

på EU-segmentet og 

medlemsstatssegmentet for hver 

medlemsstat, alt efter omstændighederne. 

Rapporten skal indeholde en vurdering af 

overholdelsen af betingelserne for 

anvendelse af EU-garantien og 

overholdelsen af de 

nøgleresultatindikatorer, der er fastlagt i 

bilag III til denne forordning. Rapporten 

skal endvidere indeholde operationelle, 



 

PE630.411v01-00 88/127 AM\1168409DA.docxDA 

statistiske, finansielle og 

regnskabsmæssige data om hver 

finansierings- og investeringstransaktion 

fordelt på segment-, politikområde- og 

InvestEU-fondsniveau. En af disse 

halvårlige rapporter skal indeholde de 

oplysninger, som gennemførelsespartnerne 

skal fremlægge i henhold til 

[finansforordningens] [artikel 155, stk. 1, 

litra a)]. 

statistiske, finansielle og 

regnskabsmæssige data om hver 

finansierings- og investeringstransaktion 

fordelt på segment-, politikområde- og 

InvestEU-fondsniveau. En af disse 

halvårlige rapporter skal indeholde de 

oplysninger, som gennemførelsespartnerne 

skal fremlægge i henhold til 

[finansforordningens] [artikel 155, stk. 1, 

litra a)]. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  722 

Jordi Solé, Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 22 – stk. 5 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 5a. Kommissionen offentliggør 

oplysninger på sin webportal om 

finansierings- og 

investeringstransaktioner, herunder 

oplysninger om projekternes forventede 

virkninger og fordele under hensyntagen 

til beskyttelsen af fortrolige og 

kommercielt følsomme oplysninger. 

Webportalen giver også offentlig adgang 

til et register med godkendte modparter. 

 I overensstemmelse med relevant 

åbenhedspolitik og Unionens 

bestemmelser om databeskyttelse og om 

aktindsigt og adgang til oplysninger 

offentliggør gennemførelsespartnerne og 

andre modtagere af EU-midler proaktivt 

og systematisk på deres websteder 

oplysninger om alle finansierings- og 

investeringstransaktioner, der er dækket 

af dette program, navnlig om, hvordan 

disse projekter bidrager til opfyldelsen af 

denne forordnings mål og krav. Sådanne 

oplysninger skal altid tage hensyn til 

beskyttelsen af fortrolige og kommercielt 

følsomme oplysninger. 

Gennemførelsespartnere offentliggør EU-

støtten i alle de oplysninger, som de 
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offentliggør vedrørende finansierings- og 

investeringstransaktioner, der er omfattet 

af dette program i henhold til denne 

forordning. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  723 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Forslag til forordning 

Artikel 22 – stk. 5 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 5a. Kommissionen fremlægger i årets 

sidste kvartal et skøn over anvendelsen af 

EU-garantien, den anvendte tilførselsrate, 

antallet af skabte job, bidraget til målene 

for bæredygtig udvikling og den opnåede 

gennemsnitlige multiplikatoreffekt for 

projekterne som finansieret i det 

pågældende år for Europa-Parlamentet 

og Rådet og kommer med et forslag for 

det efterfølgende år i henhold til EU-

økonomiens konjunkturbestemte stilling i 

overensstemmelse med bestemmelserne i 

artikel 16a. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  724 

Sander Loones 

 

Forslag til forordning 

Artikel 22 – stk. 5 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 5a. Alle oplysninger om risiko- og 

garantiporteføljeovervågningen og 

beregningen af forventede pengestrømme 

deles med det rådgivende udvalg. 

Or. en 
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Ændringsforslag  725 

Sander Loones 

 

Forslag til forordning 

Artikel 23 – Overskrift 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Evaluering  Gennemgang  

Or. en 

 

Ændringsforslag  726 

Sander Loones 

 

Forslag til forordning 

Artikel 23 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Senest den 30. september 2025 foretager 

Kommissionen en midtvejsevaluering af 

InvestEU-programmet, og særligt af 

anvendelsen af EU-garantien.  

2. Senest den 30. december 2024 foretager 

Kommissionen en midtvejsgennemgang af 

InvestEU-programmet, og særligt af 

anvendelsen af EU-garantien. 

Midtvejsgennemgangen skal indeholde en 

omfattende vurdering af InvestEU-

rådgivningsplatformens resultater. Der 

bør også tages hensyn til resultaterne af 

denne gennemgang ved en eventuel 

revision af denne forordning. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  727 

Marco Valli 

 

Forslag til forordning 

Artikel 23 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Senest den 30. september 2025 foretager 

Kommissionen en midtvejsevaluering af 

InvestEU-programmet, og særligt af 

anvendelsen af EU-garantien.  

2. Senest den 30. september 2024 foretages 

der en uafhængig midtvejsevaluering af 

InvestEU-programmet, og særligt af 

anvendelsen af EU-garantien. 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  728 

Eva Kaili 

 

Forslag til forordning 

Artikel 23 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Senest den 30. september 2025 foretager 

Kommissionen en midtvejsevaluering af 

InvestEU-programmet, og særligt af 

anvendelsen af EU-garantien.  

2. Senest den 30. september 2024 foretager 

Kommissionen en midtvejsevaluering af 

InvestEU-programmet, og særligt af 

anvendelsen af EU-garantien.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  729 

Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg 

 

Forslag til forordning 

Artikel 23 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Senest den 30. september 2025 foretager 

Kommissionen en midtvejsevaluering af 

InvestEU-programmet, og særligt af 

anvendelsen af EU-garantien.  

2. Senest den 30. september 2024 foretager 

Kommissionen en midtvejsevaluering af 

InvestEU-programmet, og særligt af 

anvendelsen af EU-garantien.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  730 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Forslag til forordning 

Artikel 23 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Senest den 30. september 2025 foretager 

Kommissionen en midtvejsevaluering af 

InvestEU-programmet, og særligt af 

anvendelsen af EU-garantien.  

2. Senest den 30. september 2024 foretager 

Kommissionen en midtvejsevaluering af 

InvestEU-programmet, og særligt af 

anvendelsen af EU-garantien.  
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Or. en 

Begrundelse 

Dette ændringsforslag vedrører en tidligere midtvejsevaluering af InvestEU-programmet end 

angivet i Kommissionens forslag. 

 

Ændringsforslag  731 

Esther de Lange 

 

Forslag til forordning 

Artikel 23 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Senest den 30. september 2025 foretager 

Kommissionen en midtvejsevaluering af 

InvestEU-programmet, og særligt af 

anvendelsen af EU-garantien.  

2. Senest den 30. september 2024 foretager 

Kommissionen en midtvejsevaluering af 

InvestEU-programmet, og særligt af 

anvendelsen af EU-garantien.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  732 

Jordi Solé, Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 23 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Senest den 30. september 2025 foretager 

Kommissionen en midtvejsevaluering af 

InvestEU-programmet, og særligt af 

anvendelsen af EU-garantien.  

2. Senest den 30. september 2024 foretager 

Kommissionen en midtvejsevaluering af 

InvestEU-programmet, og særligt af 

anvendelsen af EU-garantien.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  733 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Forslag til forordning 

Artikel 23 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 
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2. Senest den 30. september 2025 foretager 

Kommissionen en midtvejsevaluering af 

InvestEU-programmet, og særligt af 

anvendelsen af EU-garantien.  

2. Senest den 30. september 2025 foretager 

Kommissionen en midtvejsevaluering af 

InvestEU-programmet, og særligt af 

anvendelsen af EU-garantien. 

Evalueringen skal navnlig påvise, 

hvordan inddragelsen af 

gennemførelsespartnerne har bidraget til 

opnåelsen af InvestEU-programmets mål 

samt EU’s politiske mål, især hvad angår 

de støttede finansierings- og 

investeringstransaktioners geografiske og 

sektorspecifikke balance. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  734 

Marco Valli 

 

Forslag til forordning 

Artikel 23 – stk. 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Ved afslutningen af InvestEU-

programmets gennemførelse og senest fire 

år efter afslutningen af den periode, der er 

omhandlet i artikel 1, foretager 

Kommissionen en endelig evaluering af 

InvestEU-programmet, og særligt af 

anvendelsen af EU-garantien. 

3. Ved afslutningen af InvestEU-

programmets gennemførelse og senest fire 

år efter afslutningen af den periode, der er 

omhandlet i artikel 1, foretages der en 

uafhængig endelig evaluering af 

InvestEU-programmet, og særligt af 

anvendelsen af EU-garantien. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  735 

Eva Kaili 

 

Forslag til forordning 

Artikel 23 – stk. 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Ved afslutningen af InvestEU-

programmets gennemførelse og senest fire 

år efter afslutningen af den periode, der er 

omhandlet i artikel 1, foretager 

Kommissionen en endelig evaluering af 

3. Ved afslutningen af InvestEU-

programmets gennemførelse og senest to år 

efter afslutningen af den periode, der er 

omhandlet i artikel 1, foretager 

Kommissionen en endelig evaluering af 
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InvestEU-programmet, og særligt af 

anvendelsen af EU-garantien. 

InvestEU-programmet, og særligt af 

anvendelsen af EU-garantien. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  736 

Esther de Lange 

 

Forslag til forordning 

Artikel 23 – stk. 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Ved afslutningen af InvestEU-

programmets gennemførelse og senest fire 

år efter afslutningen af den periode, der er 

omhandlet i artikel 1, foretager 

Kommissionen en endelig evaluering af 

InvestEU-programmet, og særligt af 

anvendelsen af EU-garantien. 

3. Ved afslutningen af InvestEU-

programmets gennemførelse og senest to år 

efter afslutningen af den periode, der er 

omhandlet i artikel 1, foretager 

Kommissionen en endelig evaluering af 

InvestEU-programmet, og særligt af 

anvendelsen af EU-garantien. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  737 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Forslag til forordning 

Artikel 23 – stk. 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Ved afslutningen af InvestEU-

programmets gennemførelse og senest fire 

år efter afslutningen af den periode, der er 

omhandlet i artikel 1, foretager 

Kommissionen en endelig evaluering af 

InvestEU-programmet, og særligt af 

anvendelsen af EU-garantien. 

3. Ved afslutningen af InvestEU-

programmets gennemførelse og senest to år 

efter afslutningen af den periode, der er 

omhandlet i artikel 1, foretager 

Kommissionen en endelig evaluering af 

InvestEU-programmet, og særligt af 

anvendelsen af EU-garantien. 

Or. en 

Begrundelse 

Dette ændringsforslag vedrører en tidligere endelig evaluering af InvestEU-programmet end 

angivet i Kommissionens forslag. 
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Ændringsforslag  738 

Jordi Solé, Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 23 – stk. 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Ved afslutningen af InvestEU-

programmets gennemførelse og senest fire 

år efter afslutningen af den periode, der er 

omhandlet i artikel 1, foretager 

Kommissionen en endelig evaluering af 

InvestEU-programmet, og særligt af 

anvendelsen af EU-garantien. 

3. Ved afslutningen af InvestEU-

programmets gennemførelse og senest et år 

efter afslutningen af den periode, der er 

omhandlet i artikel 1, foretager 

Kommissionen en endelig evaluering af 

InvestEU-programmet, og særligt af 

anvendelsen af EU-garantien. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  739 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Forslag til forordning 

Artikel 23 – stk. 6 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. I overensstemmelse med 

[finansforordningens] [artikel 211, stk. 1,] 
skal Kommissionen hvert tredje år i den i 

[artikel 250] i [finansforordningen] 
nævnte årsrapport medtage en gennemgang 

af hensigtsmæssigheden af tilførselssatsen, 

jf. artikel 4, stk. 1, i nærværende 

forordning, i forhold til risikoprofilen af de 

finansierings- og investeringstransaktioner, 

der er dækket af EU-garantien. 

Kommissionen tillægges beføjelse til at 

vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 26 med 

henblik på, på basis af denne 

gennemgang, at tilpasse tilførselssatsen, 

jf. artikel 4, stk. 1, i denne forordning, 

med op til 15 %. 

6. I overensstemmelse med forordningens 

artikel 16a skal Kommissionen hvert år i 

den i artikel 16a nævnte årsrapport 

medtage en gennemgang af 

hensigtsmæssigheden af tilførselssatsen, jf. 

artikel 4, stk. 1, i nærværende forordning, i 

forhold til risikoprofilen af de 

finansierings- og investeringstransaktioner, 

der er dækket af EU-garantien, størrelsen 

på den anvendte EU-garanti, den 

anvendte tilførselsrate, antallet af skabte 

job, bidraget til målene for bæredygtig 

udvikling og den opnåede gennemsnitlige 

multiplikatoreffekt. 

Or. en 
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Ændringsforslag  740 

Jordi Solé, Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 24 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Revision af anvendelsen af EU-

finansiering, der foretages af personer eller 

enheder, herunder andre end dem, som er 

pålagt denne opgave af EU's institutioner 

eller organer, udgør grundlaget for den 

generelle sikkerhed, jf. 

[finansforordningens] [artikel 127]. 

Revision af anvendelsen af EU-

finansiering, der foretages af personer eller 

enheder, herunder andre end dem, som er 

pålagt denne opgave af EU's institutioner 

eller organer, udgør grundlaget for den 

generelle sikkerhed, jf. 

[finansforordningens] [artikel 127]. 

Garantien, betalinger og inddrivelser i 

henhold til denne og operationer under 

InvestEU-programmet revideres af 

Revisionsretten. En specialrapport fra 

Revisionsretten bør udarbejdes 18 

måneder efter denne forordnings 

ikrafttræden. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  741 

Marco Valli 

 

Forslag til forordning 

Artikel 24 – stk. 1 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Den eksterne revision af aktiviteter 

foretaget i overensstemmelse med denne 

forordning udføres af Den Europæiske 

Revisionsret i overensstemmelse med 

artikel 287 i TEUF. 

 Kommissionen og 

gennemførelsespartnerne sikrer, at 

Revisionsretten har fuld aktindsigt i alle 

oplysninger, som retten finder nødvendige 

til at udføre sine revisioner. 

Or. en 
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Ændringsforslag  742 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Forslag til forordning 

Artikel 26 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede 

retsakter tillægges Kommissionen på de i 

denne artikel fastlagte betingelser. 

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede 

retsakter tillægges Kommissionen på de i 

denne artikel fastlagte betingelser. Der 

udarbejdes delegerede retsakter 

vedrørende de aktiviteter, der 

gennemføres af eller involverer 

gennemførelsespartnerne, i tæt dialog 

med de pågældende 

gennemførelsespartnere og efter 

afholdelse af offentlige høringer. 

Or. en 

Begrundelse 

Investeringsretningslinjerne vedtages i form af delegerede retsakter, hvorfor det er vigtigt at 

inddrage og høre gennemførelsespartnerne på en hensigtsmæssig måde for at sikre 

gennemførligheden. Ved at afholde offentlige høringer bør alle relevante interessenter, 

herunder slutmodtagerne, have mulighed for at give udtryk for deres potentielle bekymringer. 

 

Ændringsforslag  743 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Forslag til forordning 

Artikel 26 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 

retsakter, jf. artikel 7, stk. 6, artikel 22, stk. 

2, og artikel 23, stk. 6, tillægges 

Kommissionen i en periode på fem år fra 

[denne forordnings ikrafttrædelse]. 

Kommissionen udarbejder en rapport 

vedrørende delegationen af beføjelser 

senest ni måneder inden udløbet af denne 

femårsperiode. Delegationen af beføjelser 

forlænges stiltiende for perioder af samme 

varighed, medmindre Europa-Parlamentet 

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 

retsakter, jf. artikel 7, stk. 6, artikel 16a, 

stk. 3, artikel 22, stk. 2, artikel 22, stk. 5a, 

og artikel 23, stk. 6, tillægges 

Kommissionen i en periode på syv år fra 

[denne forordnings ikrafttrædelse]. 

Kommissionen udarbejder en rapport 

vedrørende delegationen af beføjelser 

senest ni måneder inden udløbet af denne 

femårsperiode. Delegationen af beføjelser 

forlænges stiltiende for perioder af samme 
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eller Rådet modsætter sig en sådan 

forlængelse senest tre måneder inden 

udløbet af hver periode. 

varighed, medmindre Europa-Parlamentet 

eller Rådet modsætter sig en sådan 

forlængelse senest tre måneder inden 

udløbet af hver periode. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  744 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Forslag til forordning 

Artikel 26 – stk. 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Den i artikel 7, stk. 6, artikel 22, stk. 2, 

og artikel 23, stk. 6, omhandlede 

delegation af beføjelser kan til enhver tid 

tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 

Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 

bringer delegationen af de beføjelser, der er 

angivet i den pågældende afgørelse, til 

ophør. Den får virkning dagen efter 

offentliggørelsen af afgørelsen i Den 

Europæiske Unions Tidende eller på et 

senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 

Den berører ikke gyldigheden af 

delegerede retsakter, der allerede er i kraft. 

3. Den i artikel 7, stk. 6, artikel 16a, stk. 3, 

artikel 22, stk. 2, artikel 22, stk. 5a, og 

artikel 23, stk. 6, omhandlede delegation af 

beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes 

af Europa-Parlamentet eller Rådet. En 

afgørelse om tilbagekaldelse bringer 

delegationen af de beføjelser, der er 

angivet i den pågældende afgørelse, til 

ophør. Den får virkning dagen efter 

offentliggørelsen af afgørelsen i Den 

Europæiske Unions Tidende eller på et 

senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 

Den berører ikke gyldigheden af 

delegerede retsakter, der allerede er i kraft. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  745 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Forslag til forordning 

Artikel 26 – stk. 6 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 

til artikel 7, stk. 6, artikel 22, stk. 2, og 

artikel 23, stk. 6, træder kun i kraft, hvis 

hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 

har gjort indsigelse inden for en frist på to 

måneder fra meddelelsen af den 

pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 

6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 

til artikel 7, stk. 6, artikel 16a, stk. 3, 

artikel 22, stk. 2, artikel 22, stk. 5a, og 

artikel 23, stk. 6, træder kun i kraft, hvis 

hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 

har gjort indsigelse inden for en frist på to 

måneder fra meddelelsen af den 
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og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 

Rådet inden udløbet af denne frist begge 

har underrettet Kommissionen om, at de 

ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 

forlænges med to måneder på Europa-

Parlamentets eller Rådets initiativ. 

pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 

og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 

Rådet inden udløbet af denne frist begge 

har underrettet Kommissionen om, at de 

ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 

forlænges med to måneder på Europa-

Parlamentets eller Rådets initiativ. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  746 

Jordi Solé, Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Bilag I – stk. 1 – litra a 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) op til 11 500 000 000 EUR til opfyldelse 

af de i artikel 3, stk. 2, litra a), omhandlede 

mål 

a) op til 25 % af den samlede 

finansieringsramme som angivet i artikel 

4.1 til opfyldelse af de i artikel 3, stk. 2, 

litra a), omhandlede mål 

Or. en 

 

Ændringsforslag  747 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Forslag til forordning 

Bilag I – stk. 1 – litra a 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) op til 11 500 000 000 EUR til opfyldelse 

af de i artikel 3, stk. 2, litra a), omhandlede 

mål 

a) op til 30 % af EU-segmentet til 

opfyldelse af de i artikel 3, stk. 2, litra a), 

omhandlede mål 

Or. en 

 

Ændringsforslag  748 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 
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Forslag til forordning 

Bilag I – stk. 1 – litra a 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) op til 11 500 000 000 EUR til opfyldelse 

af de i artikel 3, stk. 2, litra a), omhandlede 

mål 

a) op til 11 000 000 000 EUR til opfyldelse 

af de i artikel 3, stk. 2, litra a), omhandlede 

mål 

Or. en 

 

Ændringsforslag  749 

Gérard Deprez 

 

Forslag til forordning 

Bilag I – stk. 1 – litra a 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) op til 11 500 000 000 EUR til opfyldelse 

af de i artikel 3, stk. 2, litra a), omhandlede 

mål 

a) op til 12 204 375 000 EUR til opfyldelse 

af de i artikel 3, stk. 2, litra a), omhandlede 

mål 

Or. en 

 

Ændringsforslag  750 

Jordi Solé, Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Bilag I – stk. 1 – litra b 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) op til 11 250 000 000 EUR til opfyldelse 

af de i artikel 3, stk. 2, litra b), omhandlede 

mål 

b) op til 20 % af den samlede 

finansieringsramme som angivet i artikel 

4.1 til opfyldelse af de i artikel 3, stk. 2, 

litra b), omhandlede mål 

Or. en 

 

Ændringsforslag  751 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Forslag til forordning 
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Bilag I – stk. 1 – litra b 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) op til 11 250 000 000 EUR til opfyldelse 

af de i artikel 3, stk. 2, litra b), omhandlede 

mål 

b) op til 28,5 % af EU-segmentet til 

opfyldelse af de i artikel 3, stk. 2, litra b), 

omhandlede mål 

Or. en 

 

Ændringsforslag  752 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Forslag til forordning 

Bilag I – stk. 1 – litra b 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) op til 11 250 000 000 EUR til opfyldelse 

af de i artikel 3, stk. 2, litra b), omhandlede 

mål 

b) op til 11 000 000 000 EUR til opfyldelse 

af de i artikel 3, stk. 2, litra b), omhandlede 

mål 

Or. en 

 

Ændringsforslag  753 

Gérard Deprez 

 

Forslag til forordning 

Bilag I – stk. 1 – litra b 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) op til 11 250 000 000 EUR til opfyldelse 

af de i artikel 3, stk. 2, litra b), omhandlede 

mål 

b) op til 11 954 375 000 EUR til opfyldelse 

af de i artikel 3, stk. 2, litra b), omhandlede 

mål 

Or. en 

 

Ændringsforslag  754 

Jordi Solé, Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Bilag I – stk. 1 – litra c 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) op til 11 250 000 000 EUR til opfyldelse 

af de i artikel 3, stk. 2, litra c), omhandlede 

mål 

c) op til 20 % af den samlede 

finansieringsramme som angivet i artikel 

4.1 til opfyldelse af de i artikel 3, stk. 2, 

litra c), omhandlede mål 

Or. en 

 

Ændringsforslag  755 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Forslag til forordning 

Bilag I – stk. 1 – litra c 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) op til 11 250 000 000 EUR til opfyldelse 

af de i artikel 3, stk. 2, litra c), omhandlede 

mål 

c) op til 28,5 % af EU-segmentet til 

opfyldelse af de i artikel 3, stk. 2, litra c), 

omhandlede mål 

Or. en 

 

Ændringsforslag  756 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Forslag til forordning 

Bilag I – stk. 1 – litra c 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) op til 11 250 000 000 EUR til opfyldelse 

af de i artikel 3, stk. 2, litra c), omhandlede 

mål 

c) op til 11 000 000 000 EUR til opfyldelse 

af de i artikel 3, stk. 2, litra c), omhandlede 

mål 

Or. en 

 

Ændringsforslag  757 

Gérard Deprez 

 

Forslag til forordning 

Bilag I – stk. 1 – litra c 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) op til 11 250 000 000 EUR til opfyldelse c) op til 11 954 375 000 EUR til opfyldelse 
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af de i artikel 3, stk. 2, litra c), omhandlede 

mål 

af de i artikel 3, stk. 2, litra c), omhandlede 

mål 

Or. en 

 

Ændringsforslag  758 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

 

Forslag til forordning 

Bilag I – stk. 1 – litra c 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) op til 11 250 000 000 EUR til opfyldelse 

af de i artikel 3, stk. 2, litra c), omhandlede 

mål 

c) op til 12 500 000 000 EUR til opfyldelse 

af de i artikel 3, stk. 2, litra c), omhandlede 

mål 

Or. en 

 

Ændringsforslag  759 

Paul Rübig 

 

Forslag til forordning 

Bilag I – stk. 1 – litra c 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) op til 11 250 000 000 EUR til opfyldelse 

af de i artikel 3, stk. 2, litra c), omhandlede 

mål 

c) op til 12 708 333 334 EUR til opfyldelse 

af de i artikel 3, stk. 2, litra c), omhandlede 

mål 

Or. en 

 

Ændringsforslag  760 

Jordi Solé, Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Bilag I – stk. 1 – litra d 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) op til 4 000 000 000 EUR til opfyldelse 

af de i artikel 3, stk. 2, litra d), omhandlede 

d) op til 15 % af den samlede 

finansieringsramme som angivet i artikel 

4.1 til opfyldelse af de i artikel 3, stk. 2, 
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mål litra d), omhandlede mål 

Or. en 

 

Ændringsforslag  761 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Forslag til forordning 

Bilag I – stk. 1 – litra d 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) op til 4 000 000 000 EUR til opfyldelse 

af de i artikel 3, stk. 2, litra d), omhandlede 

mål 

d) op til 13 % af EU-segmentet til 

opfyldelse af de i artikel 3, stk. 2, litra d), 

omhandlede mål 

Or. en 

 

Ændringsforslag  762 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Forslag til forordning 

Bilag I – stk. 1 – litra d 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) op til 4 000 000 000 EUR til opfyldelse 

af de i artikel 3, stk. 2, litra d), omhandlede 

mål 

d) op til 5 000 000 000 EUR til opfyldelse 

af de i artikel 3, stk. 2, litra d), omhandlede 

mål 

Or. en 

 

Ændringsforslag  763 

Paul Rübig 

 

Forslag til forordning 

Bilag I – stk. 1 – litra d 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) op til 4 000 000 000 EUR til opfyldelse 

af de i artikel 3, stk. 2, litra d), omhandlede 

mål 

d) op til 4 729 166 665 EUR til opfyldelse 

af de i artikel 3, stk. 2, litra d), omhandlede 

mål 

Or. en 
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Ændringsforslag  764 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

 

Forslag til forordning 

Bilag I – stk. 1 – litra d 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) op til 4 000 000 000 EUR til opfyldelse 

af de i artikel 3, stk. 2, litra d), omhandlede 

mål 

d) op til 5 567 500 000 EUR til opfyldelse 

af de i artikel 3, stk. 2, litra d), omhandlede 

mål 

Or. en 

 

Ændringsforslag  765 

Gérard Deprez 

 

Forslag til forordning 

Bilag I – stk. 1 – litra d 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) op til 4 000 000 000 EUR til opfyldelse 

af de i artikel 3, stk. 2, litra d), omhandlede 

mål 

d) op til 4 704 375 000 EUR til opfyldelse 

af de i artikel 3, stk. 2, litra d), omhandlede 

mål 

Or. en 

 

Ændringsforslag  766 

Jordi Solé, Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Bilag I – stk. 1 – litra d a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 da) op til 20 % af den samlede 

finansieringsramme som angivet i artikel 

4.1 til opfyldelse af de i artikel 3, stk. 2, 

litra d nyt), omhandlede mål. 

Or. en 
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Begrundelse 

Dette svarer til det nye politikområde bygningsrenovering som foreslået i artikel 3 og 7. 

 

Ændringsforslag  767 

Jordi Solé, Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Bilag II – stk. 1 – indledning 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Finansierings- og 

investeringstransaktionerne kan høre ind 

under et eller flere af følgende områder: 

Finansierings- og 

investeringstransaktionerne begrænses til 

følgende områder: 

Or. en 

 

Ændringsforslag  768 

Marco Valli 

 

Forslag til forordning 

Bilag II – stk. 1 – nr. 1 – indledning 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Udvikling af energisektoren i 

overensstemmelse med prioriteringerne for 

energiunionen, herunder 

energiforsyningssikkerhed, samt 

forpligtelserne i henhold til Agenda 2030 

og Parisaftalen, navnlig via: 

1. Udvikling af energisektoren, med 

undtagelse af aktiviteter relateret til 

fossile brændstoffer, herunder 

produktion, udnyttelse, forarbejdning, 

transmission, distribution, lagring eller 

forbrænding af olie, kul og naturgas samt 

kerneenergi, i overensstemmelse med 

prioriteringerne for energiunionen, 

herunder energiforsyningssikkerhed, samt 

forpligtelserne i henhold til Agenda 2030 

og Parisaftalen, navnlig via: 

Or. en 

 

Ændringsforslag  769 

Jordi Solé, Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 
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 DA 

Forslag til forordning 

Bilag II – stk. 1 – nr. 1 – indledning 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Udvikling af energisektoren i 

overensstemmelse med prioriteringerne for 

energiunionen, herunder 

energiforsyningssikkerhed, samt 

forpligtelserne i henhold til Agenda 2030 

og Parisaftalen, navnlig via: 

1. Udvikling af energisektoren, med 

undtagelse af aktiviteter relateret til 

produktion, forarbejdning, transmission, 

distribution, lagring eller forbrænding af 

fossile brændstoffer, i overensstemmelse 

med prioriteringerne for energiunionen, 

herunder energiforsyningssikkerhed, samt 

forpligtelserne i henhold til Agenda 2030 

og Parisaftalen, navnlig via: 

Or. en 

 

Ændringsforslag  770 

Jordi Solé, Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Bilag II – stk. 1 – nr. 1 – litra a 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) udvidelse af produktionen, forsyningen 

og anvendelsen af ren og bæredygtig 

vedvarende energi 

a) udvidelse og acceleration af 

produktionen, udnyttelsen, forsyningen og 

anvendelsen af vedvarende energi 

Or. en 

 

Ændringsforslag  771 

Eva Kaili 

 

Forslag til forordning 

Bilag II – stk. 1 – nr. 1 – litra c 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) udvikling og modernisering af 

infrastrukturer til bæredygtig energi (på 

transmissions- og distributionsplan, 

lagringsteknologi) 

c) udvikling og modernisering af 

infrastrukturer til bæredygtig energi, 

herunder peer-to-peer- og 

decentraliserede distributionsordninger 

(på transmissions- og distributionsplan, 

lagringsteknologi) 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  772 

Jordi Solé, Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Bilag II – stk. 1 – nr. 1 – litra c 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) udvikling og modernisering af 

infrastrukturer til bæredygtig energi (på 

transmissions- og distributionsplan, 

lagringsteknologi) 

c) udvikling og modernisering af 

infrastrukturer til bæredygtig energi, 

herunder elsammenkobling (på 

transmissions- og distributionsplan, 

lagringsteknologi) 

Or. en 

 

Ændringsforslag  773 

Jordi Solé, Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Bilag II – stk. 1 – nr. 1 – litra d 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) produktion og forsyning af syntetiske 

brændstoffer fra 

vedvarende/kulstofneutrale kilder 

alternative brændstoffer  

d) produktion og forsyning af syntetiske 

brændstoffer fra vedvarende energikilder 

på betingelse af positive virkninger under 

hele livscyklussen og 

effektivitetsvurdering 

Or. en 

 

Ændringsforslag  774 

Jordi Solé, Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Bilag II – stk. 1 – nr. 1 – litra e 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

e) (e) opsamling og lagring af CO2. udgår 
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 DA 

Or. en 

 

Ændringsforslag  775 

Esther de Lange 

 

Forslag til forordning 

Bilag II – stk. 1 – nr. 1 – litra e a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ea) vedligeholdelse eller opgradering af 

eksisterende infrastrukturaktiver i 

transport- og energisektoren, med særligt 

fokus på sikkerhedsaspekter. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  776 

Jordi Solé, Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Bilag II – stk. 1 – nr. 2 – indledning 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Udvikling af bæredygtige 

transportinfrastrukturer og -udstyr samt 

innovative teknologier i overensstemmelse 

med Unionens prioriteringer på 

transportområdet og forpligtelserne i 

henhold til Parisaftalen, navnlig via: 

2. Udvikling af bæredygtige 

transportinfrastrukturer og -udstyr, med 

undtagelse af motorveje, motortrafikveje 

og lufthavne, samt innovative teknologier i 

overensstemmelse med Unionens 

prioriteringer på transportområdet og 

forpligtelserne i henhold til Parisaftalen, 

navnlig via: 

Or. en 

 

Ændringsforslag  777 

Jordi Solé, Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Bilag II – stk. 1 – nr. 2 – litra a 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) projekter til støtte for udviklingen af 

TEN-T-infrastruktur, herunder urbane 

knudepunkter, sø- og indlandshavne, 

multimodale terminaler og deres 

forbindelse til hovednettene 

a) bæredygtige projekter til støtte for 

udviklingen af TEN-T-infrastruktur og 

mindre projekter, herunder urbane 

knudepunkter, med sigte på multimodalitet 

og nulemissionsteknologier, bæredygtige 
sø- og indlandshavne, multimodale 

terminaler og deres forbindelse til 

hovednettene samt tværsektorielle 

projekter i disse havne og terminaler 

såsom genanvendelse af affald og vand og 

integrerede ladestationer til skibe ved kaj 

Or. en 

 

Ændringsforslag  778 

Jordi Solé, Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Bilag II – stk. 1 – nr. 2 – litra b 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) intelligente og bæredygtige projekter 

vedrørende bymobilitet (rettet mod 

lavemissionstransportformer i byer, 

tilgængelighed, luft- og støjforurening, 

energiforbrug og ulykker) 

b) intelligente og bæredygtige projekter 

vedrørende bymobilitet (rettet mod 

nulemissionstransportformer i byer, 

tilgængelighed, luft- og støjforurening, 

energiforbrug og ulykker) 

Or. en 

 

Ændringsforslag  779 

Jordi Solé, Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Bilag II – stk. 1 – nr. 2 – litra c 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) støtte til fornyelse eller opgradering af 

mobile transportaktiver med henblik på 

udbredelsen af 

lavemissionsmobilitetsløsninger 

c) støtte til fornyelse eller opgradering af 

mobile transportaktiver med henblik på 

udbredelsen af 

nulemissionsmobilitetsløsninger 
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 DA 

Or. en 

 

Ændringsforslag  780 

Jordi Solé, Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Bilag II – stk. 1 – nr. 2 – litra d 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) jernbaneinfrastruktur, andre 

jernbaneprojekter og søhavne 

d) jernbaneinfrastruktur, inklusive 

manglende grænseoverskridende 

regionale forbindelser, som tidligere er 

blevet nedlagt, eller hvor driften er 

indstillet, og bæredygtige søhavne 

Or. en 

 

Ændringsforslag  781 

Jordi Solé, Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Bilag II – stk. 1 – nr. 2 – litra e 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

e) infrastruktur til alternative 

brændstoffer, herunder 
opladningsinfrastruktur. 

e) opladningsinfrastruktur. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  782 

Marco Valli, Laura Agea 

 

Forslag til forordning 

Bilag II – stk. 1 – nr. 2 – litra e a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ea) vedligeholdelse, reparation, 

restaurering eller opgradering af 
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eksisterende infrastruktur i transport- og 

energisektoren med henblik på at forbedre 

sikkerheden og modstandsdygtigheden 

over for forventede klimahændelser og 

ekstreme vejrhændelser; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  783 

Jordi Solé, Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Bilag II – stk. 1 – nr. 2 – litra e a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ea) vedligeholdelse eller opgradering af 

eksisterende infrastrukturaktiver i 

transport- og energisektoren, med særligt 

fokus på EU’s langsigtede transport-, 

energi- og klimamål; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  784 

Esther de Lange 

 

Forslag til forordning 

Bilag II – stk. 1 – nr. 2 – litra e a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ea) udvikling af en ny generation af 

batterier til elektrisk mobilitet; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  785 

Marco Valli, Laura Agea 

 

Forslag til forordning 

Bilag II – stk. 1 – nr. 2 a (nyt) 
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 DA 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. InvestEU skal ikke støtte 

kulstofintensiv infrastruktur, herunder 

motorveje og lufthavne, samt kerneenergi, 

medmindre målet direkte er afbødning af 

og tilpasning til klimaændringer eller 

vedligeholdelse af og sikkerhed for den 

eksisterende infrastruktur. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  786 

Jordi Solé, Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Bilag II – stk. 1 – nr. 3 – litra c 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) projekter og foretagender inden for 

forvaltning af miljøressourcer og rene 

teknologier 

c) projekter og foretagender inden for 

forvaltning af miljøressourcer og 

bæredygtige teknologier 

Or. en 

 

Ændringsforslag  787 

Jordi Solé, Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Bilag II – stk. 1 – nr. 3 – litra f 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

f) bekæmpelse af klimaændringer, 

herunder risikoreduktion af 

naturkatastrofer 

f) bekæmpelse af klimaændringer, 

herunder risikoreduktion af 

naturkatastrofer, klimatilpasning og 

afbødning af klimaændringer 

Or. en 
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Ændringsforslag  788 

Jordi Solé, Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Bilag II – stk. 1 – nr. 3 – litra g 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

g) projekter og foretagender, der 

gennemfører den cirkulære økonomi ved at 

integrere aspekter vedrørende 

ressourceeffektivitet i produktionen og 

produkternes livcyklus, herunder 

bæredygtig forsyning med primære og 

sekundære råstoffer 

g) projekter og foretagender, der 

gennemfører den cirkulære økonomi ved at 

integrere aspekter vedrørende ressource- 

og energieffektivitet i produktionen og 

produkternes livcyklus, herunder 

genanvendelse af primære og sekundære 

råstoffer 

Or. en 

 

Ændringsforslag  789 

Jordi Solé, Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Bilag II – stk. 1 – nr. 3 – litra h 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

h) dekarbonisering og betydelig reduktion 

af udledningerne i de energiintensive 

industrier, herunder storstilede 

demonstrationsprojekter inden for 

innovative lavemissionsteknologier og 

udbredelsen heraf. 

h) dekarbonisering og betydelig reduktion 

af udledningerne i de energiintensive 

industrier, herunder storstilede 

demonstrationsprojekter inden for 

innovative CCU-nulemissionsteknologier 

og udbredelsen heraf. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  790 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Forslag til forordning 

Bilag II – stk. 1 – nr. 3 – litra h a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ha) projekter til bekæmpelse af 

klimaforandringer; 
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 DA 

Or. en 

 

Ændringsforslag  791 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Forslag til forordning 

Bilag II – stk. 1 – nr. 3 – litra h b (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 hb) projekter til fremme af bæredygtig 

kulturarv, navnlig strategier og 

instrumenter til beskyttelse af den 

europæiske kulturarv, både den materielle 

og den immaterielle.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  792 

Jordi Solé, Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Bilag II – stk. 1 – nr. 5 – litra a 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) forsknings-, herunder 

forskningsinfrastruktur og støtte til 

forskningsverdenen, og 

innovationsprojekter, som bidrager til 

målene under [Horisont Europa] 

a) forsknings-, herunder 

forskningsinfrastruktur og støtte til 

forskningsverdenen, produktudvikling og 

innovationsprojekter, som bidrager til 

målene under [Horisont Europa] 

Or. en 

 

Ændringsforslag  793 

Sven Giegold, Jordi Solé 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Bilag II – stk. 1 – nr. 5 – litra d 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 
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d) samarbejdsprojekter mellem 

forskningsverdenen og industrien 

d) samarbejdsprojekter mellem 

forskningsverdenen, industrien, offentlige 

virksomheder og civilsamfundet, 

herunder patient- og 

slutbrugerorganisationer 

Or. en 

 

Ændringsforslag  794 

Jordi Solé, Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Bilag II – stk. 1 – nr. 5 – litra f 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

f) nye effektive sundhedsprodukter, 

herunder lægemidler, medicinsk udstyr og 

lægemidler til avanceret terapi. 

f) nye og forbedrede effektive, 

tilgængelige og økonomiske 
sundhedsprodukter, herunder lægemidler, 

vacciner, medicinsk udstyr og lægemidler 

til diagnosticering og avanceret terapi 

samt nye antimikrobielle stoffer og 

innovative udviklingsprocesser, der 

undgår brug af dyreforsøg. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  795 

Jordi Solé, Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Bilag II – stk. 1 – nr. 6 – litra a 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) kunstig intelligens a) etisk kunstig intelligens underlagt 

forudgående vurdering 

Or. en 

 

Ændringsforslag  796 

Jordi Solé, Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 
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 DA 

 

Forslag til forordning 

Bilag II – stk. 1 – nr. 6 – litra d 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) blockchain og anden distributed ledger-

teknologi 

d) distributed ledger-teknologi 

Or. en 

 

Ændringsforslag  797 

Jordi Solé, Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Bilag II – stk. 1 – nr. 6 – litra e 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

e) højtudviklede digitale færdigheder e) fremme af digitale færdigheder 

Or. en 

 

Ændringsforslag  798 

Jordi Solé, Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Bilag II – stk. 1 – nr. 7 – indledning 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

7. Finansiel støtte til enheder med op til 

3 000 ansatte, med særligt fokus på 
SMV'er og små midcapselskaber, navnlig 

via: 

7. Finansiel støtte til SMV'er og små 

midcapselskaber, navnlig via: 

Or. en 

 

Ændringsforslag  799 

Othmar Karas, Eva Maydell 
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Forslag til forordning 

Bilag II – stk. 1 – nr. 7 – litra a 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) tilvejebringelse af driftskapital og 

investeringer 

a) tilvejebringelse af driftskapital og 

investeringer gennem hele virksomhedens 

livscyklus 

Or. en 

Begrundelse 

I lyset af SMV’ers mangfoldighed og deres erhvervsaktivitet præciserer dette 

ændringsforslag, at tilvejebringelsen af driftskapital og investeringer bør finde sted i hele 

virksomhedens livscyklus fra oprettelsen over opstarts- og opskaleringsfasen til 

virksomhedsoverdragelsen. 

 

Ændringsforslag  800 

Jordi Solé, Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Bilag II – stk. 1 – nr. 7 – litra b a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba) kvindelig iværksætterkultur 

Or. en 

 

Ændringsforslag  801 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Forslag til forordning 

Bilag II – stk. 1 – nr. 7 – litra b a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba) tilvejebringelse af finansiering til 

leasingtransaktioner 

Or. en 
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 DA 

Begrundelse 

I lyset af de fordele, SMV’er får af leasing, idet virksomhedens kapital frigives med henblik på 

yderligere investeringer i bæredygtig vækst, bør dette ændringsforslag sikre 

leasingtransaktioner inden for rammerne af InvestEU-fonden, som det for indeværende er 

tilfældet under de eksisterende finansieringsprogrammer, herunder COSME. 

 

Ændringsforslag  802 

Luigi Morgano 

 

Forslag til forordning 

Bilag II – stk. 1 – nr. 8 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

8. Kulturelle og kreative sektorer; 

mediebranchen, den audiovisuelle sektor 

og journalistik. 

8. Kulturelle og kreative sektorer; 

mediebranchen, den audiovisuelle sektor 

og journalistik, navnlig via, men ikke 

begrænset til: 

a) ny teknologi såsom hjælpeteknologi til 

kulturelle og kreative varer og tjenester 

b) kulturelle og kreative industrier og 

sektorer, såsom udvidet virkelighed/virtuel 

virkelighed, immersive miljøer, 

menneskelige computergrænseflader, 

internetprotokol- og cloudinfrastrukturer, 

5G-netværk, nye medier 

c) anvendelse af digitale teknologier til 

bevarelse og restaurering af materiel og 

immateriel europæisk kulturarv 

d) teknologisk forvaltning af intellektuel 

ejendomsret. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  803 

Pervenche Berès, Christian Ehler 

 

Forslag til forordning 

Bilag II – stk. 1 – nr. 8 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

8. Kulturelle og kreative sektorer; 

mediebranchen, den audiovisuelle sektor 

og journalistik. 

8. Kulturelle og kreative sektorer; 

spillebranchen; modebranchen; 
mediebranchen, den audiovisuelle sektor 
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og journalistik; den europæiske 

kulturarvssky. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  804 

Jordi Solé, Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Bilag II – stk. 1 – nr. 9 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

9. Turisme. 9. Bæredygtig turisme. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  805 

Jordi Solé, Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Bilag II – stk. 1 – nr. 11 – litra c a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ca) fremme af ligestilling mellem kønnene 

Or. en 

 

Ændringsforslag  806 

Jordi Solé, Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Bilag II – stk. 1 – nr. 11 – litra h 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

h) innovative sundhedsløsninger, herunder 

sundhedstjenester og nye modeller for 

sundhedspleje 

h) innovative sundhedsløsninger, herunder 

e-sundhed, sundhedstjenester og nye 

modeller for sundhedspleje 

Or. en 
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 DA 

 

Ændringsforslag  807 

Jordi Solé, Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Bilag II – stk. 1 – nr. 12 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

12. Udvikling af forsvarsindustrien for 

derved at øge Unionens strategiske 

uafhængighed, navnlig via støtte til: 

udgår 

a) Unionens forsvarsforsyningskæde, 

navnlig gennem finansiel bistand til 

SMV'er og midcapselskaber 

 

b) selskaber, der deltager i disruptive 

innovationsprojekter i forsvarssektoren og 

nært relateret til teknologier med et 

dobbelt formål  

 

c) forsvarsforsyningskæden ved deltagelse 

i fælles forskning på forsvarsområdet og 

udviklingsprojekter, herunder dem der 

støttes via Den Europæiske Forsvarsfond 

 

d) infrastruktur inden for forskning på 

forsvarsområdet og uddannelse. 

 

Or. en 

 

Ændringsforslag  808 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Forslag til forordning 

Bilag II – stk. 1 – nr. 12 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

12. Udvikling af forsvarsindustrien for 

derved at øge Unionens strategiske 

uafhængighed, navnlig via støtte til: 

udgår 

a) Unionens forsvarsforsyningskæde, 

navnlig gennem finansiel bistand til 

SMV'er og midcapselskaber 
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b) selskaber, der deltager i disruptive 

innovationsprojekter i forsvarssektoren og 

nært relateret til teknologier med et 

dobbelt formål  

 

c) forsvarsforsyningskæden ved deltagelse 

i fælles forskning på forsvarsområdet og 

udviklingsprojekter, herunder dem der 

støttes via Den Europæiske Forsvarsfond 

 

d) infrastruktur inden for forskning på 

forsvarsområdet og uddannelse. 

 

Or. en 

 

Ændringsforslag  809 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Forslag til forordning 

Bilag II – stk. 1 – nr. 13 – indledning 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

13. Rumfart, navnlig gennem udvikling af 

rumsektoren i overensstemmelse med 

målene for rumstrategien med henblik på: 

13. Rumfart, navnlig gennem udvikling af 

rumsektoren med fokus udelukkende på 

civile anvendelsesformål i 

overensstemmelse med målene for 

rumstrategien med henblik på: 

Or. en 

 

Ændringsforslag  810 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Forslag til forordning 

Bilag II – stk. 1 – nr. 13 – litra d 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) fremme Unionens uafhængighed med 

hensyn til sikker adgang til rummet, 

herunder aspekter vedrørende dobbelt 

anvendelse.  

d) fremme Unionens uafhængighed med 

hensyn til sikker adgang til rummet.  

Or. en 
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Ændringsforslag  811 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Forslag til forordning 

Bilag III – punkt 2 – underpunkt 2.1 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2.1a Antal regioner dækket af projekter 

Or. en 

 

Ændringsforslag  812 

Sander Loones 

 

Forslag til forordning 

Bilag III – punkt 2 – underpunkt 2.1 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2.1a Samlet beløb for undertegnede 

foranstaltninger pr. 

gennemførelsespartner 

Or. en 

 

Ændringsforslag  813 

Alfred Sant 

 

Forslag til forordning 

Bilag III – punkt 2 – underpunkt 2.1 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2.1a Geografisk fordeling dækket af 

projekter. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  814 

Jordi Solé, Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 



 

PE630.411v01-00 124/127 AM\1168409DA.docxDA 

Forslag til forordning 

Bilag III – punkt 3 – underpunkt 3.2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3.2 Investeringer til støtte for klimamål 3.2 Investeringer til støtte for klimamål, 

specificeret pr. politikområde og -kategori 

samt andel af klimarelevans 

Or. en 

 

Ændringsforslag  815 

Marco Valli 

 

Forslag til forordning 

Bilag III – punkt 3 – underpunkt 3.2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3.2 Investeringer til støtte for klimamål 3.2 Investeringer til støtte for klimamål, 

herunder indvirkning på de absolutte og 

relative drivhusgasemissioner 

Or. en 

 

Ændringsforslag  816 

Marco Valli 

 

Forslag til forordning 

Bilag III – punkt 3 – underpunkt 3.3 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3.3a Investeringer til fremme af den 

sociale økonomi og de sociale 

virksomheder 

Or. en 

 

Ændringsforslag  817 

Jordi Solé, Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Bilag III – punkt 3 – underpunkt 3.3 a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3.3a Absolut og relativ udledning af 

drivhusgasser 

Or. en 

 

Ændringsforslag  818 

Jordi Solé, Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Bilag III – punkt 4 – underpunkt 4.2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4.2 Energi: Antal husstande med forbedret 

energiforbrugsklassificering 

4.2 Energi: Antal husstande med forbedret 

energiforbrugsklassificering, antal 

husholdninger, der er renoveret 

til standarden for næsten energineutrale 

bygninger eller passivhuse 

Or. en 

 

Ændringsforslag  819 

Jordi Solé, Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Bilag III – punkt 4 – underpunkt 4.2 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 4.2a Energi: energibesparelse 

Or. en 

 

Ændringsforslag  820 

Jordi Solé, Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Bilag III – punkt 4 – underpunkt 4.2 b (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 4.2b Energi: absolut og relativ udledning 

af drivhusgasser 

Or. en 

 

Ændringsforslag  821 

Jordi Solé, Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Bilag III – punkt 4 – underpunkt 4.4 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4.4 Transport: Mobiliserede investeringer i 

TEN-T, heraf: TEN-T hovednettet 

4.4 Transport: Mobiliserede investeringer i 

TEN-T, heraf: TEN-T hovednettet, små 

projekter, andet 

Or. en 

 

Ændringsforslag  822 

Jordi Solé, Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Bilag III – punkt 4 – underpunkt 4.4 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 4.4a Transport: absolut og relativ 

udledning af drivhusgasser 

Or. en 

 

Ændringsforslag  823 

Jordi Solé, Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Bilag III – punkt 5 – underpunkt 5.2 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 
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 5.2a Bidrag til at løse globale 

samfundsmæssige udfordringer i 

Horisont Europa: "Sundhed og trivsel", 

"Et integrerende samfund", 

"Modstandsdygtige samfund", 

"Bæredygtige fødevarer", 

"Naturressourcer og miljø" 

Or. en 

 

Ændringsforslag  824 

Jordi Solé, Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Bilag III – punkt 6 – indledning 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. SMV'er 6. Data opdelt efter køn om SMV'er 

Or. en 

 

Ændringsforslag  825 

Jordi Solé, Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Bilag III – punkt 7 – indledning 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

7. Sociale investeringer og færdigheder  7. Data opdelt efter køn om sociale 

investeringer og færdigheder  

Or. en 

 


