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Ändringsförslag  574 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Förslag till förordning 

Artikel 17 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Kommissionen ska bistås av en 

rådgivande nämnd som ska ha två 

sammansättningar, företrädare för 

genomförandepartner och företrädare för 

medlemsstaterna. 

1. Kommissionen och styrelsen ska 

bistås av en rådgivande nämnd som ska 

bestå av en företrädare för varje 

genomförandepartner, en företrädare för 

varje medlemsstat, en företrädare för EIB, 

en företrädare för kommissionen och en 

expert för varje politikområde, som ska 

utses av Europeiska ekonomiska och 

sociala kommittén. 

Or. en 

Motivering 

Detta ändringsförslag bör säkerställa att både kommissionen och styrelsen bistås av den 

rådgivande nämnden i den sammansättning som anges. 

 

Ändringsförslag  575 

Eva Kaili 

 

Förslag till förordning 

Artikel 17 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Kommissionen ska bistås av en 

rådgivande nämnd som ska ha två 

sammansättningar, företrädare för 

genomförandepartner och företrädare för 

medlemsstaterna. 

1. Kommissionen ska bistås av en 

rådgivande nämnd som ska ha två 

sammansättningar, företrädare för 

genomförandepartner, företrädare för 

medlemsstaterna och ledamöter av 

Europaparlamentets berörda utskott. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  576 

Esther de Lange 
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Förslag till förordning 

Artikel 17 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Kommissionen ska bistås av en 

rådgivande nämnd som ska ha två 

sammansättningar, företrädare för 

genomförandepartner och företrädare för 

medlemsstaterna. 

1. Styrkommittén ska bistås av en 

rådgivande nämnd som ska ha två 

sammansättningar, företrädare för 

genomförandepartner och företrädare för 

medlemsstaterna. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  577 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Förslag till förordning 

Artikel 17 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Kommissionen ska bistås av en 

rådgivande nämnd som ska ha två 

sammansättningar, företrädare för 

genomförandepartner och företrädare för 

medlemsstaterna. 

1. Kommissionen ska bistås av en 

rådgivande nämnd som ska ha två 

sammansättningar, företrädare för 

genomförandepartner och företrädare för 

medlemsstaterna. Båda 

sammansättningarna ska sträva efter en 

jämn könsfördelning bland sina 

medlemmar.  

Or. en 

 

Ändringsförslag  578 

Barbara Kappel 

 

Förslag till förordning 

Artikel 17 – punkt 1a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. Kommissionen ska i samarbete 

med EIB-gruppen komplettera denna 

förordning genom att införa en 

riskbedömningsmetod. 
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Riskbedömningsmetoden ska omfatta  

 (a) en riskvärderingsklassificering för att 

säkerställa en enhetlig och standardiserad 

behandling av alla transaktioner 

oberoende av intermediären, 

 (b) en metod för att bedöma riskvärdet 

och sannolikheten för obestånd på 

grundval av tydliga statistiska metoder, 

inbegripet miljö-, samhällsansvars- och 

bolagsstyrningskriterier (ESG), 

 (c) en metod för att bedöma exponering 

vid obestånd och förlust, med hänsyn till 

finansieringsvärdet, projektrisken, 

återbetalningsvillkoren, ställd säkerhet 

och andra relevanta indikatorer. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  579 

Eva Kaili 

 

Förslag till förordning 

Artikel 17 – punkt 2a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. Ledamöter av Europaparlament 

som utsetts av de berörda utskotten ska 

sitta i två och ett halvt år. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  580 

Marco Valli 

 

Förslag till förordning 

Artikel 17 – punkt 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Kommissionen ska vara företrädd i 

den rådgivande nämndens båda 

sammansättningar. 

3. En oberoende expert för varje 

politikområde ska vara företrädd i den 

rådgivande nämndens båda 
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sammansättningar. De oberoende 

experterna ska utses av kommissionen 

genom en öppen inbjudan om att lämna 

in intresseanmälningar. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  581 

Marco Valli 

 

Förslag till förordning 

Artikel 17 – punkt 4 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

När den rådgivande nämnden 

sammanträder med företrädare för 

genomförandepartnerna ska 

ordförandeskapet innehas gemensamt av 

en företrädare för kommissionen och den 

företrädare som utses av Europeiska 

investeringsbanken. 

När den rådgivande nämnden 

sammanträder i båda sammansättningar 

ska ordförandeskapet innehas av en 

företrädare för kommissionen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  582 

Luigi Morgano 

 

Förslag till förordning 

Artikel 17 – punkt 4 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

När den rådgivande nämnden 

sammanträder med företrädare för 

genomförandepartnerna ska 

ordförandeskapet innehas gemensamt av 

en företrädare för kommissionen och den 

företrädare som utses av Europeiska 

investeringsbanken. 

När den rådgivande nämnden 

sammanträder med företrädare för 

genomförandepartnerna ska 

ordförandeskapet innehas av en företrädare 

för kommissionen. 

Or. en 
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Ändringsförslag  583 

Marco Valli 

 

Förslag till förordning 

Artikel 17 – punkt 4 – stycke 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

En företrädare för kommissionen ska 

vara ordförande när den rådgivande 

nämnden sammanträder med företrädare 

för medlemsstaterna. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  584 

Marco Valli 

 

Förslag till förordning 

Artikel 17 – punkt 4 – stycke 3a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Den rådgivande nämnden ska föreslå 

kommissionen ändringar av fördelningen 

av de belopp som avses i bilaga I. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  585 

Marco Valli, Laura Agea 

 

Förslag till förordning 

Artikel 17 – punkt 4 – stycke 3b (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Den rådgivande nämnden ska 

regelbundet anordna ett samråd med 

berörda parter, särskilt företrädare för 

civilsamhället, arbetsmarknadens parter, 

offentliga myndigheter, saminvesterare, 

oberoende experter samt utbildnings-, 

yrkesutbildnings- och 

forskningsinstitutioner, för att diskutera 
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den strategiska inriktningen för och 

genomförandet av investeringsstrategin 

enligt denna förordning. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  586 

Esther de Lange 

 

Förslag till förordning 

Artikel 17 – punkt 5 – led a – led ii 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(ii) ge råd till kommissionen om 

marknadsmisslyckanden och suboptimala 

investeringssituationer och 

marknadsförhållanden, 

(ii) ge råd till styrkommittén om 

marknadsmisslyckanden och suboptimala 

investeringssituationer och 

marknadsförhållanden, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  587 

Sander Loones 

 

Förslag till förordning 

Artikel 17 – punkt 5 – led a – led ii 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(ii) ge råd till kommissionen om 

marknadsmisslyckanden och suboptimala 

investeringssituationer och 

marknadsförhållanden, 

(ii) ge råd till kommissionen om 

unionsomfattande och/eller 

medlemsstatsspecifika 
marknadsmisslyckanden och suboptimala 

investeringssituationer och 

marknadsförhållanden, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  588 

Jordi Solé, Sven Giegold 

för Verts/ALE-gruppen 
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Förslag till förordning 

Artikel 17 – punkt 5 – led a – led ii 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(ii) ge råd till kommissionen om 

marknadsmisslyckanden och suboptimala 

investeringssituationer och 

marknadsförhållanden, 

(ii) ge råd till kommissionen om 

marknads- och 

samordningsmisslyckanden och 

suboptimala investeringssituationer och 

marknadsförhållanden, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  589 

Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells 

 

Förslag till förordning 

Artikel 17 – punkt 5 – led a – led iia (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (iia) främja samordning och utbyte av 

bästa praxis för att underlätta 

kommissionens uppgift att garantera ett 

enhetligt genomförande av InvestEU 

genom de olika genomförandepartnerna, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  590 

Marco Valli 

 

Förslag till förordning 

Artikel 17 – punkt 5 – led b – led i 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(i) informera medlemsstaterna om 

genomförandet av InvestEU-fonden, 

(i) informera medlemsstaterna om 

genomförandet av InvestEU-fonden inom 

varje område, 

Or. en 
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Ändringsförslag  591 

Marco Valli, Laura Agea 

 

Förslag till förordning 

Artikel 17 – punkt 5a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 5a. De utförliga protokollen från den 

rådgivande nämndens möten ska göras 

tillgängliga för allmänheten på en 

särskild webbplats. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  592 

Esther de Lange 

 

Förslag till förordning 

Artikel 17a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 17a 

 Styrkommitté 

 1. InvestEU-fonden ska styras av en 

styrkommitté som, vid användningen av 

EU-garantin, ska fatta beslut i enlighet 

med de allmänna mål som fastställs i 

artikel 3. 

 2. Styrkommittén ska 

 a) bestå av sju medlemmar: tre utsedda av 

kommissionen, en utsedd av den 

rådgivande nämnden i dess 

sammansättning av företrädare för 

genomförandepartnerna, en utsedd av 

Europeiska investeringsbanken och två 

experter utsedda som icke-röstberättigade 

medlemmar av Europaparlamentet; de 

utsedda experterna får inte begära eller ta 

emot instruktioner från unionens 

institutioner, organ eller byråer, från 

regeringen i någon medlemsstat eller från 

något annat offentligt eller privat organ 

och ska agera fullständigt oberoende; 
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experterna ska utföra sina uppgifter 

opartiskt och i InvestEU-fondens intresse, 

 b) utse en ordförande bland sina 

röstberättigade medlemmar för en fast 

period av tre år som kan förnyas en gång, 

 c) diskutera och ta största möjliga hänsyn 

till alla medlemmars ståndpunkter. Om 

ledamöterna inte kan enas om en 

ståndpunkt ska styrkommittén fatta sina 

beslut med enhällighet bland sina 

medlemmar med rösträtt. Protokollen från 

styrkommitténs möten ska ge en 

omfattande redogörelse för samtliga 

medlemmars ståndpunkter. 

 3. Styrkommittén ska säkerställa att den 

strategiska inriktningen för InvestEU är 

förenlig med målen i artikel 3 och att den 

finansierings- och investeringsverksamhet 

som genomförandepartnerna föreslår är 

förenliga med unionens lagstiftning och 

politik. När styrkommittén utför sina 

uppgifter enligt denna förordning ska den 

endast sträva efter att uppnå de mål som 

fastställs i denna förordning. 

 4. Styrkommittén ska fastställa de 

operativa strategier och förfaranden som 

krävs för att InvestEU ska fungera och de 

regler som ska gälla för transaktionerna 

med investeringsplattformar och 

nationella utvecklingsbanker eller -

institutioner. 

 5. Styrkommittén ska sammanställa en 

resultattavla med föreslagna 

finansierings- och 

investeringstransaktioner åt 

investeringskommittén. Resultattavlan ska 

särskilt innehålla bedömningar av 

följande: 

 a) De föreslagna finansierings- och 

investeringstransaktionernas riskprofil. 

 b) Nyttan för slutmottagarna. 

 c) Uppfyllandet av kriterierna för 

stödberättigande. 
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 Varje genomförandepartner ska ge 

lämplig och enhetlig information till 

styrkommittén så att den kan 

sammanställa resultattavlan. 

 6. Styrkommittén ska regelbundet 

anordna ett samråd med relevanta aktörer 

– särskilt saminvesterare, offentliga 

myndigheter, experter, utbildnings-, 

yrkesutbildnings- och 

forskningsinstitutioner, berörda 

arbetsmarknadsparter och företrädare för 

civilsamhället – om inriktningen för och 

genomförandet av investeringsstrategin 

enligt denna förordning. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  593 

Eva Kaili 

 

Förslag till förordning 

Artikel 17a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 17a 

 Styrelsen 

 Styrelsen ska bestå av åtta ledamöter: fyra 

utsedda av kommissionen, två experter 

utsedda av Europaparlamentet och två 

medlemmar utsedda av EIB-gruppen. 

 Samtliga styrelseledamöter är 

röstberättigade. 

 Styrelsen bör fatta sina beslut enhälligt 

och i enlighet med bestämmelserna i 

denna förordning. 

 Styrelseprotokollen ska offentliggöras när 

de har godkänts av styrelsen. 

 Styrelsen ska regelbundet anordna 

samrådsmöten med berörda parter, 

däribland saminvesterare, offentliga 

myndigheter, experter, utbildnings- och 

forskningsinstitutioner, 
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arbetsmarknadsparter och företrädare för 

civilsamhället, om inriktningen för och 

genomförandet av InvestEU:s 

investeringsstrategi. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  594 

Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells 

 

Förslag till förordning 

Artikel 17a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 17a 

 Riskbedömningsmetod 

 1. Kommissionen ska i samarbete med 

EIB-gruppen och efter samråd med den 

rådgivande nämnden, bestående av 

genomförandepartnerna, komplettera 

denna förordning genom att införa en 

riskbedömningsmetod. 

Riskbedömningsmetoden ska omfatta 

 (a) en riskvärderingsklassificering för att 

säkerställa en enhetlig och standardiserad 

behandling av alla transaktioner 

oberoende av intermediären, 

 (b) en metod för att bedöma riskvärdet 

och sannolikheten för obestånd på 

grundval av tydliga statistiska metoder, 

inbegripet miljö-, samhällsansvars- och 

bolagsstyrningskriterier (ESG), 

 (c) en metod för att bedöma exponering 

vid obestånd och förlust, med hänsyn till 

finansieringsvärdet, projektrisken, 

återbetalningsvillkoren, ställd säkerhet 

och andra relevanta indikatorer. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  595 
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Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Förslag till förordning 

Artikel 17a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 17a 

 Riskbedömningskriterier 

 Kommissionen ska, i nära samarbete med 

EIB-gruppen som huvudsaklig 

genomförandepartner och i samordning 

med övriga genomförandepartner, 

komplettera denna förordning genom att 

införa riskbedömningskriterier för att 

bidra till programmets enhetlighet och en 

effektiv analys och jämförelse av 

transaktioner inom ramen för InvestEU-

fonden. 

Or. en 

Motivering 

Detta ändringsförslag säkerställer att kommissionen, i nära samarbete med EIB-gruppen som 

huvudsaklig genomförandepartner och i samordning med övriga genomförandepartner, 

kompletterar denna förordning genom att införa riskbedömningskriterier för att bidra till 

programmets enhetlighet och en effektiv analys och jämförelse av transaktioner inom ramen 

för InvestEU-fonden. 

 

Ändringsförslag  596 

Othmar Karas 

 

Förslag till förordning 

Artikel 17b (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 17b 

 Styrelsen 

 1. InvestEU-fonden ska styras av en 

styrelse som vid användningen av EU-

garantin i enlighet med de allmänna 

målen i artikel 3 ska fastställa 
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 (a) InvestEU-fondens strategiska 

inriktning, 

 (b) de operativa strategier och 

förfaranden som behövs för att InvestEU-

fonden ska fungera, och 

 (c) reglerna för transaktioner med 

investeringsplattformar. 

 2. Styrelsen ska 

 (a) bestå av följande sex medlemmar: 

 (i) Tre medlemmar som kommissionen 

utser. 

 (ii) En medlem som Europeiska 

investeringsbanken utser. 

 (iii) En medlem som 

rådgivningscentrumet utser bland 

företrädarna för genomförandepartnerna. 

Denna medlem får inte vara en 

företrädare för EIB-gruppen. 

 (iv) En expert som utses av 

Europaparlamentet. Denna expert får inte 

begära eller ta emot instruktioner från 

unionens institutioner, organ eller byråer, 

från regeringen i någon medlemsstat eller 

från något annat offentligt eller privat 

organ och ska agera fullständigt 

oberoende. Experten ska utföra sina 

uppgifter opartiskt och i InvestEU-

fondens intresse. 

 (b) utse en ordförande bland de tre 

medlemmar som utsetts av kommissionen 

för en fast period av tre år som kan 

förnyas en gång, 

 (c) diskutera och ta största möjliga 

hänsyn till alla medlemmars 

ståndpunkter. Om medlemmarna inte kan 

enas om en ståndpunkt ska styrelsen fatta 

sina beslut med en majoritet av sina 

medlemmar. Protokollen från styrelsens 

möten ska ge en omfattande redogörelse 

för samtliga medlemmars ståndpunkter. 

De detaljerade protokollen från styrelsens 

möten ska offentliggöras så snart de har 

godkänts av styrelsen. Europaparlamentet 
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ska omedelbart underrättas om detta 

offentliggörande. 

 3. Styrelsen ska föreslå kommissionen 

ändringar av fördelningen av de belopp 

som avses i bilaga I. 

 4. Styrelsen ska regelbundet anordna ett 

samråd med relevanta aktörer – särskilt 

saminvesterare, offentliga myndigheter, 

experter, utbildnings-, yrkesutbildnings- 

och forskningsinstitutioner, berörda 

arbetsmarknadsparter och företrädare för 

civilsamhället – om inriktningen för och 

genomförandet av investeringsstrategin 

enligt denna förordning. 

 5. Styrelsen ska bistås av ett sekretariat i 

enlighet med artikel 19.2 i denna 

förordning. 

Or. en 

Motivering 

Genom detta ändringsförslag inrättas en styrelse som återspeglar den styrning som fastställts 

inom Efsi och säkerställs att de detaljerade protokollen från styrelsens möten offentliggörs så 

snart de har godkänts av styrelsen. Styrelsen ska även bistås av ett sekretariat som utför 

kontorsrelaterade och administrativa uppgifter. 

 

Ändringsförslag  597 

Eva Kaili 

 

Förslag till förordning 

Artikel 17b (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 17b 

 Resultattavla 

 1. En resultattavla med indikatorer 

(nedan kallad resultattavlan) ska 

användas av varje genomförandepartner 

för att bedöma kvalitet och sundhet när 

det gäller de investeringar som eventuellt 

kan stödjas genom EU-garantin. 

Resultattavlan ska säkerställa en 
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oberoende, transparent och harmoniserad 

bedömning av den potentiella och faktiska 

användningen av EU-garantin. 

 2. Varje genomförandepartner ska fylla i 

resultattavlan för de föreslagna 

finansierings- och 

investeringstransaktionerna. Om 

investeringstransaktionen föreslås av 

flera genomförandepartner ska 

resultattavlan fyllas i gemensamt av de 

olika partner som deltar i genomförandet. 

 3. Resultattavlan ska särskilt innehålla 

bedömningar av följande: 

 (a) Riskprofilen för den föreslagna 

finansierings- och 

investeringstransaktionen enligt den 

riskbedömningsmetod som avses i artikel 

17a. 

 (b) Nyttan för stödmottagarna. 

 (c) Uppfyllandet av kriterierna för 

stödberättigande. 

 (d) Investeringstransaktionens kvalitet 

och bidrag till hållbar tillväxt och 

sysselsättning för alla. 

 (e) Investeringstransaktionens bidrag till 

uppnåendet av målen för InvestEU-

programmet. 

 (f) Det tekniska och finansiella bidraget 

till projektet. 

 4. Kommissionen ska ges befogenhet att 

anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 26 för att komplettera denna 

förordning genom att fastställa närmare 

bestämmelser för den resultattavla som 

ska användas av genomförandepartnerna. 

 5. Vid behov får EIB-gruppen genom sitt 

partnerskap med kommissionen bistå 

genomförandepartnerna i förbindelse med 

tillämpningen av riskbedömningsmetoden 

och sammanställningen av resultattavlan. 

Kommissionen ska se till att metoden 

tillämpas korrekt och att de resultattavlor 

som läggs fram för investeringskommittén 
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är av hög kvalitet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  598 

Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells 

 

Förslag till förordning 

Artikel 17b (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 17b 

 Resultattavla 

 1. En resultattavla med indikatorer 

(nedan kallad resultattavlan) ska 

användas av varje genomförandepartner 

för att bedöma kvalitet och sundhet när 

det gäller de investeringar som eventuellt 

kan stödjas genom EU-garantin. 

Resultattavlan ska säkerställa en 

oberoende, transparent och harmoniserad 

bedömning av den potentiella och faktiska 

användningen av EU-garantin. 

 2. Varje genomförandepartner ska fylla i 

resultattavlan för sina föreslagna 

finansierings- och 

investeringstransaktioner. Om 

investeringstransaktionen föreslås av 

flera genomförandepartner ska 

resultattavlan fyllas i gemensamt av de 

olika partner som deltar i genomförandet. 

 3. Resultattavlan ska särskilt innehålla 

bedömningar av följande: 

 (a) Riskprofilen för den föreslagna 

finansierings- och 

investeringstransaktionen enligt den 

riskbedömningsmetod som avses i artikel 

17a. 

 (b) Nyttan för slutmottagarna. 

 (c) Uppfyllandet av kriterierna för 

stödberättigande. 
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 (d) Investeringstransaktionens kvalitet 

och bidrag till hållbar tillväxt och 

sysselsättning. 

 (e) Investeringstransaktionens bidrag till 

uppnåendet av målen för InvestEU-

programmet. 

 (f) Det tekniska och finansiella bidraget 

till projektet. 

 4. Kommissionen ska ges befogenhet att 

anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 26 för att komplettera denna 

förordning genom att fastställa närmare 

bestämmelser för den resultattavla som 

ska användas av genomförandepartnerna. 

 5. Vid behov får EIB-gruppen och/eller 

kommissionen bistå 

genomförandepartnerna i förbindelse med 

tillämpningen av riskbedömningsmetoden 

och sammanställningen av resultattavlan. 

Kommissionen ska se till att metoden 

tillämpas korrekt och att de resultattavlor 

som läggs fram för investeringskommittén 

är av hög kvalitet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  599 

Eva Kaili 

 

Förslag till förordning 

Artikel 17c (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 17c 

 Riskbedömningsmetod 

  1. Kommissionen ska i samarbete med 

EIB-gruppen komplettera denna 

förordning genom att införa en 

riskbedömningsmetod. 

Riskbedömningsmetoden ska omfatta  

 (a) en riskvärderingsklassificering för att 

säkerställa en enhetlig och standardiserad 
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behandling av alla transaktioner 

oberoende av intermediären,  

 (b) en metod för att bedöma riskvärdet 

och sannolikheten för obestånd på 

grundval av tydliga statistiska metoder, 

inbegripet miljö-, samhällsansvars- och 

bolagsstyrningskriterier (ESG),  

 (c) en metod för att bedöma exponering 

vid obestånd och förlust, med hänsyn till 

finansieringsvärdet, projektrisken, 

återbetalningsvillkoren, ställd säkerhet 

och andra relevanta indikatorer.  

Or. en 

 

Ändringsförslag  600 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Förslag till förordning 

Artikel 18 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 18 utgår 

Projektgrupp  

1. En projektgrupp ska inrättas, bestående 

av experter som genomförandepartnerna 

ställer till kommissionens förfogande utan 

kostnad för unionens budget. 

 

2. Varje genomförandepartner ska utse 

experter till projektgruppen. Antalet 

experter ska fastställas i garantiavtalet. 

 

3. Kommissionen ska bekräfta att de 

finansierings- och 

investeringstransaktioner som föreslås av 

genomförandepartnerna överensstämmer 

med unionens lagstiftning och politik. 

 

4.  

Förutsatt att kommissionen ger sin 

bekräftelse enligt punkt 3 ska 

projektgruppen utföra en kvalitetskontroll 

av den due diligence-granskning som 

genomförandepartnerna har gjort av de 
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föreslagna finansierings- och 

investeringstransaktionerna. 

Finansierings- och 

investeringstransaktioner ska därefter 

överlämnas till investeringskommittén för 

att godkännas för täckning genom EU-

garantin. 

Projektgruppen ska sammanställa en 

resultattavla med föreslagna 

finansierings- och 

investeringstransaktioner åt 

investeringskommittén. 

 

Resultattavlan ska särskilt innehålla 

bedömningar av följande: 

 

(a) De föreslagna finansierings- och 

investeringstransaktionernas riskprofil. 

 

(b) Nyttan för slutmottagarna.  

(c) Uppfyllandet av kriterierna för 

stödberättigande. 

 

Varje genomförandepartner ska ge 

lämplig och enhetlig information till 

projektgruppen så att den kan göra en 

riskanalys och sammanställa 

resultattavlan. 

 

5. En expert i projektgruppen ska inte 

kontrollera due diligence-granskningen 

eller bedömningen av en potentiell 

finansierings- eller 

investeringstransaktion som lämnats av 

den genomförandepartner som har ställt 

den experten till kommissionens 

förfogande. Den experten ska inte heller 

sammanställa resultattavlan för de 

förslagen. 

 

6. Varje expert i projektgruppen ska 

uppge eventuella intressekonfliker för 

kommissionen och utan dröjsmål meddela 

kommissionen alla uppgifter som den 

behöver för att fortlöpande kontrollera att 

inga intressekonflikter förekommer. 

 

7. Kommissionen ska fastställa närmare 

bestämmelser för projektgruppens arbete 

och för kontroll av intressekonflikter. 
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8. Kommissionen ska fastställa närmare 

bestämmelser för resultattavlan som gör 

det möjligt för investeringskommittén att 

godkänna användningen av EU-garantin 

för en föreslagen finansierings- eller 

investeringstransaktion. 

 

Or. en 

 

Ändringsförslag  601 

Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg 

 

Förslag till förordning 

Artikel 18 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 18 utgår 

Projektgrupp  

1. En projektgrupp ska inrättas, bestående 

av experter som genomförandepartnerna 

ställer till kommissionens förfogande utan 

kostnad för unionens budget. 

 

2. Varje genomförandepartner ska utse 

experter till projektgruppen. Antalet 

experter ska fastställas i garantiavtalet. 

 

3. Kommissionen ska bekräfta att de 

finansierings- och 

investeringstransaktioner som föreslås av 

genomförandepartnerna överensstämmer 

med unionens lagstiftning och politik. 

 

4.  

Förutsatt att kommissionen ger sin 

bekräftelse enligt punkt 3 ska 

projektgruppen utföra en kvalitetskontroll 

av den due diligence-granskning som 

genomförandepartnerna har gjort av de 

föreslagna finansierings- och 

investeringstransaktionerna. 

Finansierings- och 

investeringstransaktioner ska därefter 

överlämnas till investeringskommittén för 

att godkännas för täckning genom EU-
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garantin. 

Projektgruppen ska sammanställa en 

resultattavla med föreslagna 

finansierings- och 

investeringstransaktioner åt 

investeringskommittén. 

 

Resultattavlan ska särskilt innehålla 

bedömningar av följande: 

 

(a) De föreslagna finansierings- och 

investeringstransaktionernas riskprofil. 

 

(b) Nyttan för slutmottagarna.  

(c) Uppfyllandet av kriterierna för 

stödberättigande. 

 

Varje genomförandepartner ska ge 

lämplig och enhetlig information till 

projektgruppen så att den kan göra en 

riskanalys och sammanställa 

resultattavlan. 

 

5. En expert i projektgruppen ska inte 

kontrollera due diligence-granskningen 

eller bedömningen av en potentiell 

finansierings- eller 

investeringstransaktion som lämnats av 

den genomförandepartner som har ställt 

den experten till kommissionens 

förfogande. Den experten ska inte heller 

sammanställa resultattavlan för de 

förslagen. 

 

6. Varje expert i projektgruppen ska 

uppge eventuella intressekonfliker för 

kommissionen och utan dröjsmål meddela 

kommissionen alla uppgifter som den 

behöver för att fortlöpande kontrollera att 

inga intressekonflikter förekommer. 

 

7. Kommissionen ska fastställa närmare 

bestämmelser för projektgruppens arbete 

och för kontroll av intressekonflikter. 

 

8. Kommissionen ska fastställa närmare 

bestämmelser för resultattavlan som gör 

det möjligt för investeringskommittén att 

godkänna användningen av EU-garantin 

för en föreslagen finansierings- eller 

investeringstransaktion. 

 



 

PE630.411v01-00 24/132 AM\1168409SV.docx 

SV 

Or. en 

Motivering 

Duplicering av uppgifter med t.ex. nationella banker, som är fullständigt kapabla att utarbeta 

riskprofiler eller verifiera kriterierna för stödberättigande. En annan institution som 

använder sina egna metoder skulle kunna ställa till med oreda och förlänga förfarandena 

utan något mervärde. Se även skäl 27. 

 

Ändringsförslag  602 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Förslag till förordning 

Artikel 18 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 18 utgår 

Projektgrupp  

1. En projektgrupp ska inrättas, bestående 

av experter som genomförandepartnerna 

ställer till kommissionens förfogande utan 

kostnad för unionens budget. 

 

2. Varje genomförandepartner ska utse 

experter till projektgruppen. Antalet 

experter ska fastställas i garantiavtalet. 

 

3. Kommissionen ska bekräfta att de 

finansierings- och 

investeringstransaktioner som föreslås av 

genomförandepartnerna överensstämmer 

med unionens lagstiftning och politik. 

 

4.  

Förutsatt att kommissionen ger sin 

bekräftelse enligt punkt 3 ska 

projektgruppen utföra en kvalitetskontroll 

av den due diligence-granskning som 

genomförandepartnerna har gjort av de 

föreslagna finansierings- och 

investeringstransaktionerna. 

Finansierings- och 

investeringstransaktioner ska därefter 

överlämnas till investeringskommittén för 

att godkännas för täckning genom EU-

garantin. 
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Projektgruppen ska sammanställa en 

resultattavla med föreslagna 

finansierings- och 

investeringstransaktioner åt 

investeringskommittén. 

 

Resultattavlan ska särskilt innehålla 

bedömningar av följande: 

 

(a) De föreslagna finansierings- och 

investeringstransaktionernas riskprofil. 

 

(b) Nyttan för slutmottagarna.  

(c) Uppfyllandet av kriterierna för 

stödberättigande. 

 

Varje genomförandepartner ska ge 

lämplig och enhetlig information till 

projektgruppen så att den kan göra en 

riskanalys och sammanställa 

resultattavlan. 

 

5. En expert i projektgruppen ska inte 

kontrollera due diligence-granskningen 

eller bedömningen av en potentiell 

finansierings- eller 

investeringstransaktion som lämnats av 

den genomförandepartner som har ställt 

den experten till kommissionens 

förfogande. Den experten ska inte heller 

sammanställa resultattavlan för de 

förslagen. 

 

6. Varje expert i projektgruppen ska 

uppge eventuella intressekonfliker för 

kommissionen och utan dröjsmål meddela 

kommissionen alla uppgifter som den 

behöver för att fortlöpande kontrollera att 

inga intressekonflikter förekommer. 

 

7. Kommissionen ska fastställa närmare 

bestämmelser för projektgruppens arbete 

och för kontroll av intressekonflikter. 

 

8. Kommissionen ska fastställa närmare 

bestämmelser för resultattavlan som gör 

det möjligt för investeringskommittén att 

godkänna användningen av EU-garantin 

för en föreslagen finansierings- eller 

investeringstransaktion. 

 

Or. en 
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Motivering 

Projektgruppen i kommissionens förslag utgår för att undvika komplexitet, ett alltför 

långdraget förfarande för projektgodkännande och risker i fråga om sekretessen för 

information samt intressekonflikter. I enlighet med ändringsförslaget till artikel 19.2 

tillhandahålls ett sekretariat som ska bistå både investeringskommittén och styrelsen med 

kontorsrelaterade och administrativa uppgifter. 

 

Ändringsförslag  603 

Eva Kaili 

 

Förslag till förordning 

Artikel 18 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 18 utgår 

Projektgrupp  

1. En projektgrupp ska inrättas, bestående 

av experter som genomförandepartnerna 

ställer till kommissionens förfogande utan 

kostnad för unionens budget. 

 

2. Varje genomförandepartner ska utse 

experter till projektgruppen. Antalet 

experter ska fastställas i garantiavtalet. 

 

3. Kommissionen ska bekräfta att de 

finansierings- och 

investeringstransaktioner som föreslås av 

genomförandepartnerna överensstämmer 

med unionens lagstiftning och politik. 

 

4.  

Förutsatt att kommissionen ger sin 

bekräftelse enligt punkt 3 ska 

projektgruppen utföra en kvalitetskontroll 

av den due diligence-granskning som 

genomförandepartnerna har gjort av de 

föreslagna finansierings- och 

investeringstransaktionerna. 

Finansierings- och 

investeringstransaktioner ska därefter 

överlämnas till investeringskommittén för 

att godkännas för täckning genom EU-

garantin. 
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Projektgruppen ska sammanställa en 

resultattavla med föreslagna 

finansierings- och 

investeringstransaktioner åt 

investeringskommittén. 

 

Resultattavlan ska särskilt innehålla 

bedömningar av följande: 

 

(a) De föreslagna finansierings- och 

investeringstransaktionernas riskprofil. 

 

(b) Nyttan för slutmottagarna.  

(c) Uppfyllandet av kriterierna för 

stödberättigande. 

 

Varje genomförandepartner ska ge 

lämplig och enhetlig information till 

projektgruppen så att den kan göra en 

riskanalys och sammanställa 

resultattavlan. 

 

5. En expert i projektgruppen ska inte 

kontrollera due diligence-granskningen 

eller bedömningen av en potentiell 

finansierings- eller 

investeringstransaktion som lämnats av 

den genomförandepartner som har ställt 

den experten till kommissionens 

förfogande. Den experten ska inte heller 

sammanställa resultattavlan för de 

förslagen. 

 

6. Varje expert i projektgruppen ska 

uppge eventuella intressekonfliker för 

kommissionen och utan dröjsmål meddela 

kommissionen alla uppgifter som den 

behöver för att fortlöpande kontrollera att 

inga intressekonflikter förekommer. 

 

7. Kommissionen ska fastställa närmare 

bestämmelser för projektgruppens arbete 

och för kontroll av intressekonflikter. 

 

8. Kommissionen ska fastställa närmare 

bestämmelser för resultattavlan som gör 

det möjligt för investeringskommittén att 

godkänna användningen av EU-garantin 

för en föreslagen finansierings- eller 

investeringstransaktion. 

 

Or. en 
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Ändringsförslag  604 

Esther de Lange 

 

Förslag till förordning 

Artikel 18 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 18 utgår 

Projektgrupp  

1. En projektgrupp ska inrättas, bestående 

av experter som genomförandepartnerna 

ställer till kommissionens förfogande utan 

kostnad för unionens budget. 

 

2. Varje genomförandepartner ska utse 

experter till projektgruppen. Antalet 

experter ska fastställas i garantiavtalet. 

 

3. Kommissionen ska bekräfta att de 

finansierings- och 

investeringstransaktioner som föreslås av 

genomförandepartnerna överensstämmer 

med unionens lagstiftning och politik. 

 

4.  

Förutsatt att kommissionen ger sin 

bekräftelse enligt punkt 3 ska 

projektgruppen utföra en kvalitetskontroll 

av den due diligence-granskning som 

genomförandepartnerna har gjort av de 

föreslagna finansierings- och 

investeringstransaktionerna. 

Finansierings- och 

investeringstransaktioner ska därefter 

överlämnas till investeringskommittén för 

att godkännas för täckning genom EU-

garantin. 

 

Projektgruppen ska sammanställa en 

resultattavla med föreslagna 

finansierings- och 

investeringstransaktioner åt 

investeringskommittén. 

 

Resultattavlan ska särskilt innehålla 

bedömningar av följande: 
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(a) De föreslagna finansierings- och 

investeringstransaktionernas riskprofil. 

 

(b) Nyttan för slutmottagarna.  

(c) Uppfyllandet av kriterierna för 

stödberättigande. 

 

Varje genomförandepartner ska ge 

lämplig och enhetlig information till 

projektgruppen så att den kan göra en 

riskanalys och sammanställa 

resultattavlan. 

 

5. En expert i projektgruppen ska inte 

kontrollera due diligence-granskningen 

eller bedömningen av en potentiell 

finansierings- eller 

investeringstransaktion som lämnats av 

den genomförandepartner som har ställt 

den experten till kommissionens 

förfogande. Den experten ska inte heller 

sammanställa resultattavlan för de 

förslagen. 

 

6. Varje expert i projektgruppen ska 

uppge eventuella intressekonfliker för 

kommissionen och utan dröjsmål meddela 

kommissionen alla uppgifter som den 

behöver för att fortlöpande kontrollera att 

inga intressekonflikter förekommer. 

 

7. Kommissionen ska fastställa närmare 

bestämmelser för projektgruppens arbete 

och för kontroll av intressekonflikter. 

 

8. Kommissionen ska fastställa närmare 

bestämmelser för resultattavlan som gör 

det möjligt för investeringskommittén att 

godkänna användningen av EU-garantin 

för en föreslagen finansierings- eller 

investeringstransaktion. 

 

Or. en 

 

Ändringsförslag  605 

Sander Loones 

 

Förslag till förordning 

Artikel 18 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 18 utgår 

Projektgrupp  

1. En projektgrupp ska inrättas, bestående 

av experter som genomförandepartnerna 

ställer till kommissionens förfogande utan 

kostnad för unionens budget. 

 

2. Varje genomförandepartner ska utse 

experter till projektgruppen. Antalet 

experter ska fastställas i garantiavtalet. 

 

3. Kommissionen ska bekräfta att de 

finansierings- och 

investeringstransaktioner som föreslås av 

genomförandepartnerna överensstämmer 

med unionens lagstiftning och politik. 

 

4.  

Förutsatt att kommissionen ger sin 

bekräftelse enligt punkt 3 ska 

projektgruppen utföra en kvalitetskontroll 

av den due diligence-granskning som 

genomförandepartnerna har gjort av de 

föreslagna finansierings- och 

investeringstransaktionerna. 

Finansierings- och 

investeringstransaktioner ska därefter 

överlämnas till investeringskommittén för 

att godkännas för täckning genom EU-

garantin. 

 

Projektgruppen ska sammanställa en 

resultattavla med föreslagna 

finansierings- och 

investeringstransaktioner åt 

investeringskommittén. 

 

Resultattavlan ska särskilt innehålla 

bedömningar av följande: 

 

(a) De föreslagna finansierings- och 

investeringstransaktionernas riskprofil. 

 

(b) Nyttan för slutmottagarna.  

(c) Uppfyllandet av kriterierna för 

stödberättigande. 
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Varje genomförandepartner ska ge 

lämplig och enhetlig information till 

projektgruppen så att den kan göra en 

riskanalys och sammanställa 

resultattavlan. 

 

5. En expert i projektgruppen ska inte 

kontrollera due diligence-granskningen 

eller bedömningen av en potentiell 

finansierings- eller 

investeringstransaktion som lämnats av 

den genomförandepartner som har ställt 

den experten till kommissionens 

förfogande. Den experten ska inte heller 

sammanställa resultattavlan för de 

förslagen. 

 

6. Varje expert i projektgruppen ska 

uppge eventuella intressekonfliker för 

kommissionen och utan dröjsmål meddela 

kommissionen alla uppgifter som den 

behöver för att fortlöpande kontrollera att 

inga intressekonflikter förekommer. 

 

7. Kommissionen ska fastställa närmare 

bestämmelser för projektgruppens arbete 

och för kontroll av intressekonflikter. 

 

8. Kommissionen ska fastställa närmare 

bestämmelser för resultattavlan som gör 

det möjligt för investeringskommittén att 

godkänna användningen av EU-garantin 

för en föreslagen finansierings- eller 

investeringstransaktion. 

 

Or. en 

 

Ändringsförslag  606 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Förslag till förordning 

Artikel 18 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 18 utgår 

Projektgrupp  
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1. En projektgrupp ska inrättas, bestående 

av experter som genomförandepartnerna 

ställer till kommissionens förfogande utan 

kostnad för unionens budget. 

 

2. Varje genomförandepartner ska utse 

experter till projektgruppen. Antalet 

experter ska fastställas i garantiavtalet. 

 

3. Kommissionen ska bekräfta att de 

finansierings- och 

investeringstransaktioner som föreslås av 

genomförandepartnerna överensstämmer 

med unionens lagstiftning och politik. 

 

4.  

Förutsatt att kommissionen ger sin 

bekräftelse enligt punkt 3 ska 

projektgruppen utföra en kvalitetskontroll 

av den due diligence-granskning som 

genomförandepartnerna har gjort av de 

föreslagna finansierings- och 

investeringstransaktionerna. 

Finansierings- och 

investeringstransaktioner ska därefter 

överlämnas till investeringskommittén för 

att godkännas för täckning genom EU-

garantin. 

 

Projektgruppen ska sammanställa en 

resultattavla med föreslagna 

finansierings- och 

investeringstransaktioner åt 

investeringskommittén. 

 

Resultattavlan ska särskilt innehålla 

bedömningar av följande: 

 

(a) De föreslagna finansierings- och 

investeringstransaktionernas riskprofil. 

 

(b) Nyttan för slutmottagarna.  

(c) Uppfyllandet av kriterierna för 

stödberättigande. 

 

Varje genomförandepartner ska ge 

lämplig och enhetlig information till 

projektgruppen så att den kan göra en 

riskanalys och sammanställa 

resultattavlan. 

 

5. En expert i projektgruppen ska inte  
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kontrollera due diligence-granskningen 

eller bedömningen av en potentiell 

finansierings- eller 

investeringstransaktion som lämnats av 

den genomförandepartner som har ställt 

den experten till kommissionens 

förfogande. Den experten ska inte heller 

sammanställa resultattavlan för de 

förslagen. 

6. Varje expert i projektgruppen ska 

uppge eventuella intressekonfliker för 

kommissionen och utan dröjsmål meddela 

kommissionen alla uppgifter som den 

behöver för att fortlöpande kontrollera att 

inga intressekonflikter förekommer. 

 

7. Kommissionen ska fastställa närmare 

bestämmelser för projektgruppens arbete 

och för kontroll av intressekonflikter. 

 

8. Kommissionen ska fastställa närmare 

bestämmelser för resultattavlan som gör 

det möjligt för investeringskommittén att 

godkänna användningen av EU-garantin 

för en föreslagen finansierings- eller 

investeringstransaktion. 

 

Or. en 

 

Ändringsförslag  607 

Jordi Solé, Sven Giegold 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 18 – rubriken 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Projektgrupp Resultattavla 

Or. en 

 

Ändringsförslag  608 

Jordi Solé, Sven Giegold 

för Verts/ALE-gruppen 
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Förslag till förordning 

Artikel 18 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. En projektgrupp ska inrättas, 

bestående av experter som 

genomförandepartnerna ställer till 

kommissionens förfogande utan kostnad 

för unionens budget. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  609 

Luigi Morgano 

 

Förslag till förordning 

Artikel 18 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. En projektgrupp ska inrättas, 

bestående av experter som 

genomförandepartnerna ställer till 

kommissionens förfogande utan kostnad 

för unionens budget. 

1. En projektgrupp ska inrättas, 

bestående av oberoende och kvalificerade 

experter. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  610 

Marco Valli 

 

Förslag till förordning 

Artikel 18 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. En projektgrupp ska inrättas, 

bestående av experter som 

genomförandepartnerna ställer till 

kommissionens förfogande utan kostnad 

för unionens budget. 

1. En projektgrupp ska inrättas, 

bestående av avlönade, kvalificerade 

experter som genomförandepartnerna 

ställer till kommissionens förfogande på 

heltid, eller som utses genom en öppen 

inbjudan om att lämna in 
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intresseanmälningar. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  611 

Jordi Solé, Sven Giegold 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 18 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Varje genomförandepartner ska 

utse experter till projektgruppen. Antalet 

experter ska fastställas i garantiavtalet. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  612 

Luigi Morgano 

 

Förslag till förordning 

Artikel 18 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Varje genomförandepartner ska 

utse experter till projektgruppen. Antalet 

experter ska fastställas i garantiavtalet. 

2. Projektgruppen ska bestå av 

avlönade, oberoende experter som ska 

utses genom en öppen inbjudan om att 

lämna in intresseanmälningar, baserat på 

deras dokumenterade kunskaper, 

kompetenser och erfarenheter inom ett 

eller flera av de uppgiftsområden som 

ingår i gruppens mandat. Varje 

genomförandepartner ska utse experter till 

projektgruppen. Antalet experter ska 

fastställas i garantiavtalet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  613 
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Marco Valli 

 

Förslag till förordning 

Artikel 18 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Varje genomförandepartner ska 

utse experter till projektgruppen. Antalet 

experter ska fastställas i garantiavtalet. 

(Berör inte den svenska versionen.) 

Or. en 

 

Ändringsförslag  614 

Jordi Solé, Sven Giegold 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 18 – punkt 2a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. Kommissionen ska ges befogenhet 

att anta delegerade akter enligt artikel 26 i 

syfte att komplettera denna förordning 

genom att inrätta en resultattavla med 

indikatorer som ska användas för att 

säkerställa en oberoende och transparent 

bedömning av den eventuella och faktiska 

användningen av EU-garantin. 

 Resultattavlan ska bestå av följande tre 

delar: 

 – En del avseende ”strategisk 

målinriktning” som ska innehålla 

indikatorer för bedömning av huruvida en 

föreslagen verksamhet kan betecknas som 

kompletterande enligt definitionen i 

denna förordning samt i vilken grad som 

den föreslagna verksamheten bidrar till de 

allmänna målen i artikel 9. 

 – En del avseende ”medborgareffekter” 

som ska innehålla indikatorer såsom 

långsiktigt jobbskapande och 

bruttomervärde, vägt enligt den 

arbetslöshet och de resultatklyftor som 
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gäller för de berörda regionerna samt 

skilja mellan direkta och indirekta 

effekter. 

 – En del avseende ”tekniskt 

genomförande” som ska innehålla 

indikatorer som handlar om 

investeringsprocessens effektivitet, såsom 

förhållande mellan offentliga och privata 

åtaganden, och projektansvarigas, 

mellanhänders och plattformars kvalitet 

och kapacitet. 

 Resultaten för varje del ska kombineras i 

en vägd summa där delarna avseende 

”målinriktning” och ”generella effekter” 

ska ha lika vikt och den ”tekniska” delen 

ska ha en vikt som högst uppgår till 

hälften av den vikt som tillämpas för de 

andra delarna. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  615 

Marco Valli 

 

Förslag till förordning 

Artikel 18 – punkt 2a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. Kommissionen får utse ytterligare 

kvalificerade oberoende experter med 

relevant dokumenterad erfarenhet inom 

riskportföljförvaltning och garantier 

genom en öppen inbjudan om att lämna 

in intresseanmälningar. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  616 

Jordi Solé, Sven Giegold 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 
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Artikel 18 – punkt 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Kommissionen ska bekräfta att de 

finansierings- och 

investeringstransaktioner som föreslås av 

genomförandepartnerna överensstämmer 

med unionens lagstiftning och politik. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  617 

Jordi Solé, Sven Giegold 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 18 – punkt 4 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Förutsatt att kommissionen ger sin 

bekräftelse enligt punkt 3 ska 

projektgruppen utföra en kvalitetskontroll 

av den due diligence-granskning som 

genomförandepartnerna har gjort av de 

föreslagna finansierings- och 

investeringstransaktionerna. Finansierings- 

och investeringstransaktioner ska därefter 

överlämnas till investeringskommittén för 

att godkännas för täckning genom EU-

garantin. 

Innan ett projekt överlämnas till 

investeringskommittén ska kommissionen 

bedöma om de investerings- och 

finansieringstransaktioner som 

genomförandepartnerna har ansökt om är 

förenliga med EU:s lagstiftning och 

politik. Ett särskilt förfarande ska göra 

det möjligt för kommissionen att utföra en 

kvalitetskontroll av den due diligence-

granskning som genomförandepartnerna 

har gjort av de föreslagna finansierings- 

och investeringstransaktionerna. 

Kommissionen får be om förtydliganden 

av genomförandepartnerna om de 

ovannämnda frågorna och ska justera 

betygen i resultattavlan för icke-

finansiella ämnen i enlighet med detta. 
Finansierings- och 

investeringstransaktioner ska därefter 

överlämnas till investeringskommittén för 

att godkännas för täckning genom EU-

garantin. 

Or. en 
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Ändringsförslag  618 

Marco Valli 

 

Förslag till förordning 

Artikel 18 – punkt 4 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Förutsatt att kommissionen ger sin 

bekräftelse enligt punkt 3 ska 

projektgruppen utföra en kvalitetskontroll 

av den due diligence-granskning som 

genomförandepartnerna har gjort av de 

föreslagna finansierings- och 

investeringstransaktionerna. Finansierings- 

och investeringstransaktioner ska därefter 

överlämnas till investeringskommittén för 

att godkännas för täckning genom EU-

garantin. 

Förutsatt att kommissionen ger sin 

bekräftelse enligt artikel 17a (ny) ska 

projektgruppen utföra en oberoende och 

opartisk kvalitetskontroll av den due 

diligence-granskning som 

genomförandepartnerna har gjort av de 

föreslagna finansierings- och 

investeringstransaktionerna. Finansierings- 

och investeringstransaktioner ska därefter 

överlämnas till investeringskommittén för 

att godkännas för täckning genom EU-

garantin. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  619 

Jordi Solé, Sven Giegold 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 18 – punkt 4 – stycke 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Projektgruppen ska sammanställa en 

resultattavla med föreslagna 

finansierings- och 

investeringstransaktioner åt 

investeringskommittén. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  620 

Jordi Solé, Sven Giegold 
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för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 18 – punkt 4 – stycke 3 – led c 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) Uppfyllandet av kriterierna för 

stödberättigande. 

(c) Uppfyllandet av kriterierna för 

stödberättigande, inbegripet efterlevnaden 

av EU:s miljöstandarder, EU-stadgan om 

de grundläggande rättigheterna och 

energiunionens princip om 

”energieffektivitet först”. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  621 

Marco Valli 

 

Förslag till förordning 

Artikel 18 – punkt 4 – stycke 3 – led ca (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ca) Utformningen och utvärderingen 

av bankrelaterade aspekter av 

konsekvens- och resultatbedömning. 

 Strukturering av garantier och 

avtalsformer för genomförandepartner. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  622 

Luigi Morgano 

 

Förslag till förordning 

Artikel 18 – punkt 4 – stycke 3 – led ca (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ca) Investeringstransaktionens kvalitet 

och bidrag till hållbar tillväxt och 

sysselsättning. 
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Or. en 

 

Ändringsförslag  623 

Jordi Solé, Sven Giegold 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 18 – punkt 4 – stycke 3 – led ca (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ca) Investeringstransaktionens kvalitet 

och bidrag till hållbar tillväxt och 

sysselsättning. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  624 

Jordi Solé, Sven Giegold 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 18 – punkt 4 – stycke 3 – led cb (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (cb) Investeringstransaktionens bidrag 

till uppnåendet av målen för InvestEU-

programmet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  625 

Luigi Morgano 

 

Förslag till förordning 

Artikel 18 – punkt 4 – stycke 3 – led cb (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (cb) Investeringstransaktionens bidrag 

till uppnåendet av målen för programmet. 
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Or. en 

 

Ändringsförslag  626 

Luigi Morgano 

 

Förslag till förordning 

Artikel 18 – punkt 4 – stycke 3 – led cc (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (cc) Det tekniska och finansiella 

bidraget till projektet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  627 

Jordi Solé, Sven Giegold 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 18 – punkt 4 – stycke 3 – led cc (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (cc) Det tekniska och finansiella 

bidraget till projektet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  628 

Jordi Solé, Sven Giegold 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 18 – punkt 4 – stycke 3 – led cd (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (cd) Huruvida den föreslagna åtgärden 

innebär en lösning för de identifierade 

marknads- och 

samordningsmisslyckandena eller 
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suboptimala investeringssituationerna. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  629 

Jordi Solé, Sven Giegold 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 18 – punkt 4 – stycke 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Varje genomförandepartner ska ge lämplig 

och enhetlig information till 

projektgruppen så att den kan göra en 

riskanalys och sammanställa resultattavlan. 

Varje genomförandepartner ska ge lämplig 

och enhetlig information till kommissionen 

så att den kan göra en riskanalys och 

sammanställa resultattavlan. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  630 

Luigi Morgano 

 

Förslag till förordning 

Artikel 18 – punkt 5 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. En expert i projektgruppen ska 

inte kontrollera due diligence-

granskningen eller bedömningen av en 

potentiell finansierings- eller 

investeringstransaktion som lämnats av 

den genomförandepartner som har ställt 

den experten till kommissionens 

förfogande. Den experten ska inte heller 

sammanställa resultattavlan för de 

förslagen. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  631 



 

PE630.411v01-00 44/132 AM\1168409SV.docx 

SV 

Jordi Solé, Sven Giegold 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 18 – punkt 5 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. En expert i projektgruppen ska 

inte kontrollera due diligence-

granskningen eller bedömningen av en 

potentiell finansierings- eller 

investeringstransaktion som lämnats av 

den genomförandepartner som har ställt 

den experten till kommissionens 

förfogande. Den experten ska inte heller 

sammanställa resultattavlan för de 

förslagen. 

5. Vid behov får kommissionen bistå 

genomförandepartnerna i förbindelse med 

tillämpningen av riskbedömningsmetoden 

och sammanställningen av resultattavlan. 

Kommissionen ska se till att 

betygsättningsmetoden tillämpas korrekt 

och att de resultattavlor som läggs fram 

för investeringskommittén är av hög 

kvalitet. Kommissionen ska efter sin due 

diligence-granskning och kontroll av att 

kraven är uppfyllda justera 

resultattavlans betyg i icke-finansiella 

ämnen innan resultattavlan överlämnas 

till investeringskommittén.  

Or. en 

 

Ändringsförslag  632 

Jordi Solé, Sven Giegold 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 18 – punkt 6 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6. Varje expert i projektgruppen ska 

uppge eventuella intressekonfliker för 

kommissionen och utan dröjsmål meddela 

kommissionen alla uppgifter som den 

behöver för att fortlöpande kontrollera att 

inga intressekonflikter förekommer. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  633 
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Jordi Solé, Sven Giegold 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 18 – punkt 7 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

7. Kommissionen ska fastställa 

närmare bestämmelser för 

projektgruppens arbete och för kontroll av 

intressekonflikter. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  634 

Jordi Solé, Sven Giegold 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 18 – punkt 8 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

8. Kommissionen ska fastställa 

närmare bestämmelser för resultattavlan 

som gör det möjligt för 

investeringskommittén att godkänna 

användningen av EU-garantin för en 

föreslagen finansierings- eller 

investeringstransaktion. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  635 

Luigi Morgano 

 

Förslag till förordning 

Artikel 18 – punkt 8 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

8. Kommissionen ska fastställa 

närmare bestämmelser för resultattavlan 

som gör det möjligt för 

8. Kommissionen ska ges befogenhet 

att anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 26 för att komplettera denna 
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investeringskommittén att godkänna 

användningen av EU-garantin för en 

föreslagen finansierings- eller 

investeringstransaktion. 

förordning genom att fastställa närmare 

bestämmelser för resultattavlan som gör 

det möjligt för investeringskommittén att 

godkänna användningen av EU-garantin 

för en föreslagen finansierings- eller 

investeringstransaktion. Resultattavlan ska 

säkerställa en oberoende och transparent 

bedömning av den potentiella och faktiska 

användningen av EU-garantin. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  636 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Förslag till förordning 

Artikel 18a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 18a 

 Kommissionens kvalitetskontroll 

 Innan ett projekt överlämnas till 

investeringskommittén ska kommissionen 

bedöma om de investerings- och 

finansieringstransaktioner som 

genomförandepartnerna har ansökt om är 

förenliga med EU:s lagstiftning och 

politik. Ett särskilt förfarande ska göra 

det möjligt för kommissionen att utföra en 

kvalitetskontroll av den due diligence-

granskning som genomförandepartnerna 

har gjort av de föreslagna finansierings- 

och investeringstransaktionerna. 

Kommissionen får be om förtydliganden 

av genomförandepartnerna om de 

ovannämnda frågorna och ska justera 

betygen i resultattavlan för icke-

finansiella ämnen i enlighet med artikel 

17.5. 

Or. en 
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Ändringsförslag  637 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Förslag till förordning 

Artikel 18b (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 18b 

 Resultattavlan ska särskilt innehålla 

bedömningar av följande: 

 (a) Riskprofilen för den föreslagna 

finansierings- och 

investeringstransaktionen enligt den 

riskbedömningsmetod som avses i artikel 

17a. 

 (b) Nyttan för slutmottagarna. 

 (c) Förenligheten med EU:s åtaganden 

enligt FN:s mål för hållbar utveckling, 

Parisavtalet om klimatförändringar, den 

europeiska pelaren för sociala rättigheter 

och EU-stadgan om de grundläggande 

rättigheterna. 

 (d) Investeringstransaktionens kvalitet 

och bidrag till hållbar tillväxt och 

sysselsättning samt skapandet av 

arbetstillfällen av hög kvalitet i EU. 

 (e) Investeringstransaktionens bidrag till 

uppnåendet av målen för InvestEU-

programmet. 

 (f) Det tekniska och finansiella bidraget 

till projektet. 

 (g) Huruvida den föreslagna åtgärden 

innebär en lösning för de identifierade 

marknadsmisslyckandena eller 

suboptimala investeringssituationerna. 

 Vid behov får kommissionen bistå 

genomförandepartnerna i förbindelse med 

tillämpningen av riskbedömningsmetoden 

och sammanställningen av resultattavlan. 

Kommissionen ska se till att metoden 

tillämpas korrekt och att de resultattavlor 

som läggs fram för investeringskommittén 

är av hög kvalitet. Kommissionen ska 
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efter sin due diligence-granskning och 

kontroll av att kraven är uppfyllda justera 

resultattavlans betyg i icke-finansiella 

ämnen innan resultattavlan överlämnas 

till investeringskommittén. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  638 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Förslag till förordning 

Artikel 19 – punkt 1 – inledningen 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. En investeringskommitté ska 

upprättas. Kommittén ska 

1. En fullständigt oberoende 

investeringskommitté ska upprättas. 

Kommittén ska 

Or. en 

Motivering 

Investeringskommittén ska vara fullständigt oberoende. 

 

Ändringsförslag  639 

Esther de Lange 

 

Förslag till förordning 

Artikel 19 – punkt 1 – inledningen 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. En investeringskommitté ska 

upprättas. Kommittén ska 

1. En oberoende 

investeringskommitté ska upprättas. 

Kommittén ska 

Or. en 

 

Ändringsförslag  640 

Othmar Karas, Eva Maydell 
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Förslag till förordning 

Artikel 19 – punkt 1 – led b 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) kontrollera att de överensstämmer 

med denna förordning och med relevanta 

investeringsriktlinjer, med särskild hänsyn 

till kravet på additionalitet som avses i 

[artikel 209.2 b] i [budgetförordningen] 

och kravet att mobilisera privata 

investeringar som avses i [artikel 209.2 d] i 

[budgetförordningen], och 

(b) kontrollera att de överensstämmer 

med denna förordning och med relevanta 

investeringsriktlinjer, med särskild hänsyn 

till kravet på additionalitet som avses i 

artikel 7 i denna förordning och kravet att 

mobilisera privata investeringar som avses 

i [artikel 209.2 d] i [budgetförordningen], 

och 

Or. en 

Motivering 

Anpassning till ändringsförslaget om additionalitet i artikel 7a (ny). 

 

Ändringsförslag  641 

Jordi Solé, Sven Giegold 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 19 – punkt 1 – led b 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) kontrollera att de överensstämmer 

med denna förordning och med relevanta 

investeringsriktlinjer, med särskild hänsyn 

till kravet på additionalitet som avses i 

[artikel 209.2 b] i [budgetförordningen] 

och kravet att mobilisera privata 

investeringar som avses i [artikel 209.2 d] i 

[budgetförordningen], och 

(b) kontrollera att de överensstämmer 

med denna förordning och med relevanta 

investeringsriktlinjer, med särskild hänsyn 

till kravet på additionalitet som avses i 

[artikel 209.2 b] i [budgetförordningen] 

och kravet, där så är lämpligt, att 

mobilisera privata investeringar som avses 

i [artikel 209.2 d] i [budgetförordningen], 

och 

Or. en 

 

Ändringsförslag  642 

Jordi Solé, Sven Giegold 

för Verts/ALE-gruppen 



 

PE630.411v01-00 50/132 AM\1168409SV.docx 

SV 

 

Förslag till förordning 

Artikel 19 – punkt 1 – led ba (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ba) kontrollera deras 

överensstämmelse med det särskilda krav 

på additionalitet som anges i artikel 10a, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  643 

Sander Loones 

 

Förslag till förordning 

Artikel 19 – punkt 1 – led ca (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ca) uppmana kommissionen att ändra 

investeringsriktlinjer och/eller utarbeta 

ytterligare riktlinjer när detta bedöms 

vara nödvändigt. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  644 

Jordi Solé, Sven Giegold 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 19 – punkt 2 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Investeringskommittén ska sammanträda i 

fyra olika sammansättningar, motsvarande 

de politikområden som avses i artikel 7.1. 

Investeringskommittén ska sammanträda i 

fem olika sammansättningar, motsvarande 

de politikområden som avses i artikel 7.1. 

Or. en 
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Ändringsförslag  645 

Sander Loones 

 

Förslag till förordning 

Artikel 19 – punkt 2 – stycke 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

I varje sammansättning ska 

investeringskommittén bestå av sex 

avlönade externa experter. Experterna ska 

väljas ut i enlighet med [artikel 237] i 

[budgetförordningen] och utses av 

kommissionen för ett fast mandat på upp 

till fyra år. Deras mandat får förnyas, men 

ska högst uppgå till sammanlagt sju år. 

Kommissionen får besluta att förlänga 

mandatet för en sittande medlem av 

investeringskommittén utan att tillämpa 

förfarandet i denna punkt. 

I varje sammansättning ska 

investeringskommittén bestå av tolv 

avlönade externa experter. De oberoende 

experterna ska väljas ut i enlighet med 

[artikel 237] i [budgetförordningen]. Sex 

av dem ska utses av kommissionen och sex 

av dem av genomförandepartnerna 

genom ett roterande system mellan EIB:s 

nationella utvecklingsbanker eller -

institutioner för ett fast mandat på upp till 

fyra år. Deras mandat får förnyas, men ska 

högst uppgå till sammanlagt sju år. 

Kommissionen och 

genomförandepartnerna får besluta att 

förlänga mandatet för en sittande medlem 

av investeringskommittén utan att tillämpa 

förfarandet i denna punkt. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  646 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Förslag till förordning 

Artikel 19 – punkt 2 – stycke 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

I varje sammansättning ska 

investeringskommittén bestå av sex 

avlönade externa experter. Experterna ska 

väljas ut i enlighet med [artikel 237] i 

[budgetförordningen] och utses av 

kommissionen för ett fast mandat på upp 

till fyra år. Deras mandat får förnyas, men 

ska högst uppgå till sammanlagt sju år. 

Kommissionen får besluta att förlänga 

mandatet för en sittande medlem av 

I varje sammansättning ska 

investeringskommittén bestå av sex 

avlönade externa experter. Experterna ska 

väljas ut i enlighet med [artikel 237] i 

[budgetförordningen] och utses av 

kommissionen för ett fast mandat på upp 

till fyra år. Deras mandat får förnyas, men 

ska högst uppgå till sammanlagt sju år. 

Styrelsen får besluta att förlänga mandatet 

för en sittande medlem av 
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investeringskommittén utan att tillämpa 

förfarandet i denna punkt. 

investeringskommittén utan att tillämpa 

förfarandet i denna punkt. 

Or. en 

Motivering 

Förtydligande i enlighet med förslaget till betänkande. 

 

Ändringsförslag  647 

Luigi Morgano 

 

Förslag till förordning 

Artikel 19 – punkt 2 – stycke 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

I varje sammansättning ska 

investeringskommittén bestå av sex 

avlönade externa experter. Experterna ska 

väljas ut i enlighet med [artikel 237] i 

[budgetförordningen] och utses av 

kommissionen för ett fast mandat på upp 

till fyra år. Deras mandat får förnyas, men 

ska högst uppgå till sammanlagt sju år. 

Kommissionen får besluta att förlänga 

mandatet för en sittande medlem av 

investeringskommittén utan att tillämpa 

förfarandet i denna punkt. 

I varje sammansättning ska 

investeringskommittén bestå av sju 

avlönade externa experter. Experterna ska 

väljas ut i enlighet med [artikel 237] i 

[budgetförordningen] och utses av 

kommissionen för ett fast mandat på upp 

till fyra år. Deras mandat får förnyas, men 

ska högst uppgå till sammanlagt sju år. 

Kommissionen får besluta att förlänga 

mandatet för en sittande medlem av 

investeringskommittén utan att tillämpa 

förfarandet i denna punkt. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  648 

Miguel Viegas 

 

Förslag till förordning 

Artikel 19 – punkt 2 – stycke 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

I varje sammansättning ska 

investeringskommittén bestå av sex 

avlönade externa experter. Experterna ska 

väljas ut i enlighet med [artikel 237] i 

[budgetförordningen] och utses av 

I varje sammansättning ska 

investeringskommittén bestå av sex 

avlönade externa experter och en 

företrädare för varje medlemsstat. 

Experterna ska väljas ut i enlighet med 
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kommissionen för ett fast mandat på upp 

till fyra år. Deras mandat får förnyas, men 

ska högst uppgå till sammanlagt sju år. 

Kommissionen får besluta att förlänga 

mandatet för en sittande medlem av 

investeringskommittén utan att tillämpa 

förfarandet i denna punkt. 

[artikel 237] i [budgetförordningen] och 

utses av kommissionen för ett fast mandat 

på upp till fyra år. Deras mandat får 

förnyas, men ska högst uppgå till 

sammanlagt sju år. Kommissionen får 

besluta att förlänga mandatet för en 

sittande medlem av investeringskommittén 

utan att tillämpa förfarandet i denna punkt. 

Or. pt 

 

Ändringsförslag  649 

Miguel Viegas 

 

Förslag till förordning 

Artikel 19 – punkt 2 – stycke 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Investeringskommitténs sammansättning 

ska vara sådan att det säkerställs att 

kommittén har breda kunskaper om de 

sektorer som ingår i de politikområden som 

avses i artikel 7.1 och om de geografiska 

marknaderna i unionen samt att den har en 

jämn könsfördelning som helhet. 

Investeringskommitténs sammansättning 

ska vara sådan att det säkerställs att 

kommittén har breda kunskaper om de 

sektorer som ingår i de politikområden som 

avses i artikel 7.1 och om de geografiska 

marknaderna i unionen, liksom om varje 

lands specifika behov i fråga om 

socioekonomisk utveckling, samt att den 

har en jämn könsfördelning som helhet. 

Or. pt 

 

Ändringsförslag  650 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Förslag till förordning 

Artikel 19 – punkt 2 – stycke 5 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Fyra medlemmar ska vara ständiga 

medlemmar i investeringskommitténs alla 

fyra sammansättningar. Var och en av de 

fyra sammansättningarna ska dessutom ha 

två experter med erfarenhet av 

Fyra medlemmar ska vara ständiga 

medlemmar i investeringskommitténs alla 

fyra sammansättningar. Var och en av de 

fyra sammansättningarna ska dessutom ha 

två experter med erfarenhet av 
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investeringar i sektorer som ingår i det 

aktuella politikområdet. Minst en av 

kommitténs ständiga medlemmar ska ha 

sakkunskap i hållbara investeringar. 

Kommissionen ska placera in 

investeringskommitténs medlemmar i en 

eller flera lämpliga sammansättningar. 

Investeringskommittén ska välja en 

ordförande bland sina ständiga 

medlemmar. 

investeringar i sektorer som ingår i det 

aktuella politikområdet. Minst en av 

kommitténs ständiga medlemmar ska ha 

sakkunskap i hållbara investeringar. 

Styrelsen ska placera in 

investeringskommitténs medlemmar i en 

eller flera lämpliga sammansättningar. 

Investeringskommittén ska välja en 

ordförande bland sina ständiga 

medlemmar. 

Or. en 

Motivering 

Förtydligande i enlighet med förslaget till betänkande. 

 

Ändringsförslag  651 

Jordi Solé, Sven Giegold 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 19 – punkt 2 – stycke 5 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Fyra medlemmar ska vara ständiga 

medlemmar i investeringskommitténs alla 

fyra sammansättningar. Var och en av de 

fyra sammansättningarna ska dessutom ha 

två experter med erfarenhet av 

investeringar i sektorer som ingår i det 

aktuella politikområdet. Minst en av 

kommitténs ständiga medlemmar ska ha 

sakkunskap i hållbara investeringar. 

Kommissionen ska placera in 

investeringskommitténs medlemmar i en 

eller flera lämpliga sammansättningar. 

Investeringskommittén ska välja en 

ordförande bland sina ständiga 

medlemmar. 

Fyra medlemmar ska vara ständiga 

medlemmar i investeringskommitténs alla 

fem sammansättningar. Var och en av de 

fem sammansättningarna ska dessutom ha 

två experter med erfarenhet av 

investeringar i sektorer som ingår i det 

aktuella politikområdet. Minst en av 

kommitténs ständiga medlemmar ska ha 

sakkunskap i hållbara investeringar. 

Kommissionen ska placera in 

investeringskommitténs medlemmar i en 

eller flera lämpliga sammansättningar. 

Investeringskommittén ska välja en 

ordförande bland sina ständiga 

medlemmar. 

Or. en 
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Ändringsförslag  652 

Luigi Morgano, Silvia Costa 

 

Förslag till förordning 

Artikel 19 – punkt 2 – stycke 5 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Fyra medlemmar ska vara ständiga 

medlemmar i investeringskommitténs alla 

fyra sammansättningar. Var och en av de 

fyra sammansättningarna ska dessutom ha 

två experter med erfarenhet av 

investeringar i sektorer som ingår i det 

aktuella politikområdet. Minst en av 

kommitténs ständiga medlemmar ska ha 

sakkunskap i hållbara investeringar. 

Kommissionen ska placera in 

investeringskommitténs medlemmar i en 

eller flera lämpliga sammansättningar. 

Investeringskommittén ska välja en 

ordförande bland sina ständiga 

medlemmar. 

Fyra medlemmar ska vara ständiga 

medlemmar i investeringskommitténs alla 

fyra sammansättningar. Var och en av de 

fyra sammansättningarna ska dessutom ha 

tre experter med erfarenhet av 

investeringar i sektorer som ingår i det 

aktuella politikområdet. Minst en av 

kommitténs ständiga medlemmar ska ha 

sakkunskap i hållbara investeringar och en 

av dem inom det kulturella och kreativa 

politikområdet. Deras röst ska beaktas vid 

beslut i frågor som hör till deras 

kompetensområde. Kommissionen ska 

placera in investeringskommitténs 

medlemmar i en eller flera lämpliga 

sammansättningar. Investeringskommittén 

ska välja en ordförande bland sina ständiga 

medlemmar. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  653 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Förslag till förordning 

Artikel 19 – punkt 2 – stycke 6 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Kommissionen ska anta 

investeringskommitténs arbetsordning och 

ansvara för sekretariatet. 

Ett sekretariat ska tillhandahållas för att 

bistå investeringskommittén och styrelsen 

med kontorsrelaterade och administrativa 

uppgifter. Styrelsen ska anta sekretariatets 

arbetsordning och fastställa formerna för 

sekretariatets verksamhet. 

Or. en 



 

PE630.411v01-00 56/132 AM\1168409SV.docx 

SV 

Motivering 

Ändringsförslaget bör säkerställa att ett sekretariat tillhandahålls för att bistå både 

investeringskommittén och styrelsen med kontorsrelaterade och administrativa uppgifter. 

Styrelsen ska anta sekretariatets arbetsordning och fastställa formerna för sekretariatets 

verksamhet. 

 

Ändringsförslag  654 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

 

Förslag till förordning 

Artikel 19 – punkt 2 – stycke 6 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Kommissionen ska anta 

investeringskommitténs arbetsordning och 

ansvara för sekretariatet. 

Kommissionen ska anta 

investeringskommitténs arbetsordning och 

förvalta sekretariatet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  655 

Sander Loones 

 

Förslag till förordning 

Artikel 19 – punkt 2 – stycke 6 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Kommissionen ska anta 

investeringskommitténs arbetsordning och 

ansvara för sekretariatet. 

Kommissionen ska anta 

investeringskommitténs arbetsordning och 

EIB ska ansvara för sekretariatet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  656 

Miguel Viegas 

 

Förslag till förordning 

Artikel 19 – punkt 3 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 
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Investeringskommitténs medlemmar ska 

när de deltar i kommitténs verksamhet 

agera opartiskt och endast i InvestEU-

fondens intressen. De får inte begära eller 

ta emot instruktioner från 

genomförandepartnerna, unionens 

institutioner, medlemsstaterna eller något 

annat offentligt eller privat organ. 

Investeringskommitténs experter ska när 

de deltar i kommitténs verksamhet agera 

opartiskt och endast i InvestEU-fondens 

intressen. De får inte begära eller ta emot 

instruktioner från genomförandepartnerna, 

unionens institutioner, medlemsstaterna 

eller något annat offentligt eller privat 

organ. 

Or. pt 

 

Ändringsförslag  657 

Esther de Lange 

 

Förslag till förordning 

Artikel 19 – punkt 3 – stycke 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Meritförteckningar och intresseförklaringar 

för varje medlem av 

investeringskommittén ska offentliggöras 

och kontinuerligt uppdateras. Varje 

medlem i investeringskommittén ska utan 

dröjsmål meddela kommissionen alla 

uppgifter som den behöver för att 

fortlöpande kontrollera att inga 

intressekonflikter förekommer. 

Meritförteckningar och intresseförklaringar 

för varje medlem av 

investeringskommittén ska offentliggöras 

och kontinuerligt uppdateras. Varje 

medlem i investeringskommittén ska utan 

dröjsmål meddela kommissionen och 

styrkommittén alla uppgifter som den 

behöver för att fortlöpande kontrollera att 

inga intressekonflikter förekommer. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  658 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Förslag till förordning 

Artikel 19 – punkt 3 – stycke 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Meritförteckningar och intresseförklaringar 

för varje medlem av 

investeringskommittén ska offentliggöras 

och kontinuerligt uppdateras. Varje 

medlem i investeringskommittén ska utan 

Meritförteckningar och intresseförklaringar 

för varje medlem av 

investeringskommittén ska offentliggöras 

och kontinuerligt uppdateras. Varje 

medlem i investeringskommittén ska utan 
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dröjsmål meddela kommissionen alla 

uppgifter som den behöver för att 

fortlöpande kontrollera att inga 

intressekonflikter förekommer. 

dröjsmål meddela kommissionen och 

styrelsen alla uppgifter som den behöver 

för att fortlöpande kontrollera att inga 

intressekonflikter förekommer. 

Or. en 

Motivering 

Förtydligande i enlighet med förslaget till betänkande. 

 

Ändringsförslag  659 

Eva Kaili 

 

Förslag till förordning 

Artikel 19 – punkt 3 – stycke 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Kommissionen får entlediga en medlem 

från dennes uppdrag om medlemmen inte 

respekterar kraven i denna punkt eller när 

det finns andra vederbörligen motiverade 

skäl. 

Styrelsen får entlediga en medlem från 

dennes uppdrag om medlemmen inte 

respekterar kraven i denna punkt eller när 

det finns andra vederbörligen motiverade 

skäl. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  660 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Förslag till förordning 

Artikel 19 – punkt 3 – stycke 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Kommissionen får entlediga en medlem 

från dennes uppdrag om medlemmen inte 

respekterar kraven i denna punkt eller när 

det finns andra vederbörligen motiverade 

skäl. 

Styrelsen får entlediga en medlem från 

dennes uppdrag om medlemmen inte 

respekterar kraven i denna punkt eller när 

det finns andra vederbörligen motiverade 

skäl. 

Or. en 
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Motivering 

Förtydligande i enlighet med förslaget till betänkande. 

 

Ändringsförslag  661 

Eva Kaili 

 

Förslag till förordning 

Artikel 19 – punkt 3 – stycke 3a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Ett sekretariat ska tillhandahållas av EIB 

för att stödja InvestEU:s 

investeringskommitté, som ska förvaltas i 

enlighet med artikel 19.2 i denna 

förordning. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  662 

Barbara Kappel 

 

Förslag till förordning 

Artikel 19 – punkt 3 – stycke 3a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Ett sekretariat ska tillhandahållas av EIB 

för att stödja InvestEU:s 

investeringskommitté, som ska förvaltas i 

enlighet med artikel 19.2 i denna 

förordning. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  663 

Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells 

 

Förslag till förordning 

Artikel 19 – punkt 4 – stycke 1 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

När investeringskommittén beslutar i 

enlighet med denna artikel ska den stödja 

sig på dokumentation som tillhandahålls av 

genomförandepartnerna och alla andra 

handlingar som den anser relevanta. 

Projektbedömningar som utförs av en 

genomförandepartner ska inte vara 

bindande för investeringskommittén när 

det gäller finansierings- eller 

investeringstransaktioner som omfattas av 

täckning genom EU-garantin. 

När investeringskommittén beslutar i 

enlighet med denna artikel ska den stödja 

sig på dokumentation som tillhandahålls av 

genomförandepartnerna och alla andra 

handlingar som den anser relevanta. 

Resultattavlor som tillhandahålls av en 

genomförandepartner ska inte vara 

bindande för investeringskommittén när 

det gäller finansierings- eller 

investeringstransaktioner som omfattas av 

täckning genom EU-garantin. 

Investeringskommitténs ordförande ska 

låta en företrädare för den berörda 

genomförandepartnern lägga fram sin 

resultattavla och företrädarna ska vara 

tillgängliga för att svara på frågor från 

investeringskommitténs ledamöter. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  664 

Eva Kaili 

 

Förslag till förordning 

Artikel 19 – punkt 4 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

När investeringskommittén beslutar i 

enlighet med denna artikel ska den stödja 

sig på dokumentation som tillhandahålls av 

genomförandepartnerna och alla andra 

handlingar som den anser relevanta. 

Projektbedömningar som utförs av en 

genomförandepartner ska inte vara 

bindande för investeringskommittén när 

det gäller finansierings- eller 

investeringstransaktioner som omfattas av 

täckning genom EU-garantin. 

När investeringskommittén beslutar i 

enlighet med denna artikel ska den stödja 

sig på dokumentation som tillhandahålls av 

genomförandepartnerna och alla andra 

handlingar som den anser relevanta. 

Resultattavlor som tillhandahålls av en 

genomförandepartner ska inte vara 

bindande för investeringskommittén när 

det gäller finansierings- eller 

investeringstransaktioner som omfattas av 

täckning genom EU-garantin. 

Investeringskommitténs ordförande ska 

låta en företrädare för den berörda 

genomförandepartnern lägga fram sin 

resultattavla och företrädarna ska vara 

tillgängliga för att svara på frågor från 
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investeringskommitténs ledamöter. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  665 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

 

Förslag till förordning 

Artikel 19 – punkt 4 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

När investeringskommittén beslutar i 

enlighet med denna artikel ska den stödja 

sig på dokumentation som tillhandahålls av 

genomförandepartnerna och alla andra 

handlingar som den anser relevanta. 

Projektbedömningar som utförs av en 

genomförandepartner ska inte vara 

bindande för investeringskommittén när 

det gäller finansierings- eller 

investeringstransaktioner som omfattas av 

täckning genom EU-garantin. 

När investeringskommittén beslutar i 

enlighet med denna artikel ska den stödja 

sig på ett sekretariat under 

kommissionens förvaltning som ansvarar 

inför investeringskommitténs ordförande. 

Sekretariatet ska kontrollera att den 

dokumentation som tillhandahålls av 

genomförandepartnerna är fullständig och 

innehåller ett 

standardansökningsformulär, 

resultattavlan och alla andra handlingar 

som investeringskommittén anser 

relevanta. Investeringskommittén får be 

om förtydliganden av 

genomförandepartnern under sina möten 

eller genom att begära in ytterligare 

uppgifter som ska överlämnas inför ett 

efterföljande möte. Projektbedömningar 

som utförs av en genomförandepartner ska 

inte vara bindande för 

investeringskommittén när det gäller 

finansierings- eller 

investeringstransaktioner som omfattas av 

täckning genom EU-garantin. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  666 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

 

Förslag till förordning 

Artikel 19 – punkt 4 – stycke 2 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Investeringskommittén ska vid sin 

bedömning och kontroll av förslagen 

använda en resultattavla med indikatorer 

enligt vad som avses i artikel 18.3. 

Investeringskommittén ska vid sin 

bedömning och kontroll av förslagen 

använda en resultattavla med indikatorer 

enligt vad som avses i artikel 17b (ny). 

Or. en 

 

Ändringsförslag  667 

Miguel Viegas 

 

Förslag till förordning 

Artikel 19 – punkt 4a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 4a. Investeringskommittén ska 

säkerställa att fördelningen av 

investeringar mellan länder och regioner 

är rättvis och balanserad, för att på så vis 

garantera att ekonomisk, social och 

territoriell sammanhållning främjas. 

Or. pt 

Ändringsförslag  668 

Marco Valli 

 

Förslag till förordning 

Artikel 19 – punkt 5 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Investeringskommitténs slutsatser ska antas 

med enkel majoritet av alla medlemmar. 

Vid lika röstetal ska ordföranden i 

investeringskommittén har utslagsröst. 

Investeringskommitténs slutsatser ska antas 

med enkel majoritet av alla medlemmar, 

om denna enkla majoritet omfattar minst 

två av experterna för varje politiskt 

område. Vid lika röstetal ska ordföranden i 

investeringskommittén ha utslagsröst. 

Or. en 
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Ändringsförslag  669 

Luigi Morgano 

 

Förslag till förordning 

Artikel 19 – punkt 5 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Investeringskommitténs slutsatser ska antas 

med enkel majoritet av alla medlemmar. 

Vid lika röstetal ska ordföranden i 

investeringskommittén har utslagsröst. 

Investeringskommitténs slutsatser ska antas 

med enkel majoritet av alla medlemmar, 

vilket ska inbegripa en röst från minst en 

av experterna för det särskilda politiska 

området. Vid lika röstetal ska ordföranden 

i investeringskommittén ha utslagsröst. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  670 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Förslag till förordning 

Artikel 19 – punkt 5 – stycke 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Investeringskommitténs slutsatser om 

godkännande av stöd från EU-garantin till 

en finansierings- eller 

investeringstransaktion ska vara 

tillgängliga för allmänheten och innehålla 

en motivering för godkännandet. 

Offentliggörandet ska inte innehålla 

kommersiellt känslig information. 

Investeringskommitténs slutsatser om 

godkännande av stöd från EU-garantin till 

en finansierings- eller 

investeringstransaktion ska vara 

tillgängliga för allmänheten och innehålla 

en motivering för godkännandet, de 

kriterier som tillämpats och resultattavlan 

med indikatorer. Särskilt fokus bör läggas 

på förenligheten med 

additionalitetskriteriet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  671 

Jordi Solé, Sven Giegold 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 19 – punkt 5 – stycke 2 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Investeringskommitténs slutsatser om 

godkännande av stöd från EU-garantin till 

en finansierings- eller 

investeringstransaktion ska vara 

tillgängliga för allmänheten och innehålla 

en motivering för godkännandet. 

Offentliggörandet ska inte innehålla 

kommersiellt känslig information. 

Investeringskommitténs slutsatser om 

godkännande av stöd från EU-garantin till 

en finansierings- eller 

investeringstransaktion ska vara 

tillgängliga för allmänheten och innehålla 

en motivering för godkännandet. 

Offentliggörandet ska inte innehålla 

kommersiellt känslig information, men 

denna måste på begäran göras tillgänglig 

för Europaparlamentets ledamöter och de 

politiska gruppernas personal i en säker 

läsesal. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  672 

Marco Valli, Laura Agea 

 

Förslag till förordning 

Artikel 19 – punkt 5 – stycke 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Investeringskommitténs slutsatser om 

godkännande av stöd från EU-garantin till 

en finansierings- eller 

investeringstransaktion ska vara 

tillgängliga för allmänheten och innehålla 

en motivering för godkännandet. 

Offentliggörandet ska inte innehålla 

kommersiellt känslig information. 

Investeringskommitténs slutsatser om 

godkännande av stöd från EU-garantin till 

en finansierings- eller 

investeringstransaktion ska vara 

tillgängliga för allmänheten och innehålla 

en motivering för godkännandet. 

Offentliggörandet ska inte innehålla 

kommersiellt känslig information. 

Slutsatser som leder till att stöd från EU-

garantin nekas ska tillgängliggöras för 

den berörda genomförandepartnern. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  673 

Luigi Morgano 

 

Förslag till förordning 
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Artikel 19 – punkt 5 – stycke 2a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Slutsatser som leder till att stöd från EU-

garantin nekas ska tillgängliggöras för de 

berörda genomförandepartnerna. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  674 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Förslag till förordning 

Artikel 19 – punkt 5 – stycke 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Resultattavlan ska vara tillgänglig för 

allmänheten efter undertecknandet av en 

finansierings- eller investeringstransaktion 

eller ett delprojekt, beroende på vad som 

är tillämpligt. Offentliggörandet ska inte 

innehålla kommersiellt känslig 

information eller personuppgifter som 

inte får lämnas ut enligt unionens 

bestämmelser om dataskydd. 

Resultattavlan ska vara tillgänglig för 

allmänheten efter undertecknandet av en 

finansierings- eller investeringstransaktion 

eller ett delprojekt. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  675 

Jordi Solé, Sven Giegold 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 19 – punkt 5 – stycke 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Resultattavlan ska vara tillgänglig för 

allmänheten efter undertecknandet av en 

finansierings- eller 

investeringstransaktion eller ett 

delprojekt, beroende på vad som är 

tillämpligt. Offentliggörandet ska inte 

Resultattavlan ska vara tillgänglig för 

allmänheten innan 

investeringstransaktionen godkänns. 

Offentliggörandet ska inte innehålla 

kommersiellt känslig information (men 

denna måste på begäran göras tillgänglig 
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innehålla kommersiellt känslig information 

eller personuppgifter som inte får lämnas 

ut enligt unionens bestämmelser om 

dataskydd. 

för Europaparlamentets ledamöter och de 

politiska gruppernas personal i en säker 

läsesal) eller personuppgifter som inte får 

lämnas ut enligt unionens bestämmelser 

om dataskydd. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  676 

Marco Valli 

 

Förslag till förordning 

Artikel 19 – punkt 5 – stycke 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Resultattavlan ska vara tillgänglig för 

allmänheten efter undertecknandet av en 

finansierings- eller investeringstransaktion 

eller ett delprojekt, beroende på vad som 

är tillämpligt. Offentliggörandet ska inte 

innehålla kommersiellt känslig information 

eller personuppgifter som inte får lämnas 

ut enligt unionens bestämmelser om 

dataskydd. 

Resultattavlan ska vara tillgänglig för 

allmänheten före godkännande av stödet 

till en finansierings- eller 

investeringstransaktion eller ett delprojekt. 

Offentliggörandet ska inte innehålla 

kommersiellt känslig information eller 

personuppgifter som inte får lämnas ut 

enligt unionens bestämmelser om 

dataskydd. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  677 

Eva Kaili 

 

Förslag till förordning 

Artikel 19 – punkt 5 – stycke 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Resultattavlan ska vara tillgänglig för 

allmänheten efter undertecknandet av en 

finansierings- eller investeringstransaktion 

eller ett delprojekt, beroende på vad som är 

tillämpligt. Offentliggörandet ska inte 

innehålla kommersiellt känslig information 

eller personuppgifter som inte får lämnas 

ut enligt unionens bestämmelser om 

Resultattavlan ska vara tillgänglig för 

allmänheten efter undertecknandet av en 

finansierings- eller investeringstransaktion 

eller ett delprojekt, beroende på vad som är 

tillämpligt. Offentliggörandet ska inte 

innehålla kommersiellt känslig information 

eller personuppgifter som inte får lämnas 

ut enligt unionens bestämmelser om 
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dataskydd. dataskydd. Andelen projekt som fått 

avslag i förhållande till antalet godkända 

projekt per medlemsstat bör inkluderas 

varje år. En motivering till godkännandet 

eller avslaget bör ges för varje projekt.  

Or. en 

 

Ändringsförslag  678 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Förslag till förordning 

Artikel 19 – punkt 5 – stycke 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Två gånger om året ska 

investeringskommitténs slutsatser om 

nekad användning av EU-garantin 

överlämnas till Europaparlamentet och till 

rådet, i enlighet med strikta sekretesskrav. 

Två gånger om året ska 

investeringskommittén överlämna 

slutsatserna, de tillämpade kriterierna och 

resultattavlans indikatorer till 

Europaparlamentet, rådet och de 

medlemsstater som deltar i InvestEU, 

samt en förteckning över alla slutsatser 

samt de resultattavlor som hör till alla 

dessa beslut, i enlighet med strikta 

sekretesskrav. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  679 

Thierry Cornillet 

 

Förslag till förordning 

Artikel 19 – punkt 6 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6. Om investeringskommittén ska 

godkänna användningen av EU-garantin 

för en finansierings- eller 

investeringstransaktion som är en facilitet, 

ett program eller en struktur med 

underliggande delprojekt, ska 

godkännandet omfatta de underliggande 

6. Om investeringskommittén ska 

godkänna användningen av EU-garantin 

för en finansierings- eller 

investeringstransaktion som är en facilitet, 

ett program eller en struktur med 

underliggande delprojekt, ska 

godkännandet omfatta de underliggande 
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delprojekten, såvida inte 

investeringskommittén beslutar att 

förbehålla sig rätten att godkänna dem 

separat. 

delprojekten. 

Or. fr 

Motivering 

För att främja antalet och kvaliteten på investeringsprojekt i stället för volymen är det viktigt 

att förvalta garantin väl efter det att programförslaget har fått investeringskommitténs 

godkännande, i stället för att man tvingas lämna in många små projekt för granskning, med 

tanke på att godkännandeförfarandet för programmet ändå kommer att vara långt. 

Ändringsförslag  680 

Anne Sander 

 

Förslag till förordning 

Artikel 19 – punkt 6 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6. Om investeringskommittén ska 

godkänna användningen av EU-garantin 

för en finansierings- eller 

investeringstransaktion som är en facilitet, 

ett program eller en struktur med 

underliggande delprojekt, ska 

godkännandet omfatta de underliggande 

delprojekten, såvida inte 

investeringskommittén beslutar att 

förbehålla sig rätten att godkänna dem 

separat. 

6. Om investeringskommittén ska 

godkänna användningen av EU-garantin 

för en finansierings- eller 

investeringstransaktion som är en facilitet, 

ett program eller en struktur med 

underliggande delprojekt, ska 

godkännandet omfatta de underliggande 

delprojekten. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  681 

Luigi Morgano 

 

Förslag till förordning 

Artikel 19 – punkt 6 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6. Om investeringskommittén ska 

godkänna användningen av EU-garantin 

6. Om investeringskommittén ska 

godkänna användningen av EU-garantin 
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för en finansierings- eller 

investeringstransaktion som är en facilitet, 

ett program eller en struktur med 

underliggande delprojekt, ska 

godkännandet omfatta de underliggande 

delprojekten, såvida inte 

investeringskommittén beslutar att 

förbehålla sig rätten att godkänna dem 

separat. 

för en finansierings- eller 

investeringstransaktion som är en facilitet, 

ett program eller en struktur med 

underliggande delprojekt, ska 

godkännandet omfatta de underliggande 

delprojekten. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  682 

Eva Kaili 

 

Förslag till förordning 

Artikel 19 – punkt 6a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 6a. Investeringskommitténs officiella 

arbete ska inledas först efter att deras 

medlemmar utnämnts fullständigt och 

utan interimskontrakt. Om exempelvis 

anbudsinfordran för 

investeringskommittéernas medlemmar är 

på tre år bör det kontrakt som 

investeringskommitténs medlemmar 

undertecknar inte vara kortare än tre år. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  683 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Förslag till förordning 

Artikel 20 – punkt 1 – stycke 1a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 InvestEU:s rådgivningscentrum ska ledas 

av kommissionen i nära samarbete med 

EIB-gruppen som den huvudsakliga 

genomförandepartnern, och i lämpliga 
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fall, i samordning med de övriga 

genomförandepartnerna, för att 

säkerställa ändamålsenlighet, 

synergieffekter och effektiv geografisk 

spridning av stöd inom unionen, samtidigt 

som hänsyn tas till befintliga strukturer 

och befintlig verksamhet i detta 

hänseende. 

Or. en 

Motivering 

Detta ändringsförslag tydliggör att InvestEU:s rådgivningscentrum ska ledas av 

kommissionen i nära samarbete med EIB-gruppen som den huvudsakliga 

genomförandepartnern, och i lämpliga fall, i samordning med de övriga 

genomförandepartnerna, för att säkerställa ändamålsenlighet, synergieffekter och effektiv 

geografisk spridning av stöd inom unionen, samtidigt som hänsyn tas till befintliga strukturer 

och befintlig verksamhet i detta hänseende. 

 

Ändringsförslag  684 

Barbara Kappel 

 

Förslag till förordning 

Artikel 20 – punkt 1 – stycke 1a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 InvestEU:s rådgivningscentrum ska ledas 

av EIB på kommissionens vägnar, i nära 

samarbete med kommissionen och i 

samarbete med EIB-gruppen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  685 

Ivana Maletić 

 

Förslag till förordning 

Artikel 20 – punkt 1 – stycke 1a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 InvestEU:s rådgivningscentrum ska ledas 

av kommissionen i samarbete med 
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genomförandepartnerna och andra 

marknadsuppbyggande institutioner, 

inklusive filantropiska aktörer. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  686 

Gérard Deprez 

 

Förslag till förordning 

Artikel 20 – punkt 1 – stycke 1a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 InvestEU:s rådgivningscentrum ska ledas 

av kommissionen i samarbete med EIB-

gruppen och de övriga 

genomförandepartnerna. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  687 

Eva Kaili 

 

Förslag till förordning 

Artikel 20 – punkt 1 – stycke 1a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 InvestEU:s rådgivningscentrum ska ledas 

av EIB på kommissionens vägnar och i 

nära samarbete med kommissionen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  688 

Ivana Maletić 

 

Förslag till förordning 

Artikel 20 – punkt 1 – stycke 2a (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Rådgivningscentrumet ska inbegripa en 

filantropisk/riskfilantropisk resurs 

(”samarbetsplattform”) som 

tillhandahåller vägledning och stöd, inte 

enbart i fråga om garantimekanismen, 

utan inom hela spektrumet av 

samarbetsmöjligheter mellan de 

projektansvariga, de potentiella 

investerarna i det sociala 

innovationsekosystemet och EU-

institutionerna. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  689 

Jordi Solé, Sven Giegold 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 20 – punkt 1 – stycke 2a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 InvestEU:s rådgivningscentrum ska 

erbjuda rådgivningsstöd på regional och 

lokal nivå för att främja projekt med 

klimatmässig, miljömässig och social 

inverkan och i enlighet med principen om 

”energieffektivitet först”. Stödet bör även 

inbegripa en kommunikationskomponent 

och en komponent för 

projektutvecklingsbistånd, så att man kan 

fortsätta att bygga upp mer kapacitet att 

utveckla hållbara projekt och slå samman 

mindre projekt till större. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  690 

Eva Kaili 

 

Förslag till förordning 



 

AM\1168409SV.docx 73/132 PE630.411v01-00 

 SV 

Artikel 20 – punkt 1 – stycke 2a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Rådgivningscentrumet ska ta fasta på 

befintliga erfarenheter från det Efsi-

drivna europeiska centrumet för 

investeringsrådgivning. Det ska verka 

under EIB:s ansvar, samordning och 

ledning.  

Or. en 

 

Ändringsförslag  691 

Siegfried Mureşan 

 

Förslag till förordning 

Artikel 20 – punkt 1a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. InvestEU:s rådgivningscentrum 

ska ledas av kommissionen i samarbete 

med EIB-gruppen och de övriga 

genomförandepartnerna. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  692 

Eva Kaili 

 

Förslag till förordning 

Artikel 20 – punkt 2 – led b 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) Bistå de projektansvariga, där så är 

lämpligt, vid utveckling av projekt så att de 

uppfyller målen och kriterina för 

stödberättigande i artiklarna 3, 7 och 11, 

och underlätta utveckling av 

sammanslutningar för småskaliga projekt; 

sådant bistånd inverkar emellertid inte på 

investeringskommitténs slutsatser om 

huruvida projekten ska få täckning av EU-

(b) Bistå de projektansvariga, där så är 

lämpligt, vid utveckling av projekt så att de 

uppfyller målen och kriterierna för 

stödberättigande i artiklarna 3, 7 och 11, 

och underlätta utveckling av 

sammanslutningar för småskaliga projekt, 

samt bistå vid utformningen av 

investeringsplattformar genom att 

tillhandahålla juridisk hjälp och, där så 
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garantin. är möjligt, en standardmodell för ett 

investeringsplattformsavtal; sådant bistånd 

inverkar emellertid inte på 

investeringskommitténs slutsatser om 

huruvida projekten ska få täckning av EU-

garantin. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  693 

Marco Valli, Laura Agea 

 

Förslag till förordning 

Artikel 20 – punkt 2 – led e 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(e) Ge proaktivt rådgivningsstöd om 

inrättande av investeringsplattformar, i 

synnerhet gränsöverskridande 

investeringsplattformar som omfattar flera 

medlemsstater. 

(e) Ge proaktivt rådgivningsstöd om 

inrättande av investeringsplattformar, i 

synnerhet investeringsplattformar som 

sammanför små och medelstora projekt 

inom en eller flera medlemsstater efter 

tema eller region. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  694 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Förslag till förordning 

Artikel 20 – punkt 2 – led e 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(e) Ge proaktivt rådgivningsstöd om 

inrättande av investeringsplattformar, i 

synnerhet gränsöverskridande 

investeringsplattformar som omfattar flera 

medlemsstater. 

(e) Ge proaktivt rådgivningsstöd, med 

representation på lokal nivå om så krävs, 
om inrättande av investeringsplattformar, i 

synnerhet gränsöverskridande och 

makroregionala investeringsplattformar 

som omfattar flera medlemsstater och/eller 

regioner. 

Or. en 
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Motivering 

I enlighet med Efsi-förordningen säkerställer detta ändringsförslag att InvestEU:s 

rådgivningscentrum ger proaktivt rådgivningsstöd om inrättandet av investeringsplattformar, 

i synnerhet gränsöverskridande och makroregionala investeringsplattformar som omfattar 

flera medlemsstater och/eller regioner. 

 

Ändringsförslag  695 

Marco Valli 

 

Förslag till förordning 

Artikel 20 – punkt 2 – led ea (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ea) Underlätta och stödja 

användningen av kombinationer av 

bidrag eller finansieringsinstrument som 

finansieras genom unionsbudgeten eller 

andra källor, för att stärka synergieffekter 

och komplementaritet mellan EU-

instrument och maximera verkan och 

effekterna av InvestEU-programmet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  696 

Luigi Morgano 

 

Förslag till förordning 

Artikel 20 – punkt 2 – led f 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(f) Stödja åtgärder för 

kapacitetsuppbyggnad för utveckling av 

organisationers kapacitet, kompetens och 

processer och för att stärka 

investeringsviljan inom organisationer så 

att projektansvariga och myndigheter kan 

bygga upp projektdatabaser och förvalta 

projekt, och så att finansiella intermediärer 

kan genomföra finansierings- och 

investeringstransaktioner till förmån för 

enheter som har svårt att få tillgång till 

(f) Stödja åtgärder för 

kapacitetsuppbyggnad för utveckling av 

organisationers kapacitet, kompetens och 

processer och för att stärka 

investeringsviljan inom organisationer så 

att projektansvariga och myndigheter kan 

bygga upp projektdatabaser och förvalta 

projekt, och så att finansiella intermediärer 

kan genomföra finansierings- och 

investeringstransaktioner till förmån för 

enheter som har svårt att få tillgång till 
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finansiering, bland annat genom stöd till att 

utveckla riskbedömningskapacitet eller 

sektorsspecifik kunskap. 

finansiering, bland annat genom stöd till att 

utveckla riskbedömningskapacitet eller 

sektorsspecifik kunskap, med särskilt 

avseende på kulturella och kreativa 

sektorer. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  697 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Förslag till förordning 

Artikel 20 – punkt 2 – led fa (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (fa) Ge proaktivt rådgivningsstöd till 

nystartade företag, exempelvis när dessa 

strävar efter att skydda sina investeringar 

i forskning och innovation genom att 

förvärva immateriella rättigheter, såsom 

patent. 

Or. en 

Motivering 

InvestEU:s rådgivningscentrum bör tillhandahålla rådgivningsstöd till små projekt och 

projekt för nystartade företag, till exempel när nystartade företag strävar efter att skydda sina 

investeringar i forskning och innovation genom att förvärva immateriella rättigheter, såsom 

patent. 

 

Ändringsförslag  698 

Sander Loones 

 

Förslag till förordning 

Artikel 20 – punkt 2 – led fa (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (fa) Sprida all tillgänglig ytterligare 

information om investeringsriktlinjer och 

tolkning av dessa riktlinjer till 

myndigheter och projektansvariga.  
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Or. en 

 

Ändringsförslag  699 

Marco Valli 

 

Förslag till förordning 

Artikel 20 – punkt 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. InvestEU:s rådgivningscentrum ska 

vara tillgängligt för offentliga och privata 

projektansvariga och för finansiella och 

andra intermediärer. 

3. InvestEU:s rådgivningscentrum ska 

vara tillgängligt för offentliga och privata 

projektansvariga, inklusive nationella 

utvecklingsbanker, 

investeringsplattformar, små och 

medelstora företag samt nystartade 

företag, för offentliga myndigheter och för 

finansiella och andra intermediärer. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  700 

Marco Valli, Laura Agea 

 

Förslag till förordning 

Artikel 20 – punkt 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Avgifter får tas ut för de tjänster 

som avses i punkt 2 för att täcka en del av 

kostnaderna för dessa tjänster. 

4. Avgifter får tas ut för de tjänster 

som avses i punkt 2 för att täcka en del av 

kostnaderna för dessa tjänster, med 

undantag för de tjänster som 

tillhandahålls till offentliga 

projektansvariga och ideella 

organisationer, som ska vara 

kostnadsfria. Avgifter som tas ut av små 

och medelstora företag för det tekniska 

stöd som tillhandahålls ska uppgå till 

högst en tredjedel av kostnaderna för 

tillhandahållandet av dessa tjänster. 

Or. en 
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Ändringsförslag  701 

Alfred Sant 

 

Förslag till förordning 

Artikel 20 – punkt 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Avgifter får tas ut för de tjänster 

som avses i punkt 2 för att täcka en del av 

kostnaderna för dessa tjänster. 

4. Avgifter får tas ut för de tjänster 

som avses i punkt 2 för att täcka en del av 

kostnaderna för dessa tjänster. Avgifterna 

måste vara proportionella till den 

potentiella tillgången till finansiering. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  702 

Jordi Solé, Sven Giegold 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 20 – punkt 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Avgifter får tas ut för de tjänster 

som avses i punkt 2 för att täcka en del av 

kostnaderna för dessa tjänster. 

4. Skäliga avgifter får tas ut för de 

tjänster som avses i punkt 2 för att täcka en 

del av kostnaderna för dessa tjänster. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  703 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Förslag till förordning 

Artikel 20 – punkt 5 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. För att uppnå det mål som anges i 

punkt 1 och för att underlätta 

tillhandahållandet av rådgivningsstöd ska 

InvestEU:s rådgivningscentrum bygga på 

5. För att uppnå det mål som anges i 

punkt 1 och för att underlätta 

tillhandahållandet av rådgivningsstöd ska 

InvestEU:s rådgivningscentrum bygga på 
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expertis hos kommissionen och 

genomförandepartnerna. 

expertis hos kommissionen, EIB-gruppen 

och de övriga genomförandepartnerna. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  704 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Förslag till förordning 

Artikel 20 – punkt 6 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6. InvestEU:s rådgivningscentrum 

ska finnas representerat på lokal nivå om 

så krävs. Lokal närvaro ska särskilt 

inrättas i medlemsstater eller regioner 

med svårigheter att utveckla projekt inom 

ramen för InvestEU-fonden. InvestEU:s 

rådgivningscentrum ska bidra till 

kunskapsöverföring till regional och lokal 

nivå i syfte att bygga upp regional och 

lokal kapacitet och expertis som avses i 

punkt 1. 

6. InvestEU:s rådgivningscentrum ska 

bidra till kunskapsöverföring till regional 

och lokal nivå, med hänsyn till det 

nuvarande lokala landskapet, i syfte att 

bygga upp regional och lokal kapacitet och 

expertis för det stöd som avses i punkt 1. 

InvestEU:s rådgivningscentrum får 

finnas representerat på lokal nivå i 

medlemsstater och regioner med 

ihållande svårigheter att utveckla projekt 

inom ramen för InvestEU-fonden. I det 

sistnämnda fallet ska denna lokala 

representation vara strikt inriktad på att 

skapa ett hållbart 

lokalt/regionalt/nationellt 

rådgivningsklimat. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  705 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Förslag till förordning 

Artikel 20 – punkt 6 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6. InvestEU:s rådgivningscentrum ska 

finnas representerat på lokal nivå om så 

krävs. Lokal närvaro ska särskilt inrättas i 

medlemsstater eller regioner med 

6. InvestEU:s rådgivningscentrum ska 

finnas representerat på lokal nivå i varje 

medlemsstat och i regioner med 

svårigheter att utveckla projekt inom ramen 
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svårigheter att utveckla projekt inom ramen 

för InvestEU-fonden. InvestEU:s 

rådgivningscentrum ska bidra till 

kunskapsöverföring till regional och lokal 

nivå i syfte att bygga upp regional och 

lokal kapacitet och expertis som avses i 

punkt 1. 

för InvestEU-fonden. InvestEU:s 

rådgivningscentrum ska bidra till 

kunskapsöverföring till regional och lokal 

nivå i syfte att bygga upp regional och 

lokal kapacitet och expertis för det stöd 

som avses i punkt 1 och för att genomföra 

och inkludera små projekt. Kommissionen 

ska underteckna separata avtal med de 

finansiella institutionerna eller andra 

intermediärer, i syfte att utse dem till 

rådgivningscentrumspartner och ge dem i 

uppgift att genomföra InvestEU:s 

rådgivningscentrum på fältet. 

Rådgivningscentrumet ska finnas 

representerat på lokal nivå i alla 

deltagande medlemsstater och regioner, 

särskilt när det uppstår svårigheter att 

utveckla projekt inom ramen för 

InvestEU-fonden. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  706 

Barbara Kappel 

 

Förslag till förordning 

Artikel 20 – punkt 6 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6. InvestEU:s rådgivningscentrum ska 

finnas representerat på lokal nivå om så 

krävs. Lokal närvaro ska särskilt inrättas i 

medlemsstater eller regioner med 

svårigheter att utveckla projekt inom ramen 

för InvestEU-fonden. InvestEU:s 

rådgivningscentrum ska bidra till 

kunskapsöverföring till regional och lokal 

nivå i syfte att bygga upp regional och 

lokal kapacitet och expertis som avses i 

punkt 1. 

6. InvestEU:s rådgivningscentrum ska 

finnas representerat på lokal nivå om så 

krävs. Lokal närvaro ska särskilt inrättas i 

medlemsstater eller regioner med 

svårigheter att utveckla projekt inom ramen 

för InvestEU-fonden. InvestEU:s 

rådgivningscentrum ska bidra till 

kunskapsöverföring till regional och lokal 

nivå i syfte att bygga upp regional och 

lokal kapacitet och expertis för det stöd 

som avses i punkt 1 och för att genomföra 

och inkludera små projekt. Kommissionen 

eller EIB ska i egenskap av InvestEU:s 

rådgivningscentrums förvaltare 

underteckna separata avtal med 

rådgivningscentrumets partner, där så är 
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lämpligt, för att formalisera deras bidrag 

till genomförandet av InvestEU:s 

rådgivningscentrum på fältet.   

Or. en 

 

Ändringsförslag  707 

Eva Kaili 

 

Förslag till förordning 

Artikel 20 – punkt 6 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6. InvestEU:s rådgivningscentrum ska 

finnas representerat på lokal nivå om så 

krävs. Lokal närvaro ska särskilt inrättas i 

medlemsstater eller regioner med 

svårigheter att utveckla projekt inom ramen 

för InvestEU-fonden. InvestEU:s 

rådgivningscentrum ska bidra till 

kunskapsöverföring till regional och lokal 

nivå i syfte att bygga upp regional och 

lokal kapacitet och expertis som avses i 

punkt 1. 

6. InvestEU:s rådgivningscentrum ska 

finnas representerat på lokal nivå om så 

krävs. Lokal närvaro ska särskilt inrättas i 

medlemsstater eller regioner med 

svårigheter att utveckla projekt inom ramen 

för InvestEU-fonden. InvestEU:s 

rådgivningscentrum ska bidra till 

kunskapsöverföring till regional och lokal 

nivå i syfte att bygga upp regional och 

lokal kapacitet och expertis för det stöd 

som avses i punkt 1 och för att genomföra 

och inkludera små projekt. Kommissionen 

eller EIB ska i egenskap av InvestEU:s 

rådgivningscentrums förvaltare 

underteckna separata avtal med 

rådgivningscentrumets partner, där så är 

lämpligt, för att formalisera deras bidrag 

till genomförandet av InvestEU:s 

rådgivningscentrum på fältet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  708 

Sander Loones 

 

Förslag till förordning 

Artikel 20 – punkt 6 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 
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6. InvestEU:s rådgivningscentrum ska 

finnas representerat på lokal nivå om så 

krävs. Lokal närvaro ska särskilt inrättas i 

medlemsstater eller regioner med 

svårigheter att utveckla projekt inom ramen 

för InvestEU-fonden. InvestEU:s 

rådgivningscentrum ska bidra till 

kunskapsöverföring till regional och lokal 

nivå i syfte att bygga upp regional och 

lokal kapacitet och expertis som avses i 

punkt 1. 

6. InvestEU:s rådgivningscentrum ska 

finnas representerat på lokal nivå om så 

krävs. Lokal närvaro ska särskilt inrättas i 

medlemsstater eller regioner med 

svårigheter att utveckla projekt inom ramen 

för InvestEU-fonden. InvestEU:s 

rådgivningscentrum ska bidra till 

kunskapsöverföring till regional och lokal 

nivå i syfte att bygga upp regional och 

lokal kapacitet och expertis för det stöd 

som avses i punkt 1. I de medlemsstater 

som har nationella utvecklingsbanker 

eller -institutioner får medlemsstaterna ge 

dessa nationella utvecklingsbanker eller -

institutioner i uppgift att genomföra 

InvestEU:s rådgivningscentrum på fältet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  709 

Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells 

 

Förslag till förordning 

Artikel 20 – punkt 6a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 6a. InvestEU:s rådgivningscentrum 

ska bidra till kunskapsöverföring till 

regional och lokal nivå, med hänsyn till 

det nuvarande lokala landskapet, i syfte 

att där så krävs bygga upp regional och 

lokal kapacitet och expertis i enlighet med 

punkt 1. InvestEU:s rådgivningscentrum 

får samarbeta med nationella 

utvecklingsbanker eller -institutioner för 

att nå detta mål. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  710 

Eva Kaili 

 

Förslag till förordning 
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Artikel 21 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Kommissionen ska inrätta 

InvestEU-portalen. Den ska vara en 

lättillgänglig och användarvänlig 

projektdatabas som ger relevant 

information för varje projekt. 

1. Kommissionen ska inrätta 

InvestEU-portalen. Den ska vara en 

lättillgänglig och användarvänlig 

projektdatabas som ger relevant 

information för varje projekt på alla 

officiella EU-språk. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  711 

Luigi Morgano, Silvia Costa 

 

Förslag till förordning 

Artikel 21a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 21a 

 Synergier och komplementaritet med 

andra unionsprogram 

 Kommissionen och 

genomförandepartnerna ska säkerställa 

att programmet InvestEU utnyttjar all 

komplementaritet och synergi med 

bidragsfinansiering och andra åtgärder 

inom de politikområden som det stöder, i 

enlighet med målen för andra EU-

program, såsom Horisont Europa, 

Fonden för ett sammanlänkat Europa, 

programmet för ett digitalt Europa, inre 

marknaden, konkurrenskraft för små- och 

medelstora företag, Europeiska 

rymdprogrammet, Europeiska 

socialfonden+, Kreativa Europa, 

programmet för miljö och klimatpolitik 

(Life) och Europeiska försvarsfonden. 

Or. en 
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Ändringsförslag  712 

Marco Valli 

 

Förslag till förordning 

Kapitel VI – rubriken 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Övervakning och rapportering, utvärdering 

och kontroll 

Ansvarsskyldighet, övervakning och 

rapportering, utvärdering och kontroll 

Or. en 

 

Ändringsförslag  713 

Sander Loones 

 

Förslag till förordning 

Kapitel VI – rubriken 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Övervakning och rapportering, utvärdering 

och kontroll 

Övervakning och rapportering, översyn och 

kontroll 

Or. en 

 

Ändringsförslag  714 

Marco Valli 

 

Förslag till förordning 

Artikel -22 (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel -22 

 Ansvarsskyldighet 

 1. På Europaparlamentets eller rådets 

begäran ska ordföranden för den 

rådgivande nämnden rapportera om 

InvestEU-fondens resultat till den 

begärande institutionen, bland annat 

genom att delta i en utfrågning inför 

Europaparlamentet. 
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 2. Den rådgivande nämndens ordförande 

ska svara muntligt eller skriftligt på 

frågor som Europaparlamentet eller rådet 

riktar till InvestEU-fonden, åtminstone 

inom fem veckor från mottagandet av en 

fråga. 

 3. På Europaparlamentets eller rådets 

begäran ska kommissionen överlämna en 

rapport om tillämpningen av denna 

förordning. 

 4. På begäran av Europaparlamentet ska 

EIB:s ordförande delta i en utfrågning 

inför Europaparlamentet om EIB:s 

finansierings- och 

investeringstransaktioner som omfattas av 

denna förordning. EIB:s ordförande ska 

inom fem veckor efter mottagandet svara 

muntligt eller skriftligt på frågor som 

Europaparlamentet eller rådet riktar till 

EIB om EIB:s finansierings- och 

investeringstransaktioner som omfattas av 

denna förordning. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  715 

Eva Kaili 

 

Förslag till förordning 

Artikel 22 – punkt 1a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. Baserat på erfarenheterna med 

Efsi är det ofta kontroversiellt att 

utvärdera InvestEU genom en enda 

metod. Kommissionen ska identifiera 

alternativa metoder för utvärdering av 

prestationen med en kombination av 

alternativa makroekonomiska och 

marknadsbaserade åtgärder samt 

offentliggöra resultatet av dessa metoder 

en gång i halvåret. 

Or. en 
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Ändringsförslag  716 

Jordi Solé, Sven Giegold 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 22 – punkt 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Kommissionen ska rapportera om 

genomförandet av InvestEU-programmet i 

enlighet med [artiklarna 241 och 250] i 

[budgetförordningen]. För detta ändamål 

ska genomförandepartnerna årligen lämna 

de uppgifter som krävs för att 

kommissionen ska kunna uppfylla sina 

rapporteringsskyldigheter. 

4. Kommissionen ska rapportera om 

genomförandet av InvestEU-programmet i 

enlighet med [artiklarna 241 och 250] i 

[budgetförordningen]. För detta ändamål 

ska genomförandepartnerna årligen lämna 

de uppgifter som krävs för att 

kommissionen ska kunna uppfylla sina 

rapporteringsskyldigheter. Som en del av 

den årliga rapporteringen ska 

kommissionen varje år genomföra en 

solid, flerårig konsolidering för att 

fastställa huruvida klimatutgifterna är på 

väg att nå 60 %-målet. Kommissionen ska 

informera om omfattningen och 

resultaten av stödet till 

klimatförändringsmålen, och därvidlag 

skilja mellan begränsnings- och 

anpassningsåtgärder, och om relevanta 

finansiella instruments klimatbidrag, 

samt göra denna information tillgänglig 

för allmänheten. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  717 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Förslag till förordning 

Artikel 22 – punkt 5 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. Varje genomförandepartner ska 

dessutom var sjätte månad överlämna en 

rapport till kommissionen om de 

5. Varje genomförandepartner ska 

dessutom var sjätte månad överlämna en 

rapport till kommissionen och 



 

AM\1168409SV.docx 87/132 PE630.411v01-00 

 SV 

finansierings- och 

investeringstransaktioner som omfattas av 

denna förordning, separat för EU-

komponenten och för 

medlemsstatskomponenten per 

medlemsstat, beroende på vad som är 

tillämpligt. Rapporten ska inbegripa en 

bedömning av överensstämmelsen med 

kraven för användningen av EU-garantin 

och de nyckelprestationsindikatorer som 

avses i bilaga III till denna förordning. 

Rapporten ska även innehålla 

operationella, statistiska, finansiella och 

räkenskapsmässiga uppgifter för varje 

finansierings- eller investeringstransaktion, 

och per komponent och politikområde samt 

för InvestEU-fonden. En av rapporterna 

ska innehålla den information som 

genomförandepartnerna ska tillhandahålla i 

enlighet med [artikel 155.1 a] i 

[budgetförordningen]. 

Europaparlamentet om de finansierings- 

och investeringstransaktioner som omfattas 

av denna förordning, separat för EU-

komponenten och för 

medlemsstatskomponenten per 

medlemsstat, beroende på vad som är 

tillämpligt. Rapporten ska inbegripa en 

bedömning av överensstämmelsen med 

kraven för användningen av EU-garantin 

och de nyckelprestationsindikatorer som 

avses i bilaga III till denna förordning. 

Rapporten ska även innehålla 

operationella, statistiska, finansiella och 

räkenskapsmässiga uppgifter, i den 

utsträckning detta är möjligt samtidigt 

som sekretessen för personuppgifter och 

kommersiellt känslig information 

skyddas, för varje finansierings- eller 

investeringstransaktion, och per 

komponent och politikområde samt för 

InvestEU-fonden. En av rapporterna ska 

innehålla den information som 

genomförandepartnerna ska tillhandahålla i 

enlighet med [artikel 155.1 a] i 

[budgetförordningen]. 

Or. en 

Motivering 

För att garantera InvestEU-fondens marknadsbaserade karaktär syftar detta ändringsförslag 

till att säkerställa att principen om öppenhet inte medför att kommersiellt känslig information 

måste offentliggöras, som kan leda till att InvestEU tillbakavisas av den investerare och 

projektansvariga i den privata sektorn. 

 

Ändringsförslag  718 

Jordi Solé, Sven Giegold 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 22 – punkt 5 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. Varje genomförandepartner ska 

dessutom var sjätte månad överlämna en 

5. Varje genomförandepartner ska 

dessutom var sjätte månad överlämna en 
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rapport till kommissionen om de 

finansierings- och 

investeringstransaktioner som omfattas av 

denna förordning, separat för EU-

komponenten och för 

medlemsstatskomponenten per 

medlemsstat, beroende på vad som är 

tillämpligt. Rapporten ska inbegripa en 

bedömning av överensstämmelsen med 

kraven för användningen av EU-garantin 

och de nyckelprestationsindikatorer som 

avses i bilaga III till denna förordning. 

Rapporten ska även innehålla 

operationella, statistiska, finansiella och 

räkenskapsmässiga uppgifter för varje 

finansierings- eller investeringstransaktion, 

och per komponent och politikområde samt 

för InvestEU-fonden. En av rapporterna 

ska innehålla den information som 

genomförandepartnerna ska tillhandahålla i 

enlighet med [artikel 155.1 a] i 

[budgetförordningen]. 

rapport till kommissionen om de 

finansierings- och 

investeringstransaktioner som omfattas av 

denna förordning, separat för EU-

komponenten och för 

medlemsstatskomponenten per 

medlemsstat, beroende på vad som är 

tillämpligt. Rapporten ska inbegripa en 

bedömning av överensstämmelsen med 

kraven för användningen av EU-garantin 

och de nyckelprestationsindikatorer som 

avses i bilaga III till denna förordning. 

Rapporten ska även innehålla 

operationella, statistiska, finansiella och 

räkenskapsmässiga uppgifter för varje 

finansierings- eller investeringstransaktion, 

och per komponent och politikområde samt 

för InvestEU-fonden. En av rapporterna 

ska innehålla den information som 

genomförandepartnerna ska tillhandahålla i 

enlighet med [artikel 155.1 a] i 

[budgetförordningen]. Kommissionen ska 

sammanställa och bedöma 

genomförandepartnernas rapporter och 

lämna in en sammanfattning i form av 

offentliga årsrapporter, med uppgifter om 

programmets genomförandenivå i 

förhållande till dess mål och 

prestationsindikatorer och om risker och 

möjligheter för de finansierings- och 

investeringstransaktioner som stöds av 

InvestEU-programmet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  719 

Eva Kaili 

 

Förslag till förordning 

Artikel 22 – punkt 5 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. Varje genomförandepartner ska 

dessutom var sjätte månad överlämna en 

rapport till kommissionen om de 

5. Varje genomförandepartner ska 

dessutom var sjätte månad överlämna en 

rapport till Europaparlamentet och 
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finansierings- och 

investeringstransaktioner som omfattas av 

denna förordning, separat för EU-

komponenten och för 

medlemsstatskomponenten per 

medlemsstat, beroende på vad som är 

tillämpligt. Rapporten ska inbegripa en 

bedömning av överensstämmelsen med 

kraven för användningen av EU-garantin 

och de nyckelprestationsindikatorer som 

avses i bilaga III till denna förordning. 

Rapporten ska även innehålla 

operationella, statistiska, finansiella och 

räkenskapsmässiga uppgifter för varje 

finansierings- eller investeringstransaktion, 

och per komponent och politikområde samt 

för InvestEU-fonden. En av rapporterna 

ska innehålla den information som 

genomförandepartnerna ska tillhandahålla i 

enlighet med [artikel 155.1 a] i 

[budgetförordningen]. 

kommissionen om de finansierings- och 

investeringstransaktioner som omfattas av 

denna förordning, separat för EU-

komponenten och för 

medlemsstatskomponenten per 

medlemsstat, beroende på vad som är 

tillämpligt. Rapporten ska inbegripa en 

bedömning av överensstämmelsen med 

kraven för användningen av EU-garantin 

och de nyckelprestationsindikatorer som 

avses i bilaga III till denna förordning. 

Rapporten ska även innehålla 

operationella, statistiska, finansiella och 

räkenskapsmässiga uppgifter för varje 

finansierings- eller investeringstransaktion, 

och per komponent och politikområde samt 

för InvestEU-fonden. En av rapporterna 

ska innehålla den information som 

genomförandepartnerna ska tillhandahålla i 

enlighet med [artikel 155.1 a] i 

[budgetförordningen]. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  720 

Marco Valli 

 

Förslag till förordning 

Artikel 22 – punkt 5 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. Varje genomförandepartner ska 

dessutom var sjätte månad överlämna en 

rapport till kommissionen om de 

finansierings- och 

investeringstransaktioner som omfattas av 

denna förordning, separat för EU-

komponenten och för 

medlemsstatskomponenten per 

medlemsstat, beroende på vad som är 

tillämpligt. Rapporten ska inbegripa en 

bedömning av överensstämmelsen med 

kraven för användningen av EU-garantin 

och de nyckelprestationsindikatorer som 

avses i bilaga III till denna förordning. 

5. Varje genomförandepartner ska 

dessutom var sjätte månad överlämna en 

rapport till kommissionen och 

Europaparlamentet om de finansierings- 

och investeringstransaktioner som omfattas 

av denna förordning, separat för EU-

komponenten och för 

medlemsstatskomponenten per 

medlemsstat, beroende på vad som är 

tillämpligt. Rapporten ska inbegripa en 

bedömning av överensstämmelsen med 

kraven för användningen av EU-garantin 

och de nyckelprestationsindikatorer som 

avses i bilaga III till denna förordning. 
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Rapporten ska även innehålla 

operationella, statistiska, finansiella och 

räkenskapsmässiga uppgifter för varje 

finansierings- eller investeringstransaktion, 

och per komponent och politikområde samt 

för InvestEU-fonden. En av rapporterna 

ska innehålla den information som 

genomförandepartnerna ska tillhandahålla i 

enlighet med [artikel 155.1 a] i 

[budgetförordningen]. 

Rapporten ska även innehålla 

operationella, statistiska, finansiella och 

räkenskapsmässiga uppgifter för varje 

finansierings- eller investeringstransaktion, 

och per komponent och politikområde samt 

för InvestEU-fonden. En av rapporterna 

ska innehålla den information som 

genomförandepartnerna ska tillhandahålla i 

enlighet med [artikel 155.1 a] i 

[budgetförordningen]. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  721 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Förslag till förordning 

Artikel 22 – punkt 5 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. Varje genomförandepartner ska 

dessutom var sjätte månad överlämna en 

rapport till kommissionen om de 

finansierings- och 

investeringstransaktioner som omfattas av 

denna förordning, separat för EU-

komponenten och för 

medlemsstatskomponenten per 

medlemsstat, beroende på vad som är 

tillämpligt. Rapporten ska inbegripa en 

bedömning av överensstämmelsen med 

kraven för användningen av EU-garantin 

och de nyckelprestationsindikatorer som 

avses i bilaga III till denna förordning. 

Rapporten ska även innehålla 

operationella, statistiska, finansiella och 

räkenskapsmässiga uppgifter för varje 

finansierings- eller investeringstransaktion, 

och per komponent och politikområde samt 

för InvestEU-fonden. En av rapporterna 

ska innehålla den information som 

genomförandepartnerna ska tillhandahålla i 

enlighet med [artikel 155.1 a] i 

[budgetförordningen]. 

5. Varje genomförandepartner ska 

dessutom var tredje månad överlämna en 

rapport till kommissionen om de 

finansierings- och 

investeringstransaktioner som omfattas av 

denna förordning, separat för EU-

komponenten och för 

medlemsstatskomponenten per 

medlemsstat, beroende på vad som är 

tillämpligt. Rapporten ska inbegripa en 

bedömning av överensstämmelsen med 

kraven för användningen av EU-garantin 

och de nyckelprestationsindikatorer som 

avses i bilaga III till denna förordning. 

Rapporten ska även innehålla 

operationella, statistiska, finansiella och 

räkenskapsmässiga uppgifter för varje 

finansierings- eller investeringstransaktion, 

och per komponent och politikområde samt 

för InvestEU-fonden. En av rapporterna 

ska innehålla den information som 

genomförandepartnerna ska tillhandahålla i 

enlighet med [artikel 155.1 a] i 

[budgetförordningen]. 
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Or. en 

 

Ändringsförslag  722 

Jordi Solé, Sven Giegold 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 22 – punkt 5a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 5a. Kommissionen ska på sin 

webbportal offentliggöra information om 

finansierings- och 

investeringstransaktioner, bland annat 

om projektens förväntade effekter och 

fördelar, med beaktande av skyddet av 

konfidentiell och kommersiellt känslig 

information. Webbportalen ska även ge 

allmän tillgång till ett register över 

behöriga motparter. 

 Genomförandepartnerna och andra 

mottagare av unionsmedel ska, i enlighet 

med tillämplig politik om öppenhet och 

unionens regler om dataskydd och om 

tillgång till handlingar och information, 

proaktivt och systematiskt på sina 

webbplatser offentliggöra information 

rörande alla finansierings- och 

investeringstransaktioner som omfattas av 

detta program, särskilt rörande på vilket 

sätt dessa projekt bidrar till att målen med 

och kraven i denna förordning uppfylls. 

Denna information ska alltid ta hänsyn 

till skyddet av konfidentiell och 

kommersiellt känslig information. 

Genomförandepartnerna ska 

offentliggöra unionens stöd i all 

information som de offentliggör om 

finansierings- och 

investeringstransaktioner som omfattas av 

detta program i enlighet med denna 

förordning. 

Or. en 
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Ändringsförslag  723 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Förslag till förordning 

Artikel 22 – punkt 5a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 5a. Kommissionen ska under årets 

sista kvartal inför parlamentet och rådet 

lägga fram en beräkning av 

användningen av EU-garantin, tillämpad 

avsättningsnivå, antalet skapade 

arbetstillfällen, bidraget till målen för 

hållbar utveckling och den genomsnittliga 

multiplikator som har uppnåtts för de 

projekt som finansierats under året, och 

lägga fram ett förslag för det kommande 

året med stöd av det konjunkturmässiga 

läget för EU:s ekonomi, i enlighet med 

bestämmelserna i artikel 16a. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  724 

Sander Loones 

 

Förslag till förordning 

Artikel 22 – punkt 5a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 5a. All information om övervakningen 

av risk- och garantiportföljen och 

beräkningen av förväntade kassaflöden 

ska delges den rådgivande nämnden. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  725 

Sander Loones 
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Förslag till förordning 

Artikel 23 – rubriken 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Utvärdering Översyn 

Or. en 

 

Ändringsförslag  726 

Sander Loones 

 

Förslag till förordning 

Artikel 23 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Senast den 30 september 2025 ska 

kommissionen göra en 

interimsutvärdering av InvestEU-

programmet, särskilt om användningen av 

EU-garantin. 

2. Senast den 30 september 2024 ska 

kommissionen göra en interimsöversyn av 

InvestEU-programmet, särskilt om 

användningen av EU-garantin. 

Interimsöversynen ska innehålla en 

omfattande granskning av InvestEU:s 

rådgivningscentrums prestation. 

Resultaten av denna översyn bör beaktas 

vid alla eventuella omarbetningar av 

denna förordning. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  727 

Marco Valli 

 

Förslag till förordning 

Artikel 23 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Senast den 30 september 2025 ska 

kommissionen göra en interimsutvärdering 

av InvestEU-programmet, särskilt om 

användningen av EU-garantin. 

2. Senast den 30 september 2024 ska 

en interimsutvärdering av InvestEU-

programmet, särskilt om användningen av 

EU-garantin, göras. 

Or. en 
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Ändringsförslag  728 

Eva Kaili 

 

Förslag till förordning 

Artikel 23 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Senast den 30 september 2025 ska 

kommissionen göra en interimsutvärdering 

av InvestEU-programmet, särskilt om 

användningen av EU-garantin. 

2. Senast den 30 september 2024 ska 

kommissionen göra en interimsutvärdering 

av InvestEU-programmet, särskilt om 

användningen av EU-garantin. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  729 

Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg 

 

Förslag till förordning 

Artikel 23 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Senast den 30 september 2025 ska 

kommissionen göra en interimsutvärdering 

av InvestEU-programmet, särskilt om 

användningen av EU-garantin. 

2. Senast den 30 september 2024 ska 

kommissionen göra en interimsutvärdering 

av InvestEU-programmet, särskilt om 

användningen av EU-garantin. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  730 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Förslag till förordning 

Artikel 23 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Senast den 30 september 2025 ska 

kommissionen göra en interimsutvärdering 

av InvestEU-programmet, särskilt om 

användningen av EU-garantin. 

2. Senast den 30 september 2024 ska 

kommissionen göra en interimsutvärdering 

av InvestEU-programmet, särskilt om 

användningen av EU-garantin. 
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Or. en 

Motivering 

Ändringsförslaget syftar till att slå fast att interimsutvärderingen av InvestEU-programmet 

görs tidigare än vad som anges i kommissionens förslag. 

 

Ändringsförslag  731 

Esther de Lange 

 

Förslag till förordning 

Artikel 23 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Senast den 30 september 2025 ska 

kommissionen göra en interimsutvärdering 

av InvestEU-programmet, särskilt om 

användningen av EU-garantin. 

2. Senast den 30 september 2024 ska 

kommissionen göra en interimsutvärdering 

av InvestEU-programmet, särskilt om 

användningen av EU-garantin. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  732 

Jordi Solé, Sven Giegold 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 23 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Senast den 30 september 2025 ska 

kommissionen göra en interimsutvärdering 

av InvestEU-programmet, särskilt om 

användningen av EU-garantin. 

2. Senast den 30 september 2024 ska 

kommissionen göra en interimsutvärdering 

av InvestEU-programmet, särskilt om 

användningen av EU-garantin. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  733 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Förslag till förordning 

Artikel 23 – punkt 2 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Senast den 30 september 2025 ska 

kommissionen göra en interimsutvärdering 

av InvestEU-programmet, särskilt om 

användningen av EU-garantin. 

2. Senast den 30 september 2025 ska 

kommissionen göra en interimsutvärdering 

av InvestEU-programmet, särskilt om 

användningen av EU-garantin. 

Utvärderingen ska i synnerhet visa hur 

genomförandepartnernas medverkan har 

bidragit till att nå såväl InvestEU-

programmets mål som EU:s politiska mål, 

framför allt i fråga om geografisk och 

sektorsvis balans för de finansiella 

transaktioner och investeringar som fått 

stöd. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  734 

Marco Valli 

 

Förslag till förordning 

Artikel 23 – punkt 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Vid slutet av genomförandet av 

InvestEU-programmet, men inte senare än 

fyra år efter utgången av den period som 

anges i artikel 1, ska kommissionen 

genomföra en slutlig utvärdering av 

programmet, särskilt avseende 

användningen av EU-garantin. 

3. Vid slutet av genomförandet av 

InvestEU-programmet, men inte senare än 

fyra år efter utgången av den period som 

anges i artikel 1, ska en oberoende slutlig 

utvärdering av programmet genomföras, 

särskilt avseende användningen av EU-

garantin. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  735 

Eva Kaili 

 

Förslag till förordning 

Artikel 23 – punkt 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Vid slutet av genomförandet av 3. Vid slutet av genomförandet av 
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InvestEU-programmet, men inte senare än 

fyra år efter utgången av den period som 

anges i artikel 1, ska kommissionen 

genomföra en slutlig utvärdering av 

programmet, särskilt avseende 

användningen av EU-garantin. 

InvestEU-programmet, men inte senare än 

två år efter utgången av den period som 

anges i artikel 1, ska kommissionen 

genomföra en slutlig utvärdering av 

programmet, särskilt avseende 

användningen av EU-garantin. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  736 

Esther de Lange 

 

Förslag till förordning 

Artikel 23 – punkt 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Vid slutet av genomförandet av 

InvestEU-programmet, men inte senare än 

fyra år efter utgången av den period som 

anges i artikel 1, ska kommissionen 

genomföra en slutlig utvärdering av 

programmet, särskilt avseende 

användningen av EU-garantin. 

3. Vid slutet av genomförandet av 

InvestEU-programmet, men inte senare än 

två år efter utgången av den period som 

anges i artikel 1, ska kommissionen 

genomföra en slutlig utvärdering av 

programmet, särskilt avseende 

användningen av EU-garantin. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  737 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Förslag till förordning 

Artikel 23 – punkt 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Vid slutet av genomförandet av 

InvestEU-programmet, men inte senare än 

fyra år efter utgången av den period som 

anges i artikel 1, ska kommissionen 

genomföra en slutlig utvärdering av 

programmet, särskilt avseende 

användningen av EU-garantin. 

3. Vid slutet av genomförandet av 

InvestEU-programmet, men inte senare än 

två år efter utgången av den period som 

anges i artikel 1, ska kommissionen 

genomföra en slutlig utvärdering av 

programmet, särskilt avseende 

användningen av EU-garantin. 

Or. en 
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Motivering 

Ändringsförslaget syftar till att slå fast att en slutlig utvärdering av InvestEU-programmet 

görs tidigare än vad som anges i kommissionens förslag. 

 

Ändringsförslag  738 

Jordi Solé, Sven Giegold 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 23 – punkt 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Vid slutet av genomförandet av 

InvestEU-programmet, men inte senare än 

fyra år efter utgången av den period som 

anges i artikel 1, ska kommissionen 

genomföra en slutlig utvärdering av 

programmet, särskilt avseende 

användningen av EU-garantin. 

3. Vid slutet av genomförandet av 

InvestEU-programmet, men inte senare än 

ett år efter utgången av den period som 

anges i artikel 1, ska kommissionen 

genomföra en slutlig utvärdering av 

programmet, särskilt avseende 

användningen av EU-garantin. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  739 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Förslag till förordning 

Artikel 23 – punkt 6 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6. I enlighet med [artikel 211.1] i 

[budgetförordningen] ska kommissionen 

vart tredje år i den årsrapport som avses i 

[artikel 250] i [budgetförordningen] se 

över om den avsättningsnivå som anges i 

artikel 4.1 i denna förordning är lämplig i 

förhållande till den verkliga riskprofilen för 

de finansierings- och 

investeringstransaktioner som omfattas av 

EU-garantin. Kommissionen ska ges 

befogenhet att anta delegerade akter i 

enlighet med artikel 26 för att, på 

grundval av denna översyn, anpassa 

6. I enlighet med artikel 16a i denna 

förordning ska kommissionen varje år i 

den rapport som avses i artikel 16a se över 

om den avsättningsnivå som anges i artikel 

4.1 i denna förordning är lämplig i 

förhållande till den verkliga riskprofilen för 

de finansierings- och 

investeringstransaktioner som omfattas av 

EU-garantin, det belopp av EU-garantin 

som använts, den tillämpade 
avsättningsnivån, antalet skapade 

arbetstillfällen, bidraget till målen för 

hållbar utveckling och den genomsnittliga 
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avsättningsnivån i artikel 4.1 i denna 

förordning med upp till 15 %. 

multiplikator som har uppnåtts. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  740 

Jordi Solé, Sven Giegold 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 24 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Revisioner av användningen av unionens 

medel som utförs av personer eller enheter, 

inbegripet andra än de som har uppdrag 

från unionens institutioner eller organ, ska 

ligga till grund för den övergripande 

försäkran i enlighet med artikel 127 i 

budgetförordningen. 

Revisioner av användningen av unionens 

medel som utförs av personer eller enheter, 

inbegripet andra än de som har uppdrag 

från unionens institutioner eller organ, ska 

ligga till grund för den övergripande 

försäkran i enlighet med artikel 127 i 

budgetförordningen. Garantin samt 

utbetalningar och återkrav enligt denna, 

liksom insatser inom ramen för InvestEU-

programmet, ska granskas av 

revisionsrätten. Revisionsrättens särskilda 

rapport ska utfärdas 18 månader efter att 

denna förordning har trätt i kraft. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  741 

Marco Valli 

 

Förslag till förordning 

Artikel 24 – punkt 1 a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Den externa revisionen av verksamhet 

som bedrivs i enlighet med denna 

förordning ska i enlighet med artikel 287 i 

EUF-fördraget utföras av Europeiska 

unionens revisionsrätt. 
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 Kommissionen och 

genomförandepartnerna ska säkerställa 

att revisionsrätten har fullständig tillgång 

till all information som den anser är 

nödvändig för att göra sina revisioner. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  742 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Förslag till förordning 

Artikel 26 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Befogenheten att anta delegerade 

akter ges till kommissionen med förbehåll 

för de villkor som anges i denna artikel. 

1. Befogenheten att anta delegerade 

akter ges till kommissionen med förbehåll 

för de villkor som anges i denna artikel. 

Delegerade akter för verksamhet som 

utförs av eller inbegriper 

genomförandepartner ska utarbetas i 

nära dialog med dessa 

genomförandepartner och efter 

genomförda offentliga samråd. 

Or. en 

Motivering 

Eftersom investeringsriktlinjerna kommer att antas i form av delegerade akter är det viktigt 

att genomförandepartnerna är fullt delaktiga och får framföra sina synpunkter för att 

säkerställa genomförbarhet. Genom att det genomförs offentliga samråd bör alla berörda 

aktörer, inbegripet slutmottagarna, ha möjlighet att ta upp sina eventuella frågor. 

 

Ändringsförslag  743 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Förslag till förordning 

Artikel 26 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Den befogenhet att anta delegerade 

akter som avses i artiklarna 7.6, 22.2 och 

2. Den befogenhet att anta delegerade 

akter som avses i artiklarna 7.6, 16a.3, 
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23.6 ska ges till kommissionen för en 

period av fem år från och med [denna 

förordnings ikraftträdande]. Kommissionen 

ska utarbeta en rapport om delegeringen av 

befogenhet senast nio månader före 

utgången av perioden på fem år. 

Delegeringen av befogenhet ska genom 

tyst medgivande förlängas med perioder av 

samma längd, såvida inte 

Europaparlamentet eller rådet motsätter sig 

en sådan förlängning senast tre månader 

före utgången av perioden i fråga. 

22.2, 22.5a och 23.6 ska ges till 

kommissionen för en period av sju år från 

och med [denna förordnings 

ikraftträdande]. Kommissionen ska 

utarbeta en rapport om delegeringen av 

befogenhet senast nio månader före 

utgången av perioden på fem år. 

Delegeringen av befogenhet ska genom 

tyst medgivande förlängas med perioder av 

samma längd, såvida inte 

Europaparlamentet eller rådet motsätter sig 

en sådan förlängning senast tre månader 

före utgången av perioden i fråga. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  744 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Förslag till förordning 

Artikel 26 – punkt 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Den delegering av befogenhet som 

avses i artiklarna 7.6, 22.2 och 23.6 får när 

som helst återkallas av Europaparlamentet 

eller rådet. Ett beslut om återkallelse 

innebär att delegeringen av den befogenhet 

som anges i beslutet upphör att gälla. 

Beslutet får verkan dagen efter det att det 

offentliggörs i Europeiska unionens 

officiella tidning, eller vid ett senare i 

beslutet angivet datum. Det påverkar inte 

giltigheten av delegerade akter som redan 

har trätt i kraft. 

3. Den delegering av befogenhet som 

avses i artiklarna 7.6, 16a.3, 22.2, 22.5a 

och 23.6 får när som helst återkallas av 

Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut 

om återkallelse innebär att delegeringen av 

den befogenhet som anges i beslutet 

upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen 

efter det att det offentliggörs i Europeiska 

unionens officiella tidning, eller vid ett 

senare i beslutet angivet datum. Det 

påverkar inte giltigheten av delegerade 

akter som redan har trätt i kraft. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  745 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Förslag till förordning 

Artikel 26 – punkt 6 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6. En delegerad akt som antas enligt 

artiklarna 7.6, 22.2 och 23.6 ska träda i 

kraft endast om varken Europaparlamentet 

eller rådet har gjort invändningar mot den 

delegerade akten inom en period på två 

månader från den dag då akten delgavs 

Europaparlamentet och rådet, eller om 

både Europaparlamentet och rådet, före 

utgången av den perioden, har underrättat 

kommissionen om att de inte kommer att 

invända. Denna period ska förlängas med 

två månader på Europaparlamentets eller 

rådets initiativ. 

6. En delegerad akt som antas enligt 

artiklarna 7.6, 16a.3, 22.2, 22.5a och 23.6 

ska träda i kraft endast om varken 

Europaparlamentet eller rådet har gjort 

invändningar mot den delegerade akten 

inom en period på två månader från den 

dag då akten delgavs Europaparlamentet 

och rådet, eller om både 

Europaparlamentet och rådet, före 

utgången av den perioden, har underrättat 

kommissionen om att de inte kommer att 

invända. Denna period ska förlängas med 

två månader på Europaparlamentets eller 

rådets initiativ. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  746 

Jordi Solé, Sven Giegold 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Bilaga I – stycke 1 – led a 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) Upp till 11 500 000 000 EUR för 

mål som avses i artikel 3.2 a. 

(a) Upp till 25 % av den totala 

finansieringsram som anges i artikel 4.1 
för mål som avses i artikel 3.2 a. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  747 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Förslag till förordning 

Bilaga I – stycke 1 – led a 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) Upp till 11 500 000 000 EUR för (a) Upp till 30 % av EU-komponenten 
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mål som avses i artikel 3.2 a. för mål som avses i artikel 3.2 a. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  748 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Förslag till förordning 

Bilaga I – stycke 1 – led a 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) Upp till 11 500 000 000 EUR för 

mål som avses i artikel 3.2 a. 

(a) Upp till 11 000 000 000 EUR för 

mål som avses i artikel 3.2 a. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  749 

Gérard Deprez 

 

Förslag till förordning 

Bilaga I – stycke 1 – led a 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) Upp till 11 500 000 000 EUR för 

mål som avses i artikel 3.2 a. 

(a) Upp till 12 204 375 000 EUR för 

mål som avses i artikel 3.2 a. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  750 

Jordi Solé, Sven Giegold 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Bilaga I – stycke 1 – led b 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) Upp till 11 250 000 000 EUR för 

mål som avses i artikel 3.2 b. 

(b) Upp till 20 % av den totala 

finansieringsram som anges i artikel 4.1 
för mål som avses i artikel 3.2 b. 
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Or. en 

 

Ändringsförslag  751 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Förslag till förordning 

Bilaga I – stycke 1 – led b 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) Upp till 11 250 000 000 EUR för 

mål som avses i artikel 3.2 b. 

(b) Upp till 28,5 % av EU-

komponenten för mål som avses i artikel 

3.2 b. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  752 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Förslag till förordning 

Bilaga I – stycke 1 – led b 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) Upp till 11 250 000 000 EUR för 

mål som avses i artikel 3.2 b. 

(b) Upp till 11 000 000 000 EUR för 

mål som avses i artikel 3.2 b. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  753 

Gérard Deprez 

 

Förslag till förordning 

Bilaga I – stycke 1 – led b 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) Upp till 11 250 000 000 EUR för 

mål som avses i artikel 3.2 b. 

(b) Upp till 11 954 375 000 EUR för 

mål som avses i artikel 3.2 b. 

Or. en 
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Ändringsförslag  754 

Jordi Solé, Sven Giegold 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Bilaga I – stycke 1 – led c 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) Upp till 11 250 000 000 EUR för 

mål som avses i artikel 3.2 c. 

(c) Upp till 20 % av den totala 

finansieringsram som anges i artikel 4.1 
för mål som avses i artikel 3.2 c. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  755 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Förslag till förordning 

Bilaga I – stycke 1 – led c 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) Upp till 11 250 000 000 EUR för 

mål som avses i artikel 3.2 c. 

(c) Upp till 28,5 % av EU-

komponenten för mål som avses i artikel 

3.2 c. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  756 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Förslag till förordning 

Bilaga I – stycke 1 – led c 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) Upp till 11 250 000 000 EUR för 

mål som avses i artikel 3.2 c. 

(c) Upp till 11 000 000 000 EUR för 

mål som avses i artikel 3.2 c. 

Or. en 
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Ändringsförslag  757 

Gérard Deprez 

 

Förslag till förordning 

Bilaga I – stycke 1 – led c 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) Upp till 11 250 000 000 EUR för 

mål som avses i artikel 3.2 c. 

(c) Upp till 11 954 375 000 EUR för 

mål som avses i artikel 3.2 c. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  758 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

 

Förslag till förordning 

Bilaga I – stycke 1 – led c 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) Upp till 11 250 000 000 EUR för 

mål som avses i artikel 3.2 c. 

(c) Upp till 12 500 000 000 EUR för 

mål som avses i artikel 3.2 c. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  759 

Paul Rübig 

 

Förslag till förordning 

Bilaga I – stycke 1 – led c 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) Upp till 11 250 000 000 EUR för 

mål som avses i artikel 3.2 c. 

(c) Upp till 12 708 333 334 EUR för 

mål som avses i artikel 3.2 c. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  760 

Jordi Solé, Sven Giegold 

för Verts/ALE-gruppen 
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Förslag till förordning 

Bilaga I – stycke 1 – led d 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(d) Upp till 4 000 000 000 EUR för 

mål som avses i artikel 3.2 d. 

(d) Upp till 15 % av den totala 

finansieringsram som anges i artikel 4.1 
för mål som avses i artikel 3.2 d. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  761 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Förslag till förordning 

Bilaga I – stycke 1 – led d 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(d) Upp till 4 000 000 000 EUR för 

mål som avses i artikel 3.2 d. 

(d) Upp till 13 % av EU-komponenten 

för mål som avses i artikel 3.2 d. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  762 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Förslag till förordning 

Bilaga I – stycke 1 – led d 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(d) Upp till 4 000 000 000 EUR för 

mål som avses i artikel 3.2 d. 

(d) Upp till 5 000 000 000 EUR för 

mål som avses i artikel 3.2 d. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  763 

Paul Rübig 

 

Förslag till förordning 
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Bilaga I – stycke 1 – led d 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(d) Upp till 4 000 000 000 EUR för 

mål som avses i artikel 3.2 d. 

(d) Upp till 4 729 166 665 EUR för 

mål som avses i artikel 3.2 d. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  764 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

 

Förslag till förordning 

Bilaga I – stycke 1 – led d 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(d) Upp till 4 000 000 000 EUR för 

mål som avses i artikel 3.2 d. 

(d) Upp till 5 567 500 000 EUR för 

mål som avses i artikel 3.2 d. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  765 

Gérard Deprez 

 

Förslag till förordning 

Bilaga I – stycke 1 – led d 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(d) Upp till 4 000 000 000 EUR för 

mål som avses i artikel 3.2 d. 

(d) Upp till 4 704 375 000 EUR för 

mål som avses i artikel 3.2 d. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  766 

Jordi Solé, Sven Giegold 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Bilaga I – stycke 1 – led da (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (da) Upp till 20 % av den totala 

finansieringsram som anges i artikel 4.1 

för mål som avses i artikel 3.2 d (ny). 

Or. en 

Motivering 

Detta motsvarar det nya området för byggnadsrenovering, som förslås i artiklarna 3 och 7. 

 

Ändringsförslag  767 

Jordi Solé, Sven Giegold 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Bilaga II – stycke 1 – inledningen 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Finansierings- och 

investeringstransaktionerna får falla inom 

ramen för ett eller flera av följande 

områden: 

Finansierings- och 

investeringstransaktionerna ska begränsas 

till följande områden: 

Or. en 

 

Ändringsförslag  768 

Marco Valli 

 

Förslag till förordning 

Bilaga II – stycke 1 – led 1 – inledningen 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Utveckling av energisektorn, i 

enlighet med energiunionens prioriteringar, 

inbegripet en tryggad energiförsörjning, 

och åtagandena enligt agenda 2030 och 

Parisavtalet, särskilt genom 

1. Utveckling av energisektorn, 

undantaget verksamhet som är kopplad 

till fossila bränslen, exempelvis 

produktion, prospektering, bearbetning, 

överföring, distribution, lagring och 

förbränning av olja, kol och naturgas, 

samt kärnkraft, i enlighet med 

energiunionens prioriteringar, inbegripet en 

tryggad energiförsörjning, och åtagandena 
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enligt agenda 2030 och Parisavtalet, 

särskilt genom 

Or. en 

 

Ändringsförslag  769 

Jordi Solé, Sven Giegold 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Bilaga II – stycke 1 – led 1 – inledningen 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Utveckling av energisektorn, i 

enlighet med energiunionens prioriteringar, 

inbegripet en tryggad energiförsörjning, 

och åtagandena enligt agenda 2030 och 

Parisavtalet, särskilt genom 

1. Utveckling av energisektorn, 

undantaget verksamhet som rör 

produktion, bearbetning, överföring, 

distribution, lagring och förbränning av 

fossila bränslen, i enlighet med 

energiunionens prioriteringar, inbegripet en 

tryggad energiförsörjning, och åtagandena 

enligt agenda 2030 och Parisavtalet, 

särskilt genom 

Or. en 

 

Ändringsförslag  770 

Jordi Solé, Sven Giegold 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Bilaga II – stycke 1 – led 1 – led a 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) expansion i fråga om generering, 

leverans och användning av ren och 

hållbar förnybar energi, 

(a) expansion och en ökad takt i fråga 

om generering, utbyggnad, leverans och 

användning av förnybar energi, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  771 
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Eva Kaili 

 

Förslag till förordning 

Bilaga II – stycke 1 – led 1 – led c 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) utveckling och modernisering av 

smart och hållbar energiinfrastruktur 

(överföring och distributionsnivå, 

lagringsteknik), 

(c) utveckling och modernisering av 

smart och hållbar energiinfrastruktur, 

inbegripet inbördes och decentraliserade 

distributionssystem (överföring och 

distributionsnivå, lagringsteknik), 

Or. en 

 

Ändringsförslag  772 

Jordi Solé, Sven Giegold 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Bilaga II – stycke 1 – led 1 – led c 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) utveckling och modernisering av 

smart och hållbar energiinfrastruktur 

(överföring och distributionsnivå, 

lagringsteknik), 

(c) utveckling och modernisering av 

smart och hållbar energiinfrastruktur, 

inbegripet sammanlänkningar av elnäten 
(överföring och distributionsnivå, 

lagringsteknik), 

Or. en 

 

Ändringsförslag  773 

Jordi Solé, Sven Giegold 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Bilaga II – stycke 1 – led 1 – led d 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(d) produktion och leverans av 

syntetiska bränslen från 

förnybara/koldioxidneutrala källor, 

(d) produktion och leverans av 

syntetiska bränslen från förnybara källor, 

under förutsättning att miljöpåverkans- 
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alternativa bränslen, och effektivitetsbedömningen är positiv, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  774 

Jordi Solé, Sven Giegold 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Bilaga II – stycke 1 – led 1 – led e 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

e) infrastruktur för 

koldioxidavskiljning och lagring av 

koldioxid. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  775 

Esther de Lange 

 

Förslag till förordning 

Bilaga II – stycke 1 – led 1 – led ea (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ea) underhåll eller uppgradering av 

befintlig infrastruktur inom transport- 

och energisektorerna, med särskild 

inriktning på säkerhets- och 

trygghetsaspekter. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  776 

Jordi Solé, Sven Giegold 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Bilaga II – stycke 1 – led 2 – inledningen 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Utveckling av hållbar 

transportinfrastruktur och utrustning och 

innovativa tekniker i enlighet med 

unionens transportprioriteringar och de 

åtaganden som gjorts enligt Parisavtalet, 

särskilt genom 

2. Utveckling av hållbar 

transportinfrastruktur, med undantag av 

motorvägar, motortrafikleder och 

flygplatser, och utrustning och innovativa 

tekniker i enlighet med unionens 

transportprioriteringar och de åtaganden 

som gjorts enligt Parisavtalet, särskilt 

genom 

Or. en 

 

Ändringsförslag  777 

Jordi Solé, Sven Giegold 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Bilaga II – stycke 1 – led 2 – led a 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) projekt till stöd för utveckling av 

TEN-T-infrastrukturen, inbegripet urbana 

knutpunkter, kust- och inlandhamnar, 

multimodala terminaler och 

sammanlänkning med huvudnätverk, 

(a) hållbara projekt till stöd för 

utveckling av TEN-T-infrastrukturen och 

småskaliga projekt, inbegripet urbana 

knutpunkter inriktade på multimodalitet 

och utsläppsfri teknik, hållbara kust- och 

inlandhamnar, multimodala terminaler och 

sammanlänkning med huvudnätverk samt 

sektorsövergripande projekt i sådana 

hamnar och terminaler, såsom avfalls- 

och vattenåtervinning och integrerade 

elladdningsstationer för fartyg som ligger 

i hamn, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  778 

Jordi Solé, Sven Giegold 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Bilaga II – stycke 1 – led 2 – led b 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) projekt för smart och hållbar 

mobilitet i städer (inriktade på 

utsläppssnåla urbana transportsätt, 

tillgänglighet, luftföroreningar och buller, 

energikonsumtion och olyckor), 

(b) projekt för smart och hållbar 

mobilitet i städer (inriktade på utsläppsfria 

urbana transportsätt, tillgänglighet, 

luftföroreningar och buller, 

energikonsumtion och olyckor), 

Or. en 

 

Ändringsförslag  779 

Jordi Solé, Sven Giegold 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Bilaga II – stycke 1 – led 2 – led c 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) stöd till förnyelse och 

efterhandsanpassning av rörliga tillgångar 

på transportområdet med sikte på att sprida 

användningen av lösningar för 

utsläppssnål mobilitet, 

(c) stöd till förnyelse och 

efterhandsanpassning av rörliga tillgångar 

på transportområdet med sikte på att sprida 

användningen av lösningar för utsläppsfri 

mobilitet, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  780 

Jordi Solé, Sven Giegold 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Bilaga II – stycke 1 – led 2 – led d 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(d) järnvägsinfrastruktur, andra 

järnvägsprojekt och kusthamnar, 

(d) järnvägsinfrastruktur, däribland 

regionala gränsöverskridande 

förbindelser som tagits bort eller övergetts 

i det förgångna, och hållbara kusthamnar, 

Or. en 
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Ändringsförslag  781 

Jordi Solé, Sven Giegold 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Bilaga II – stycke 1 – led 2 – led e 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(e) alternativ bräsleinfrastruktur, 

inbegripet infrastruktur för elektrisk 

laddning. 

(e) infrastruktur för elektrisk laddning. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  782 

Marco Valli, Laura Agea 

 

Förslag till förordning 

Bilaga II – stycke 1 – led 2 – led ea (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ea) underhåll, reparation, 

återställning eller uppgradering av 

befintlig infrastruktur inom transport- 

och energisektorerna för att öka deras 

säkerhet och motståndskraft mot 

förväntade klimatförändringar och 

extrema väderfenomen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  783 

Jordi Solé, Sven Giegold 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Bilaga II – stycke 1 – led 2 – led ea (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ea) underhåll eller uppgradering av 

befintlig infrastruktur inom transport- 

och energisektorerna, med särskild 
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inriktning på EU:s långsiktiga transport-, 

energi- och klimatmål. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  784 

Esther de Lange 

 

Förslag till förordning 

Bilaga II – stycke 1 – led 2 – led ea (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ea) utveckling av nya generationens 

batterier för elektromobilitet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  785 

Marco Valli, Laura Agea 

 

Förslag till förordning 

Bilaga II – stycke 1 – led 2a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. Stöd genom InvestEU till 

koldioxidintensiv infrastruktur, 

exempelvis motorvägar och flygplatser, 

samt kärnkraft, ska undvikas, såvida detta 

inte är direkt riktat till åtgärder för 

bekämpning av eller anpassning till 

klimatförändringar eller till underhåll av 

och säkerhet för befintlig infrastruktur. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  786 

Jordi Solé, Sven Giegold 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 



 

AM\1168409SV.docx 117/132 PE630.411v01-00 

 SV 

Bilaga II – stycke 1 – led 3 – led c 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) projekt och företag inom området 

förvaltning av miljöresurser och ren 

teknik. 

(c) projekt och företag inom området 

förvaltning av miljöresurser och hållbar 

teknik. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  787 

Jordi Solé, Sven Giegold 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Bilaga II – stycke 1 – led 3 – led f 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(f) klimatförändringsåtgärder, 

inbegripet riskreducering med avseende på 

naturkatastrofer, 

(f) klimatförändringsåtgärder, 

inbegripet riskreducering med avseende på 

naturkatastrofer samt anpassning till och 

begränsning av klimatförändringar, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  788 

Jordi Solé, Sven Giegold 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Bilaga II – stycke 1 – led 3 – led g 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(g) projekt och företag som genomför 

cirkulär ekonomi genom att integrera 

resurseffektivitetaspekter i produktionen 

och produktlivscykeln, inbegripet hållbar 

försörjning av råvaror och returråvaror, 

(g) projekt och företag som genomför 

cirkulär ekonomi genom att integrera 

resurs- och energieffektivitetaspekter i 

produktionen och produktlivscykeln, 

inbegripet återvinning av råvaror och 

returråvaror, 

Or. en 
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Ändringsförslag  789 

Jordi Solé, Sven Giegold 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Bilaga II – stycke 1 – led 3 – led h 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(h) utfasning av fossila bränslen och 

avsevärd minskning av utsläpp i 

energgiintensiva industrier, inbegripet 

storskalig demonstration av innovativa 

utsläppssnåla tekniker och införandet av 

dessa. 

(h) utfasning av fossila bränslen och 

avsevärd minskning av utsläpp i 

energgiintensiva industrier, inbegripet 

storskalig demonstration av CCU 

(avskiljning och användning av koldioxid) 

och innovativa utsläppsfria tekniker och 

införandet av dessa. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  790 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Förslag till förordning 

Bilaga II – stycke 1 – led 3 – led ha (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ha) projekt som motverkar 

klimatförändringar. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  791 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Förslag till förordning 

Bilaga II – stycke 1 – led 3 – led hb (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (hb) projekt som främjar ett hållbart 

kulturarv, särskilt strategier och 

instrument för att skydda det europeiska 
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materiella och immateriella kulturarvet.  

Or. en 

 

Ändringsförslag  792 

Jordi Solé, Sven Giegold 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Bilaga II – stycke 1 – led 5 – led a 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) forskning, inbegripet 

forskningsinfrastruktur och stöd till den 

akademiska världen, och 

innovationsprojekt som bidrar till målen 

för [Horisont Europa], 

(a) forskning, inbegripet 

forskningsinfrastruktur och stöd till den 

akademiska världen, produktutveckling 

och innovationsprojekt som bidrar till 

målen för [Horisont Europa], 

Or. en 

 

Ändringsförslag  793 

Sven Giegold, Jordi Solé 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Bilaga II – stycke 1 – led 5 – led d 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(d) samarbetsprojekt mellan den 

akademiska världen och näringslivet, 

(d) samarbetsprojekt mellan den 

akademiska världen, näringslivet, 

offentliga företag och civilsamhället, 

däribland patient- och 

slutanvändarorganisationer, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  794 

Jordi Solé, Sven Giegold 

för Verts/ALE-gruppen 
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Förslag till förordning 

Bilaga II – stycke 1 – led 5 – led f 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(f) nya effektiva hälso- och 

sjukvårdsprodukter, inbegripet läkemedel, 

medicintekniska produkter och avancerade 

terapiläkemedel. 

(f) nya och förbättrade effektiva, 

tillgängliga och prismässigt överkomliga 
hälso- och sjukvårdsprodukter, inbegripet 

läkemedel, vacciner, medicintekniska 

produkter, diagnosmetoder, avancerade 

terapiläkemedel, nya antimikrobiella 

medel och innovativa 

utvecklingsprocesser utan djurförsök. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  795 

Jordi Solé, Sven Giegold 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Bilaga II – stycke 1 – led 6 – led a 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) artificiell intelligens, (a) etisk artificiell intelligens som blivit 

föremål för en förhandsbedömning, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  796 

Jordi Solé, Sven Giegold 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Bilaga II – stycke 1 – led 6 – led d 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(d) blockkedjor och annan teknik för 

distribuerade liggare, 

(d) teknik för distribuerade liggare, 

Or. en 
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Ändringsförslag  797 

Jordi Solé, Sven Giegold 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Bilaga II – stycke 1 – led 6 – led e 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(e) avancerad digital kompetens, (e) främjande av digital kompetens, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  798 

Jordi Solé, Sven Giegold 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Bilaga II – stycke 1 – led 7 – inledningen 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

7. Ekonomiskt stöd till enheter som 

har upp till 3 000 anställda med särskild 

inriktning på små och medelstora företag 

och små börsnoterade företag, särskilt 

genom 

7. Ekonomiskt stöd till små och 

medelstora företag och små börsnoterade 

företag, särskilt genom 

Or. en 

 

Ändringsförslag  799 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Förslag till förordning 

Bilaga II – stycke 1 – led 7 – led a 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) tillhandahållande av rörelsekapital 

och investeringar, 

(a) tillhandahållande av rörelsekapital 

och investeringar under företagets hela 

livscykel, 
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Or. en 

Motivering 

Med tanke på mångfalden av små och medelstora företag och deras företagsverksamhet 

tydliggör detta ändringsförslag att tillhandahållandet av rörelsekapital och investeringar bör 

vara tillämpligt under företagets hela livscykel, från att det bildas och startas upp, under det 

att det utvecklas fram tills dess att det överlåts. 

 

Ändringsförslag  800 

Jordi Solé, Sven Giegold 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Bilaga II – stycke 1 – led 7 – led ba (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ba) kvinnligt företagande. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  801 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Förslag till förordning 

Bilaga II – stycke 1 – led 7 – led ba (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ba) tillhandahållande av finansiering 

för leasing transaktioner. 

Or. en 

Motivering 

Mot bakgrund av fördelarna med leasing för små och medelstora företag genom att företagets 

kapital frigörs för ytterligare investeringar i hållbar tillväxt, syftar detta ändringsförslag till 

att göra det möjligt att inbegripa leasingtransaktioner inom ramen för InvestEU, vilket är 

fallet i nuläget enligt gällande finansieringsprogram, exempelvis Cosmeprogrammet. 

 

Ändringsförslag  802 
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Luigi Morgano 

 

Förslag till förordning 

Bilaga II – stycke 1 – led 8 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

8. Kulturella och kreativa sektorer: 

media, audiovisuella sektorn och 

journalistik. 

8. Kulturella och kreativa sektorer: 

media, audiovisuella sektorn och 

journalistik, framför allt, men inte 

begränsat till, 

(a) ny teknik såsom tekniska hjälpmedel 

för kulturella och kreativa varor och 

tjänster, 

(b) kulturella och kreativa näringar och 

sektorer, till exempel förstärkt 

verklighet/virtuell verklighet, immersiva 

miljöer, gränssnitt mellan människa och 

dator, IP-protokoll- och 

molninfrastruktur, 5G-nät och nya 

medier, 

(c) användning av digital teknik för 

bevarande och återställande av det 

europeiska materiella och immateriella 

kulturarvet, 

(d) teknisk förvaltning av immateriella 

rättigheter. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  803 

Pervenche Berès, Christian Ehler 

 

Förslag till förordning 

Bilaga II – stycke 1 – led 8 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

8. Kulturella och kreativa sektorer: 

media, audiovisuella sektorn och 

journalistik. 

8. Kulturella och kreativa sektorer: 

spelindustrin, modeindustrin, 

medievisuella sektorn och journalistik, 

samt det europeiska kulturarvsmolnet. 

Or. en 
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Ändringsförslag  804 

Jordi Solé, Sven Giegold 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Bilaga II – stycke 1 – led 9 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

9. Turism. 9. Hållbar turism. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  805 

Jordi Solé, Sven Giegold 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Bilaga II – stycke 1 – led 11 – led ca (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ca) främjande av jämställdhet, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  806 

Jordi Solé, Sven Giegold 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Bilaga II – stycke 1 – led 11 – led h 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(h) innovativa lösningar på 

hälsoområdet, inbegripet hälsotjänster och 

nya vårdmodeller, 

(h) innovativa lösningar på 

hälsoområdet, inbegripet e-hälsa, 

hälsotjänster och nya vårdmodeller, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  807 
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Jordi Solé, Sven Giegold 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Bilaga II – stycke 1 – led 12 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

12. Utveckling av försvarsindustrin 

och därmed förstärkning av EU:s 

strategiska autonomi, särskilt genom stöd 

till 

utgår 

(a) unionens försvars försörjningskedja, i 

synnerhet genom finansiellt stöd till små 

och medelstora samt medelstora 

börsnoterade företag, 

 

(b) företag som deltar i banbrytande 

innovationsprojekt inom försvarssektorn 

och nära relaterad teknik med dubbla 

användningsområden, 

 

(c) försvarssektorns försörjningskedja vid 

deltagande i kollaborativa forsknings- och 

utvecklingsprojekt, inbegripet sådana som 

stöds av Europeiska försvarsfonden, 

 

(d) forsknings- och 

utbildningsinfrastruktur avseende 

försvaret. 

 

Or. en 

 

Ändringsförslag  808 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Förslag till förordning 

Bilaga II – stycke 1 – led 12 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

12. Utveckling av försvarsindustrin 

och därmed förstärkning av EU:s 

strategiska autonomi, särskilt genom stöd 

till 

utgår 

(a) unionens försvars försörjningskedja, i 

synnerhet genom finansiellt stöd till små 
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och medelstora samt medelstora 

börsnoterade företag, 

(b) företag som deltar i banbrytande 

innovationsprojekt inom försvarssektorn 

och nära relaterad teknik med dubbla 

användningsområden, 

 

(c) försvarssektorns försörjningskedja vid 

deltagande i kollaborativa forsknings- och 

utvecklingsprojekt, inbegripet sådana som 

stöds av Europeiska försvarsfonden, 

 

(d) forsknings- och 

utbildningsinfrastruktur avseende 

försvaret. 

 

Or. en 

 

Ändringsförslag  809 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Förslag till förordning 

Bilaga II – stycke 1 – led 13 – inledningen 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

13. Rymdsektorn, i synnerhet genom 

utveckling av rymdsektorn i linje med 

målen i rymdstrategin, nämligen 

13. Rymdsektorn, i synnerhet genom 

utveckling av rymdsektorn, uteslutande 

inriktat på civila tillämpningar, i linje med 

målen i rymdstrategin, nämligen 

Or. en 

 

Ändringsförslag  810 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Förslag till förordning 

Bilaga II – stycke 1 – led 13 – led d 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(d) att främja unionens autonomi för 

säker och trygg tillgång till rymden, 

inbegripet aspekter med dubbla 

användningsområden. 

(d) att främja unionens autonomi för 

säker och trygg tillgång till rymden. 
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Or. en 

 

Ändringsförslag  811 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Förslag till förordning 

Bilaga III – led 2 – led 2.1a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2.1a Antal regioner som omfattas av 

projekten 

Or. en 

 

Ändringsförslag  812 

Sander Loones 

 

Förslag till förordning 

Bilaga III – led 2 – led 2.1a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2.1a Volym godkända transaktioner per 

genomförandepartner 

Or. en 

 

Ändringsförslag  813 

Alfred Sant 

 

Förslag till förordning 

Bilaga III – led 2 – led 2.1a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2.1a Projektens geografiska spridning 

Or. en 

 

Ändringsförslag  814 
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Jordi Solé, Sven Giegold 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Bilaga III – led 3 – led 3.2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3.2 Investeringar som stöder 

klimatmålen 

3.2 Investeringar som stöder 

klimatmålen, uppdelade efter 

politikområde och kategori, samt andelen 

klimatrelevans 

Or. en 

 

Ändringsförslag  815 

Marco Valli 

 

Förslag till förordning 

Bilaga III – led 3 – led 3.2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3.2 Investeringar som stöder 

klimatmålen 

3.2 Investeringar som stöder 

klimatmålen, inklusive inverkan på 

absoluta och relativa utsläpp av 

växthusgaser 

Or. en 

 

Ändringsförslag  816 

Marco Valli 

 

Förslag till förordning 

Bilaga III – led 3 – led 3.3a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 3.3a Investeringar till stöd för den 

sociala ekonomin och socialt företagande 

Or. en 
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Ändringsförslag  817 

Jordi Solé, Sven Giegold 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Bilaga III – led 3 – led 3.3a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 3.3a Absoluta och relativa utsläpp av 

växthusgaser 

Or. en 

 

Ändringsförslag  818 

Jordi Solé, Sven Giegold 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Bilaga III – led 4 – led 4.2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4.2 Energi: antal hushåll med förbättrad 

energiförbrukningsklass 

4.2 Energi: antal hushåll med förbättrad 

energiförbrukningsklass, antal hushåll 

som renoverats enligt standard för NNE-

byggnader (nära-nollenergibyggnader) 

och passivhus 

Or. en 

 

Ändringsförslag  819 

Jordi Solé, Sven Giegold 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Bilaga III – led 4 – led 4.2a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 4.2a Energi: sparad energi 

Or. en 
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Ändringsförslag  820 

Jordi Solé, Sven Giegold 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Bilaga III – led 4 – led 4.2b (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 4.2b Energi: absoluta och relativa 

utsläpp av växthusgaser 

Or. en 

 

Ändringsförslag  821 

Jordi Solé, Sven Giegold 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Bilaga III – led 4 – led 4.4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4.4 Transporter: investeringar 

mobiliserade i TEN-T, i TEN-T-stomnätet 

4.4 Transporter: investeringar 

mobiliserade i TEN-T, i i TEN-T-

stomnätet, småskaliga projekt, övrigt 

Or. en 

 

Ändringsförslag  822 

Jordi Solé, Sven Giegold 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Bilaga III – led 4 – led 4.4a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 4.4a Transporter: absoluta och relativa 

utsläpp av växthusgaser 

Or. en 
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Ändringsförslag  823 

Jordi Solé, Sven Giegold 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Bilaga III – led 5 – led 5.2a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 5.2a Bidrag till hantering av globala 

samhällsutmaningar inom Horisont 

Europa: ”hälsa och välbefinnande”, 

”inkluderande samhällen”, 

”motståndskraftiga samhällen”, ”hållbara 

livsmedel”, ”naturresurser och miljön” 

Or. en 

 

Ändringsförslag  824 

Jordi Solé, Sven Giegold 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Bilaga III – led 6 – inledningen 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6. Små och medelstora företag 6. Könsuppdelade uppgifter om små 

och medelstora företag 

Or. en 

 

Ändringsförslag  825 

Jordi Solé, Sven Giegold 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Bilaga III – led 7 – inledningen 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

7. Sociala investeringar och 7. Könsuppdelade uppgifter om 
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kompetens sociala investeringar och kompetens 

Or. en 

 


