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ÆNDRINGSFORSLAG 

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, 

til at tage hensyn til følgende ændringsforslag: 

 

Ændringsforslag  1 

Forslag til forordning 

Betragtning 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) Med en investeringskvote på 1,8 % 

— sammenlignet med 2,2 % i 2009 — lå 

infrastrukturinvesteringernes andel af BNP 

i Unionen i 2016 omkring 20 % under 

investeringsniveauet før den globale 

finanskrise. Skønt der kan konstateres en 

stigning i investeringskvoterne i Unionen, 

er niveauet fortsat lavere, end man kunne 

forvente i en periode med kraftigt opsving, 

og det er ikke tilstrækkeligt til at opveje 

flere års underinvestering. Hvad der er 

endnu vigtigere er, at de aktuelle 

investeringsniveauer og fremskrivninger 

heraf ikke kan dække Unionens behov for 

strukturelle investeringer i lyset af den 

teknologiske udvikling og den globale 

konkurrenceevne, herunder inden for 

innovation, færdigheder, infrastruktur, små 

og mellemstore virksomheder (SMV'er), 

samt nødvendigheden af at tackle vigtige 

samfundsmæssige udfordringer såsom 

bæredygtighed og befolkningsaldring. For 

at opfylde Unionens politiske mål er det 

derfor yderst vigtigt fortsat at støtte 

afhjælpning af markedssvigt og 

suboptimale investeringssituationer for at 

dække det investeringsunderskud, der 

findes i bestemte sektorer. 

(1) Med en investeringskvote på 

1,8 % – sammenlignet med 2,2 % i 2009 – 

lå infrastrukturinvesteringernes andel af 

BNP i Unionen i 2016 omkring 20 % under 

investeringsniveauet før den globale 

finanskrise. Skønt der kan konstateres en 

stigning i investeringskvoterne i Unionen, 

er niveauet fortsat lavere, end man kunne 

forvente i en periode med kraftigt opsving, 

og det er ikke tilstrækkeligt til at opveje 

flere års underinvestering. Hvad der er 

endnu vigtigere er, at de aktuelle 

investeringsniveauer og fremskrivninger 

heraf ikke kan dække Unionens behov for 

strukturelle investeringer i lyset af den 

teknologiske udvikling og den globale 

konkurrenceevne, herunder inden for 

innovation, kreativitet og uddannelse, 

infrastruktur, små og mellemstore 

virksomheder (SMV'er), navnlig i den 

kulturelle og kreative sektor, samt 

nødvendigheden af at tackle vigtige 

samfundsmæssige udfordringer såsom 

bæredygtighed, demografiske ændringer 

eller det at veluddannede og -kvalificerede 

unge flytter til udlandet. For at opfylde 

Unionens politiske mål er det derfor yderst 

vigtigt fortsat at støtte afhjælpning af 

markedssvigt og suboptimale 

investeringssituationer for at dække det 

investeringsunderskud, der findes i 

bestemte sektorer. 
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Ændringsforslag  2 

Forslag til forordning 

Betragtning 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(3) Unionen har i løbet af de seneste år 

vedtaget ambitiøse strategier til at 

gennemføre det indre marked og stimulere 

vækst og jobskabelse, f.eks. 

kapitalmarkedsunionen, strategien for et 

digitalt indre marked, pakken om ren 

energi til alle europæere, Unionens 

handlingsplan for den cirkulære økonomi, 

strategien for lavemissionsmobilitet, 

forsvarsstrategien og rumstrategien for 

Europa. InvestEU-fonden bør udnytte og 

øge synergierne mellem disse gensidigt 

forstærkende strategier ved at yde støtte til 

investeringer og adgang til finansiering. 

(3) Unionen har i løbet af de seneste år 

vedtaget ambitiøse strategier til at 

gennemføre det indre marked og stimulere 

vækst og jobskabelse, f.eks. 

kapitalmarkedsunionen, strategien for et 

digitalt indre marked, den europæiske 

kulturdagsorden, pakken om ren energi til 

alle europæere, Unionens handlingsplan for 

den cirkulære økonomi, strategien for 

lavemissionsmobilitet, forsvarsstrategien 

og rumstrategien for Europa. InvestEU-

fonden bør udnytte og øge synergierne 

mellem disse gensidigt forstærkende 

strategier ved at yde støtte til investeringer 

og adgang til finansiering. 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til forordning 

Betragtning 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(5) InvestEU-fonden bør medvirke til 

at øge Unionens konkurrenceevne, bl.a. 

inden for innovation og digitalisering, 

bæredygtigheden af den økonomiske vækst 

i Unionen, den sociale resiliens og 

inklusion og integrationen af 

kapitalmarkederne, herunder løsninger på 

fragmenteringen og diversificeringen af 

finansieringskilderne for virksomheder i 

Unionen. Den bør med henblik herpå støtte 

teknisk og økonomisk levedygtige 

projekter ved at skabe en ramme for 

anvendelse af gælds-, risikostyrings- og 

egenkapitalinstrumenter, som understøttes 

af en garanti fra Unionens budget og bidrag 

fra gennemførelsespartnere. Den bør være 

efterspørgselsbaseret, samtidig med at 

støtten under InvestEU-fonden også bør 

(5) InvestEU-fonden bør medvirke til 

at øge Unionens konkurrenceevne, bl.a. 

inden for innovation og digitalisering, 

bæredygtigheden af den økonomiske vækst 

i Unionen, den sociale resiliens og 

inklusion, styrke menneskelige 

færdigheder og menneskelig kapacitet 

som drivkræfter for den økonomiske, 

sociale og kulturelle udvikling samt 

integrationen af kapitalmarkederne, 

herunder løsninger på fragmenteringen, og 

bidrage til at støtte de kulturelle og 

kreative industriers dobbeltværdi gennem 

diversificering af finansieringskilderne for 

Unionens virksomheder. Den bør med 

henblik herpå støtte teknisk og økonomisk 

levedygtige projekter ved at skabe en 

ramme for anvendelse af gælds-, 
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bidrage til at opfylde Unionens politiske 

mål. 

risikostyrings- og egenkapitalinstrumenter, 

som understøttes af en garanti fra Unionens 

budget og bidrag fra 

gennemførelsespartnere. Den bør være 

efterspørgselsbaseret, samtidig med at 

støtten under InvestEU-fonden også bør 

bidrage til at opfylde Unionens politiske 

mål. 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til forordning 

Betragtning 5 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (5a) InvestEU-instrumentet har til 

formål at finansiere økonomiske, 

kulturelle og sociale aktører med en 

risikoprofil, som ikke accepteres af private 

investorer i mere traditionelle porteføljer; 

det sigter mod at udvikle en ny forståelse 

hos finansielle formidlere ved at 

understrege disse aktørers enorme 

potentiale med hensyn til innovation og 

social udvikling. 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til forordning 

Betragtning 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) InvestEU-fonden bør støtte 

investeringer i materielle og immaterielle 

aktiver med henblik på at fremme vækst, 

investeringer og beskæftigelse og således 

bidrage til øget velfærd og en mere ligelig 

indkomstfordeling i Unionen. 

Interventioner gennem InvestEU-fonden 

bør supplere den EU-støtte, der ydes 

gennem tilskud. 

(6) InvestEU-fonden bør støtte 

investeringer i materielle og immaterielle 

aktiver, herunder kulturarv, med henblik 

på at fremme vækst og samhørighed, 

bæredygtige investeringer på områder af 

strategisk betydning samt langsigtet 
beskæftigelse, uddannelse og færdigheder 

og således bidrage til øget velfærd, 

kulturel udvikling og lige muligheder i 

Unionen. Interventioner gennem InvestEU-

fonden bør supplere den EU-støtte, der 

ydes gennem tilskud. 
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Ændringsforslag  6 

Forslag til forordning 

Betragtning 11 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(11) Ifølge World Economic Forum's 

Global Risk Report fra 2018 er halvdelen 

af de ti største risici, som truer 

verdensøkonomien, relateret til miljø. 

Disse risici omfatter luft-, jord- og 

vandforurening, ekstreme vejrforhold, tab 

af biodiversitet og mislykkede tiltag til 

modvirkning af og tilpasning til 

klimaændringer. Miljøprincipperne er dybt 

forankret i traktaterne og mange af 

Unionens politikker. Derfor er det vigtigt at 

fremme integrationen af miljømål i de 

foranstaltninger, der gennemføres inden for 

rammerne af InvestEU-fonden. 

Miljøbeskyttelse og den dermed forbundne 

risikoforebyggelse og -håndtering bør tages 

i betragtning ved forberedelsen og 

gennemførelsen af investeringer. EU bør 

også spore sine udgifter relateret til 

biodiversitet og bekæmpelse af 

luftforurening med henblik på at opfylde 

rapporteringskravene under konventionen 

om den biologiske mangfoldighed og 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

(EU) 2016/228415. Investeringer inden for 

målene for miljømæssig bæredygtighed bør 

derfor spores ved hjælp af fælles metoder, 

der stemmer overens med dem, der 

udvikles under EU-programmer 

vedrørende forvaltning af klima, 

biodiversitet og luftforurening for at gøre 

det muligt at vurdere investeringernes 

individuelle og kombinerede indvirkning 

på de centrale komponenter af 

naturkapitalen, herunder luft, vand, jord og 

biodiversitet. 

(11) Ifølge World Economic Forum's 

Global Risk Report fra 2018 er halvdelen 

af de ti største risici, som truer 

verdensøkonomien, relateret til miljø. 

Disse risici omfatter luft-, jord- og 

vandforurening, ekstreme vejrforhold, tab 

af biodiversitet og mislykkede tiltag til 

modvirkning af og tilpasning til 

klimaændringer. Miljøprincipperne er dybt 

forankret i traktaterne og mange af 

Unionens politikker. Derfor er det vigtigt at 

fremme integrationen af miljømål i de 

foranstaltninger, der gennemføres inden for 

rammerne af InvestEU-fonden. 

Miljøbeskyttelse, uddannelse og 

undervisning med henblik på at kunne 

vurdere ens egen miljømæssige 

indvirkning og den dermed forbundne 

risikoforebyggelse og -håndtering bør tages 

i betragtning ved forberedelsen og 

gennemførelsen af investeringer. EU bør 

også spore sine udgifter relateret til 

biodiversitet og bekæmpelse af 

luftforurening med henblik på at opfylde 

rapporteringskravene under konventionen 

om den biologiske mangfoldighed og 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

(EU) 2016/228415. Investeringer inden for 

målene for miljømæssig bæredygtighed bør 

derfor spores ved hjælp af fælles metoder, 

der stemmer overens med dem, der 

udvikles under EU-programmer 

vedrørende forvaltning af klima, 

biodiversitet og luftforurening for at gøre 

det muligt at vurdere investeringernes 

individuelle og kombinerede indvirkning 

på de centrale komponenter af 

naturkapitalen, herunder luft, vand, jord og 

biodiversitet. 
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_________________ _________________ 

15Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

(EU) 2016/2284 af 14. december 2016 om 

nedbringelse af nationale emissioner af 

visse luftforurenende stoffer, om ændring 

af direktiv 2003/35/EF og om ophævelse af 

direktiv 2001/81/EF (EUT L 344 af 

17.12.2016, s. 1). 

15 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

(EU) 2016/2284 af 14. december 2016 om 

nedbringelse af nationale emissioner af 

visse luftforurenende stoffer, om ændring 

af direktiv 2003/35/EF og om ophævelse af 

direktiv 2001/81/EF (EUT L 344 af 

17.12.2016, s. 1). 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til forordning 

Betragtning 12 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(12) Investeringsprojekter, der modtager 

omfattende EU-støtte, særligt inden for 

infrastruktur, bør være underlagt 

bæredygtighedskontrol i 

overensstemmelse med den vejledning, 

som bør udvikles af Kommissionen i 

samarbejde med gennemførelsespartnerne 

inden for rammerne af InvestEU-

programmet, og bør stemme overens med 

den vejledning, der udvikles for andre EU-

programmer, under behørig anvendelse af 

de kriterier, der er fastlagt i [forordning om 

oprettelse af en ramme til fremme af 

bæredygtige investeringer] til bestemmelse 

af, hvorvidt en økonomisk aktivitet er 

miljømæssigt bæredygtig. Denne 

vejledning bør indeholde hensigtsmæssige 

bestemmelser til at undgå unødige 

administrative byrder. 

(12) Investeringsprojekter, der modtager 

omfattende EU-støtte, særligt inden for 

infrastruktur, bør være underlagt 

bæredygtigheds- og 

tilgængelighedskontrol i 

overensstemmelse med den vejledning, 

som bør udvikles af Kommissionen i 

samarbejde med gennemførelsespartnerne 

inden for rammerne af InvestEU-

programmet, og bør stemme overens med 

den vejledning, der udvikles for andre EU-

programmer, under behørig anvendelse af 

de kriterier, der er fastlagt i [forordning om 

oprettelse af en ramme til fremme af 

bæredygtige investeringer] til bestemmelse 

af, hvorvidt en økonomisk aktivitet er 

miljømæssigt bæredygtig. Denne 

vejledning bør indeholde hensigtsmæssige 

bestemmelser til at undgå unødige 

administrative byrder. 

 

Ændringsforslag  8 

Forslag til forordning 

Betragtning 12 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (12a) Kulturarven er af stor værdi for 

det europæiske samfund ud fra et 
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kulturelt, miljømæssigt, socialt og 

økonomisk synspunkt, og en bæredygtig 

forvaltning heraf er derfor et strategisk 

valg for det 21. århundrede, som 

understreget af Rådet i dets konklusioner 

af 21. maj 20141a. Ikke desto mindre 

undervurderes kulturarvens bidrag til 

værdiskabelse, færdigheder, beskæftigelse 

og livskvalitet. 

 _________________ 

 1a Rådets konklusioner af 21. maj 2014 

om kulturarv som en strategisk ressource 

i et bæredygtigt Europa (EUT C 183 af 

14.6.2014, s. 36). 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til forordning 

Betragtning 12 b (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (12b) Det europæiske år for kulturarv 

bidrager derfor til at styrke og udbrede 

den europæiske kulturarvs bidrag til 

samfundet og økonomien gennem sit 

direkte og indirekte økonomiske 

potentiale. Dette omfatter muligheden for 

at understøtte de kulturelle og kreative 

sektorer, herunder små og mellemstore 

virksomheder, og inspirere til kreativitet 

og innovation, fremme bæredygtig 

udvikling og turisme, øge den sociale 

samhørighed og skabe langsigtet 

beskæftigelse. 

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til forordning 

Betragtning 13 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(13) Lave niveauer for investering i 

infrastruktur i Unionen under finanskrisen 

undergravede Unionens evne til at fremme 

(13) Lave niveauer for investering i 

infrastruktur i Unionen under finanskrisen 

undergravede Unionens evne til at fremme 
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bæredygtig vækst, konkurrenceevne og 

konvergens. Det er afgørende at foretage 

betydelige investeringer i europæisk 

infrastruktur for at opfylde Unionens 

bæredygtighedsmål, herunder klima- og 

miljømålene for 2030. Derfor bør støtten 

under InvestEU-fonden være rettet mod 

investeringer i transport- og 

energiinfrastruktur, herunder 

energieffektivitet og vedvarende energi, 

miljø- og klimainfrastruktur samt maritim 

og digital infrastruktur. For at sikre at EU-

finansieringsstøtten får størst mulig 

indvirkning og skaber størst mulig 

merværdi, bør der arbejdes for en 

strømlinet investeringsproces, som 

synliggør projektpipelinen og skaber 

konsistens på tværs af relevant EU-

programmer. I lyset af sikkerhedstruslen 

bør investeringsprojekter, der modtager 

EU-støtte, tage hensyn til principperne om 

beskyttelse af borgerne i det offentlige 

rum. Dette bør være et supplement til andre 

EU-fondes indsats, f.eks. Den Europæiske 

Fond for Regionaludvikling, som yder 

støtte til sikkerhedselementerne af 

investeringer i det offentlige rum, 

transport, energi og anden kritisk 

infrastruktur. 

bæredygtig vækst, konkurrenceevne og 

konvergens. Det er afgørende at foretage 

betydelige investeringer i europæisk 

infrastruktur for at opfylde Unionens 

bæredygtighedsmål, herunder klima- og 

miljømålene for 2030. Derfor bør støtten 

under InvestEU-fonden være rettet mod 

investeringer i transport- og 

energiinfrastruktur, herunder 

energieffektivitet og vedvarende energi, 

miljø- og klimainfrastruktur samt maritim 

og digital infrastruktur. For at sikre at EU-

finansieringsstøtten får størst mulig 

indvirkning og skaber størst mulig 

merværdi, bør der arbejdes for en 

strømlinet investeringsproces, som 

synliggør projektpipelinen og skaber 

konsistens på tværs af relevant EU-

programmer. I lyset af sikkerhedstruslen 

bør investeringsprojekter, der modtager 

EU-støtte, tage hensyn til principperne om 

beskyttelse af borgerne i det offentlige rum 

samt steder, hvor mange mennesker 

forsamles, såsom stadioner, 

uddannelsesinstitutioner, museer og 

monumenter. Dette bør være et 

supplement til andre EU-fondes indsats, 

f.eks. Den Europæiske Fond for 

Regionaludvikling, som yder støtte til 

sikkerhedselementerne af investeringer i 

det offentlige rum, transport, energi og 

anden kritisk infrastruktur. 

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til forordning 

Betragtning 14 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(14) Mens det overordnede 

investeringsniveau i Unionen stiger, 

foretages der stadig ikke tilstrækkelige 

investeringer i mere risikobetonede 

aktiviteter såsom forskning og innovation. 

Den deraf følgende underinvestering i 

forskning og innovation skader Unionens 

industrielle og økonomiske 

(14) Mens det overordnede 

investeringsniveau i Unionen stiger, 

foretages der stadig ikke tilstrækkelige 

investeringer i mere risikobetonede 

aktiviteter såsom at yde risikovillig kapital 

til innovative SMV'er, der er aktive i de 

kulturelle og kreative industrier. Den 

deraf følgende underinvestering i forskning 
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konkurrenceevne og forringer borgernes 

livskvalitet. InvestEU-fonden bør 

tilvejebringe passende finansielle produkter 

til at dække forskellige stadier af 

innovationscyklussen og en bredere vifte af 

interessenter, navnlig for at give mulighed 

for opskalering og kommerciel udbredelse 

af løsninger i Unionen, så de også kan 

konkurrere på verdensmarkedet. 

og innovation, navnlig i kulturelle og 

kreative industrier, som i høj grad 

bidrager til innovation, skader Unionens 

industrielle og økonomiske 

konkurrenceevne og forringer borgernes 

livskvalitet. InvestEU-fonden bør 

tilvejebringe passende finansielle produkter 

til at dække forskellige stadier af 

innovationscyklussen og en bredere vifte af 

interessenter, navnlig unge iværksættere, 

for at give mulighed for opskalering og 

udbredelse af løsninger i kommerciel 

målestok i Unionen, så de også kan 

konkurrere på verdensmarkedet. 

 

Ændringsforslag  12 

Forslag til forordning 

Betragtning 15 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(15) Der er et presserende behov for at 

sikre en betydelig investeringsindsats i 

digital omstilling og for at sprede 

fordelene heraf mellem alle borgere og 

virksomheder i Unionen. Den solide 

politiske ramme for strategien for et 

digitalt indre marked bør nu følges op med 

tilsvarende ambitiøse investeringer, bl.a. 

inden for kunstig intelligens. 

(15) Der er et presserende behov for at 

sikre en betydelig investeringsindsats i 

digital omstilling, fremme digitale 

færdigheder og bekæmpe 

generationskløften med henblik på at 

maksimere spredningen af fordelene 

herved mellem alle borgere og 

virksomheder i Unionen. Den solide 

politiske ramme for strategien for et 

digitalt indre marked bør nu følges op med 

tilsvarende ambitiøse investeringer, bl.a. 

inden for kunstig intelligens. 

 

Ændringsforslag  13 

Forslag til forordning 

Betragtning 16 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(16) Små og mellemstore virksomheder 

(SMV'er) spiller en helt central rolle i 

Unionen. De har imidlertid vanskeligt ved 

at få adgang til finansiering på grund af 

den formodede større risiko og mangel på 

(16) Små og mellemstore virksomheder 

(SMV'er), og navnlig dem i den kulturelle 

og kreative sektor, spiller en helt central 

rolle i Unionen. De har imidlertid 

vanskeligt ved at få adgang til finansiering 
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sikkerhedsstillelse. Samtidig står SMV'er 

over for yderligere udfordringer, fordi de er 

nødt til at forblive konkurrencedygtige ved 

at engagere sig i digitalisering, 

internationalisering og innovation samt 

opkvalificering af deres medarbejdere. 

Sammenlignet med større virksomheder 

har de desuden adgang til langt færre 

finansieringskilder: De udsteder typisk 

ikke obligationer og har kun beskeden 

adgang til børser eller store institutionelle 

investorer. Udfordringerne med at få 

adgang til finansiering er endnu mere 

udtalte for de SMV'er, der beskæftiger sig 

med immaterielle aktiver. SMV'er i 

Unionen er yderst afhængige af banker og 

lånefinansiering i form af kassekreditter, 

banklån eller leasing. Det er nødvendigt at 

støtte SMV'er, som oplever ovennævnte 

udfordringer, og at tilbyde mere varierede 

finansieringsmuligheder for at sætte dem i 

stand til at finansiere deres oprettelse, 

vækst og udvikling og modstå økonomiske 

tilbageslag samt for at skabe en mere 

resilient økonomi og et robust finansielt 

system i tilfælde af økonomiske nedture 

eller chok. Dette komplementerer også de 

initiativer, der allerede er truffet inden for 

rammerne af kapitalmarkedsunionen. 

InvestEU-fonden bør være en mulighed for 

at fokusere på specifikke og mere 

målrettede finansielle produkter. 

på grund af den formodede større risiko og 

mangel på sikkerhedsstillelse. Samtidig 

står SMV'er over for yderligere 

udfordringer, fordi de er nødt til at forblive 

konkurrencedygtige ved at engagere sig i 

digitalisering, internationalisering og 

innovation samt opkvalificering af deres 

medarbejdere. Sammenlignet med større 

virksomheder har de desuden adgang til 

langt færre finansieringskilder: De udsteder 

typisk ikke obligationer og har kun 

beskeden adgang til børser eller store 

institutionelle investorer. Udfordringerne 

med at få adgang til finansiering er endnu 

mere udtalte for de SMV'er, der 

beskæftiger sig med immaterielle aktiver, 

eksempelvis intellektuelle 

ejendomsrettigheder, navnlig i de 

kulturelle og kreative sektorer. SMV'er i 

Unionen er yderst afhængige af banker og 

lånefinansiering i form af kassekreditter, 

banklån eller leasing. Det er nødvendigt at 

støtte SMV'er, som oplever ovennævnte 

udfordringer, og at tilbyde mere varierede 

finansieringsmuligheder for at sætte dem i 

stand til at finansiere deres oprettelse, 

vækst og udvikling og modstå økonomiske 

tilbageslag samt for at skabe en mere 

resilient økonomi og et robust finansielt 

system i tilfælde af økonomiske nedture 

eller chok. Dette komplementerer også de 

initiativer, der allerede er truffet inden for 

rammerne af kapitalmarkedsunionen. 

InvestEU-fonden bør være en mulighed for 

at fokusere på specifikke og mere 

målrettede finansielle produkter. 

 

Ændringsforslag  14 

Forslag til forordning 

Betragtning 16 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (16a) Kulturelle og kreative industrier 

har en dobbelt og iboende værdi, eftersom 

de i kraft af deres direkte forbindelse med 

kunstnere og skabere bevarer og fremmer 
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kulturel og sproglig mangfoldighed og 

styrker Europas nationale, regionale og 

lokale identiteter, samtidig med at de 

støtter den sociale samhørighed og 

gennem forskellige modeller for 

værdiskabelse yder et væsentligt bidrag til 

kreativitet, investering, innovation og 

beskæftigelse og fungerer som en motor 

for bæredygtig økonomisk vækst i EU og 

dets medlemsstater. 

 

Ændringsforslag  15 

Forslag til forordning 

Betragtning 16 b (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (16b) Det er usandsynligt, at 

arbejdspladser i kultursektoren udflyttes, 

da de er knyttet til specifikke kulturelle 

kompetencer, der ofte er regionale og 

historiske. De kulturelle og kreative 

industrier bidrager desuden væsentligt og 

mere end nogen anden sektor til 

ungdomsbeskæftigelsen og har i 

kølvandet på den økonomiske krise i 2008 

vist sig at være særdeles robuste. 

Beskæftigelsen i de kulturelle og kreative 

industrier er faktisk steget i hele EU i 

perioden 2008-2014. 

 

Ændringsforslag  16 

Forslag til forordning 

Betragtning 17 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(17) Som beskrevet i oplægget om 

Europas sociale dimension16 og den 

europæiske søjle for sociale rettigheder17 er 

opbygningen af en mere inklusiv og 

retfærdig Union en af Unionens vigtigste 

prioriteter med henblik på at bekæmpe 

ulighed og fremme politikker for social 

inklusion i Europa. Ulige muligheder er 

(17) Som beskrevet i oplægget om 

Europas sociale dimension16 og den 

europæiske søjle for sociale rettigheder17 er 

opbygningen af en mere inklusiv og 

retfærdig Union en af Unionens vigtigste 

prioriteter med henblik på at bekæmpe 

ulighed og fremme politikker for social 

inklusion i Europa. Ulige muligheder er 
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navnlig fremhærskende, når det kommer 

til adgang til uddannelse og 

sundhedsydelser. Investering i de sociale 

dele af økonomien, der vedrører 

færdigheder og menneskelig kapital, samt i 

integration af sårbare befolkningsgrupper i 

samfundet kan øge de økonomiske 

muligheder, navnlig hvis de koordineres på 

EU-plan. InvestEU-fonden bør anvendes til 

at støtte investeringer inden for almen og 

erhvervsrettet uddannelse, bidrage til at 

øge beskæftigelsen, særligt blandt 

ufaglærte og langtidsledige, og forbedre 

situationen med hensyn til solidaritet 

mellem generationerne, sundhedssektoren, 

hjemløshed, digital inklusion, udvikling af 

lokalsamfundet, de unges rolle og plads i 

samfundet samt sårbare personer, herunder 

tredjelandsstatsborgere. InvestEU-

programmet bør også hjælpe med at støtte 

europæisk kultur og kreativitet. For at 

håndtere de omfattende samfundsmæssige 

forandringer i Unionen og 

arbejdsmarkedsudviklingen i de kommende 

ti år er det nødvendigt at investere i 

menneskelig kapital, mikrofinansiering, 

finansiering af sociale virksomheder og 

nye samfundsøkonomiske 

forretningsmodeller, herunder investeringer 

med social indvirkning og sociale 

resultatkontrakter. InvestEU-programmet 

bør understøtte det fremspirende sociale 

markedsøkosystem, forbedre udbuddet af 

og adgangen til finansiering til 

mikrovirksomheder og sociale 

virksomheder med det formål at opfylde 

efterspørgslen blandt dem, der har størst 

behov. I rapporten fra taskforcen på højt 

plan for investering i social infrastruktur i 

Europa18 peges der på 

investeringsunderskud inden for social 

infrastruktur og sociale tjenester, bl.a. 

uddannelse, sundhed og bolig, som kræver 

støtte, også på EU-plan. Derfor bør 

offentlige, erhvervsrettede og filantropiske 

midler samt støtte fra velgørende fonde 

samles og udnyttes mest muligt til støtte 

for udviklingen af en social værdikæde på 

navnlig fremherskende, når det kommer til 

adgang til uddannelse, sundhedsydelser, 

kultur og kulturarv. Investering i de 

sociale dele af økonomien, der vedrører 

færdigheder og menneskelig kapital, samt i 

integration af sårbare befolkningsgrupper, 

især personer med handicap, i samfundet 

kan øge de økonomiske muligheder, 

navnlig hvis de koordineres på EU-plan. 

InvestEU-fonden bør anvendes til at støtte 

investeringer inden for almen og 

erhvervsrettet uddannelse samt 

vedligeholdelse og modernisering af 

uddannelsesfaciliteter, herunder 

jordskælvstilpasning og fjernelse af 

arkitektoniske barrierer, bidrage til at øge 

beskæftigelsen, særligt blandt ufaglærte og 

langtidsledige, og forbedre situationen med 

hensyn til solidaritet mellem 

generationerne, sundhedssektoren, 

hjemløshed, digital inklusion, udvikling af 

lokalsamfundet, ligestilling mellem 

kønnene, de unges rolle og plads i 

samfundet samt sårbare personer, herunder 

personer med handicap og 

tredjelandsstatsborgere. InvestEU-

programmet bør også hjælpe med at støtte 

kultur og kreativitet i Europa, da 

kulturelle og kreative industrier er 

centrale drivkræfter for vækst og 

traditionelt set spiller en rolle på lokalt og 

regionalt niveau, sikrer den 

socioøkonomiske inklusion og giver 

mulighed for en integreret bæredygtig 

byfornyelse. For at håndtere de omfattende 

samfundsmæssige forandringer i Unionen 

og arbejdsmarkedsudviklingen i de 

kommende ti år er det nødvendigt at 

investere i menneskelig kapital, 

mikrofinansiering, finansiering af sociale 

virksomheder og nye samfundsøkonomiske 

forretningsmodeller, herunder investeringer 

med social indvirkning og sociale 

resultatkontrakter. InvestEU-programmet 

bør understøtte det fremspirende sociale 

markedsøkosystem, forbedre udbuddet af 

og adgangen til finansiering til 

mikrovirksomheder og sociale 

virksomheder med det formål at sikre, at 
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markedet og en mere resilient Union. det imødekommer efterspørgslen blandt 

dem, der har størst behov. I rapporten fra 

taskforcen på højt plan for investering i 

social infrastruktur i Europa18 peges der på 

investeringsunderskud inden for social 

infrastruktur og sociale tjenester, bl.a. 

uddannelse, sundhed og bolig, som kræver 

støtte, også på EU-plan. Derfor bør 

offentlige, erhvervsrettede og filantropiske 

midler samt støtte fra velgørende fonde 

samles og udnyttes mest muligt til støtte 

for udviklingen af en social værdikæde på 

markedet og en mere resilient Union. 

_________________ _________________ 

16COM(2017) 206. 16 COM(2017)0206. 

17COM(2017) 250. 17 COM(2017)0250. 

18 Offentliggjort som et European 

Economy Discussion Paper nr. 074 i januar 

2018 

18 Offentliggjort som et European 

Economy Discussion Paper nr. 074 i januar 

2018. 

 

 

Ændringsforslag  17 

Forslag til forordning 

Betragtning 18 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(18) InvestEU-fonden bør operere 

gennem fire politikområder, som afspejler 

Unionens vigtigste prioriteter, nemlig 

bæredygtig infrastruktur; forskning, 

innovation og digitalisering; SMV'er; og 

sociale investeringer og færdigheder. 

(18) InvestEU-fonden bør operere 

gennem fire politikområder, som afspejler 

Unionens vigtigste prioriteter, nemlig 

bæredygtig infrastruktur; forskning, 

innovation, kultur og digitalisering; 

SMV'er; og sociale investeringer og 

færdigheder. 

 

Ændringsforslag  18 

Forslag til forordning 

Betragtning 19 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(19) Hvert politikområde bør være 

opdelt i to segmenter, henholdsvis et EU-

(19) Hvert politikområde bør være 

opdelt i to segmenter, henholdsvis et EU-
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segment og et medlemsstatssegment. EU-

segmentet bør afhjælpe markedssvigt eller 

suboptimale investeringssituationer på en 

forholdsmæssigt afpasset måde, dvs. at de 

støttede transaktioner bør have en klar 

europæisk merværdi. 

Medlemsstatssegmentet bør give 

medlemsstaterne mulighed for at hensætte 

en del af deres midler i fonde under delt 

forvaltning til EU-garantien med henblik 

på at anvende EU-garantien i forbindelse 

med finansierings- og 

investeringstransaktioner til afhjælpning af 

specifikke markedssvigt eller suboptimale 

investeringssituationer på deres eget 

område, herunder i udsatte og 

afsidesliggende områder såsom Unionens 

fjernområder, med henblik på at realisere 

målene for fonden under delt forvaltning. 

Transaktioner, der støttes af InvestEU-

fonden via enten EU- eller 

medlemsstatssegmentet, bør ikke overlappe 

eller fortrænge privat finansiering eller 

forvride konkurrencen i det indre marked. 

segment og et medlemsstatssegment. EU-

segmentet bør afhjælpe markedssvigt eller 

suboptimale investeringssituationer på en 

forholdsmæssigt afpasset måde, dvs. at de 

støttede transaktioner bør have en klar 

europæisk merværdi. 

Medlemsstatssegmentet bør give 

medlemsstaterne mulighed for at hensætte 

en del af deres midler i fonde under delt 

forvaltning til EU-garantien med henblik 

på at anvende EU-garantien i forbindelse 

med finansierings- og 

investeringstransaktioner til afhjælpning af 

specifikke markedssvigt eller suboptimale 

investeringssituationer på deres eget 

område, herunder i udsatte områder, 

grænseområder, utilgængelige og 

afsidesliggende områder samt bjerg- og 

øregioner såsom Unionens fjernområder, 

med henblik på at realisere målene for 

fonden under delt forvaltning. 

Transaktioner, der støttes af InvestEU-

fonden via enten EU- eller 

medlemsstatssegmentet, bør ikke overlappe 

eller fortrænge privat finansiering eller 

forvride konkurrencen i det indre marked. 

 

Ændringsforslag  19 

Forslag til forordning 

Betragtning 33 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(33) InvestEU-fonden bør, hvor det er 

hensigtsmæssigt, give mulighed for på let 

og effektiv vis at blande tilskud eller 

finansielle instrumenter eller begge dele, 

som finansieres over EU-budgettet eller 

Innovationsfonden under EU's 

emissionshandelssystem (ETS), med 

garantien i de tilfælde, hvor det er 

nødvendigt for på bedste vis at understøtte 

investeringer til afhjælpning af særlige 

markedssvigt eller suboptimale 

investeringssituationer. 

(33) InvestEU-fonden bør, hvor det er 

hensigtsmæssigt, give mulighed for på let 

og effektiv vis at blande tilskud eller 

finansielle instrumenter eller begge dele, 

som finansieres over EU-budgettet eller 

Innovationsfonden under EU's 

emissionshandelssystem (ETS), med 

garantien i de tilfælde, hvor det er 

nødvendigt for på bedste vis at understøtte 

investeringer til afhjælpning af særlige 

markedssvigt eller suboptimale 

investeringssituationer. Det kunne udgøre 

et supplement til udvalgte projekter i 

andre EU-programmer med tilsvarende 
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målsætninger, eksempelvis Erasmus og Et 

Kreativt Europa. 

 

Ændringsforslag  20 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 – litra a 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) Unionens konkurrenceevne, 

herunder innovation og digitalisering 

a) Unionens konkurrenceevne, 

herunder innovation, digitalisering, 

menneskelig kapital og den kulturelle 

dimension 

 

Ændringsforslag  21 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) social resiliens og inklusion i 

Unionen 

c) social resiliens og inklusion i 

Unionen, herunder styrkelse af 

menneskers færdigheder og evner som 

centrale drivkræfter for økonomisk, 

kulturel og social udvikling med særligt 

fokus på unge mennesker, lige 

muligheder og bekæmpelse af ledighed 

 

Ændringsforslag  22 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 2 – litra b 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) at støtte finansierings- eller 

investeringstransaktioner inden for 

forskning, innovation og digitalisering 

b) at støtte finansierings- eller 

investeringstransaktioner inden for 

uddannelse, forskning, innovation og 

digitalisering 

 

Ændringsforslag  23 

Forslag til forordning 
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Artikel 3 – stk. 2 – litra c 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) at forbedre adgangen til og 

tilgængeligheden af finansiering for 

SMV'er og, i behørigt begrundede tilfælde, 

små midcapselskaber 

c) at forbedre adgangen til og 

tilgængeligheden af finansiering for 

SMV'er og, i behørigt begrundede tilfælde, 

små midcapselskaber, navnlig i den 

kulturelle og kreative sektor 

 

Ændringsforslag  24 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 2 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) at forbedre adgangen til og 

tilgængeligheden af mikrofinansiering og 

finansiering til sociale virksomheder, støtte 

finansierings- eller 

investeringstransaktioner i forbindelse med 

sociale investeringer og færdigheder og 

udvikle og konsolidere markederne for 

sociale investeringer, på de områder der er 

omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra d). 

d) at forbedre adgangen til og 

tilgængeligheden af mikrofinansiering og 

finansiering til sociale virksomheder, 

uddannelsescentre, 

uddannelsesinstitutioner og -

organisationer, kulturelle og kreative 

industrier, støtte finansierings- eller 

investeringstransaktioner i forbindelse med 

sociale investeringer og færdigheder og 

kompetencer, navnlig inden for 

uddannelse, kultur og idræt, og udvikle og 

konsolidere markederne for sociale 

investeringer, på de områder der er 

omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra d). 

 

Ændringsforslag  25 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 2 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. I forbindelse med opfyldelsen af de 

specifikke mål, der er omhandlet i stk. 2, 

støtter InvestEU-programmet 

finansierings- og investeringsaktiviteter i 

de kulturelle, kreative og audiovisuelle 

sektorer, der er omhandlet i punkt 8 i 

bilag II, som en tværgående målsætning i 

tæt synergi med bestemmelserne i 
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forordningen om oprettelse af 

programmet Et Kreativt Europa (2021-

2027). 

 

Ændringsforslag  26 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 1 – litra a 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) politikområdet "bæredygtig 

infrastruktur": Det omfatter bæredygtige 

infrastrukturinvesteringer inden for 

transport, energi, digital konnektivitet, 

forsyning og forarbejdning af råvarer, 

rumfart, oceaner og vand, affald, natur og 

andre miljøinfrastrukturer, udstyr, mobile 

aktiver og udbredelse af innovative 

teknologier, som bidrager til Unionens mål 

for miljø eller social bæredygtighed eller 

begge dele eller opfylder Unionens 

miljømæssige standarder eller standarder 

for social bæredygtighed 

a) politikområdet "bæredygtig 

infrastruktur": Det omfatter bæredygtige 

infrastrukturinvesteringer inden for 

transport, energi, digital konnektivitet, 

uddannelse, kultur, forsyning og 

forarbejdning af råvarer, rumfart, oceaner 

og vand, affald, natur og andre 

miljøinfrastrukturer, kulturarven, idræt, 

udstyr, mobile aktiver og udbredelse af 

innovative teknologier, som bidrager til 

Unionens mål for miljø eller social 

bæredygtighed eller begge dele eller 

opfylder Unionens miljømæssige 

standarder eller standarder for social 

bæredygtighed 

 

Ændringsforslag  27 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) politikområdet "forskning, 

innovation og digitalisering": Det omfatter 

forsknings- og innovationsaktiviteter, 

overførsel af forskningsresultater til 

markedet, demonstration og udbredelse af 

innovative løsninger og støtte til 

opskalering af andre innovative 

virksomheder end SMV'er samt 

digitalisering af Unionens industrisektor 

b) politikområdet "forskning, 

innovation, kultur, uddannelse og 

digitalisering": Det omfatter forsknings- og 

innovationsaktiviteter, overførsel af 

forskningsresultater til markedet, 

demonstration og udbredelse af innovative 

løsninger og støtte til opskalering af andre 

innovative virksomheder end SMV'er samt 

digitalisering af Unionens industrisektor og 

kapacitetsopbygning i de kulturelle og 

kreative industrier 
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Ændringsforslag  28 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 1 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) politikområdet "SMV'er": Det 

omfatter adgang til og tilgængelighed af 

finansiering for SMV'er og, i behørigt 

begrundede tilfælde, små midcapselskaber 

c) politikområdet "SMV'er": Det 

omfatter adgang til og tilgængelighed af 

finansiering for SMV'er og, i behørigt 

begrundede tilfælde, små midcapselskaber, 

nystartede virksomheder og virksomheder 

etableret af unge mennesker, navnlig i 

den kulturelle og kreative sektor 

 

Ændringsforslag  29 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 1 – litra d 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) politikområdet "sociale 

investeringer og færdigheder": Det 

omfatter mikrofinansiering, finansiering til 

sociale virksomheder og den sociale 

økonomi; færdigheder, uddannelse og 

relaterede tjenester; sociale infrastrukturer 

(herunder socialt byggeri og 

studenterboliger); social innovation; 

sundheds- og langtidspleje; inklusion og 

tilgængelighed; kulturaktiviteter med et 

socialt formål; integration af sårbare 

personer, herunder tredjelandsstatsborgere. 

d) politikområdet "sociale og 

kulturelle investeringer og færdigheder": 

Det omfatter mikrofinansiering, 

finansiering til sociale virksomheder, den 

sociale økonomi og den almennyttige 

sektor; færdigheder, uddannelse og 

relaterede tjenester; sociale infrastrukturer 

(herunder vedligeholdelse og 

modernisering af uddannelsesfaciliteter 

og socialt byggeri og studenterboliger); 

social innovation; sundheds- og 

langtidspleje; inklusion og tilgængelighed; 

kultur- og idrætsaktiviteter med et socialt 

formål; foranstaltninger rettet mod unge 

mennesker, navnlig unge, der ikke er 

under uddannelse, i beskæftigelse eller 

under erhvervsuddannelse; kulturelle og 

kreative industrier og organisationer med 

mål inden for interkulturel dialog og 

samhørighed samt integration af sårbare 

personer, herunder tredjelandsstatsborgere. 
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Ændringsforslag  30 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 3 – afsnit 2 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) at anslå virkningerne med hensyn 

til social inklusion i bestemte områder eller 

befolkningsgrupper. 

c) at anslå virkningerne med hensyn 

til social inklusion i bestemte områder eller 

befolkningsgrupper med særligt fokus på 

unge og NEET'er. 

 

Ændringsforslag  31 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 5 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 5a. Gennemførelsespartnerne 

tilstræber, at mindst 10 % af 

investeringerne under området "SMV'er" 

bidrager til at opfylde Unionens mål 

vedrørende kultur og kulturarv i synergi 

med bestemmelserne i forordningen om 

oprettelse af programmet Et Kreativt 

Europa (2021-2027). 

 

Ændringsforslag  32 

Forslag til forordning 

Artikel 19 – stk. 2 – afsnit 4 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Investeringsudvalgets sammensætning 

sikrer et bredt kenskab til de sektorer, der 

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

omhandlede politikområder, og de 

geografiske markeder i Unionen, samt at 

der er balance mellem kønnene som 

helhed. 

Investeringsudvalgets sammensætning 

sikrer et bredt kenskab til de sektorer, der 

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

omhandlede politikområder, og de 

geografiske markeder i Unionen, samt at 

der er balance mellem kønnene som 

helhed. Som følge af den særlige karakter 

af de finansierings- og 

investeringsaktiviteter, som er omhandlet i 

punkt 8 i bilag II til dette program, og den 

dermed forbundne risiko, sikres 

tilstedeværelsen af en ekspert med 
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erfaring inden for investeringer i 

kulturelle, kreative og audiovisuelle 

sektorer inden for hvert område. Med 

henblik på de opgaver, der tildeles de i 

stk. 1 omhandlede investeringsudvalg, 

skal der tages hensyn til denne eksperts 

stemme. 

 

Ændringsforslag  33 

Forslag til forordning 

Artikel 20 – stk. 2 – litra f 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

f) at støtte tiltag til 

kapacitetsopbygning med henblik på at 

udvikle organisatoriske kapaciteter, 

færdigheder og processer og hjælpe med 

hurtigere at gøre organisationer 

investeringsmodne, så projektpromotorer 

og myndigheder kan oprette 

projektpipelines for investeringer og 

forvalte projekter, og så finansielle 

formidlere kan gennemføre finansierings- 

og investeringstransaktioner til gavn for 

enheder, der har vanskeligt ved at få 

adgang til finansiering, bl.a. gennem støtte 

til udvikling af risikovurderingskapacitet 

eller sektorspecifik viden. 

f) at støtte tiltag til 

kapacitetsopbygning med henblik på at 

udvikle organisatoriske kapaciteter, 

færdigheder og processer og hjælpe med 

hurtigere at gøre organisationer 

investeringsmodne, så projektpromotorer 

og myndigheder kan oprette 

projektpipelines for investeringer og 

forvalte projekter, og så finansielle 

formidlere kan gennemføre finansierings- 

og investeringstransaktioner til gavn for 

enheder, der har vanskeligt ved at få 

adgang til finansiering, bl.a. gennem støtte 

til udvikling af risikovurderingskapacitet 

eller sektorspecifik viden, navnlig 

vedrørende den kulturelle og kreative 

sektor. 

 

Ændringsforslag  34 

Forslag til forordning 

Bilag II – afsnit 1 – punkt 3 – litra d 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) udvidelse og genopretning af 

økosystemer og hermed forbundne 

tjenester 

d) udvidelse og genopretning af 

økosystemer og hermed forbundne 

tjenester; bevaring og beskyttelse af 

naturlige arkæologiske lokaliteter og 

kulturmindesmærker 
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Ændringsforslag  35 

Forslag til forordning 

Bilag II – afsnit 1 – punkt 3 – litra h a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ha) bekæmpelse af klimaændringer og 

fremme af bæredygtig kulturarv, navnlig 

strategier og instrumenter, der er 

nødvendige for at beskytte Europas 

materielle og immaterielle kulturarv. 

 

Ændringsforslag  36 

Forslag til forordning 

Bilag II – afsnit 1 – punkt 5 – litra a a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 aa) nye teknologier, såsom 

støtteteknologier, der anvendes til 

kulturelle og kreative varer og tjenester 

 

Ændringsforslag  37 

Forslag til forordning 

Bilag II – afsnit 1 – punkt 5 – litra a b (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ab) kulturelle og kreative industrier og 

sektorer, eksempelvis udvidet 

virkelighed/virtuel virkelighed, immersive 

miljøer, menneskelige 

computergrænseflader, internetprotokol- 

og cloudinfrastrukturer, 5G-netværk, nye 

medier 

 

Ændringsforslag  38 

Forslag til forordning 

Bilag II – afsnit 1 – punkt 6 – litra f a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 
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 fa) anvendelse af digitale teknologier 

til bevarelse og restaurering af materiel 

og immateriel europæisk kulturarv 

 

Ændringsforslag  39 

Forslag til forordning 

Bilag II – afsnit 1 – punkt 6 – litra f b (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 fb) teknologisk forvaltning af 

intellektuel ejendomsret 

 

Ændringsforslag  40 

Forslag til forordning 

Bilag II – afsnit 1 – punkt 8 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

8. Kulturelle og kreative sektorer; 

mediebranchen, den audiovisuelle sektor 

og journalistik. 

8. Kulturelle og kreative sektorer; 

mediebranchen, den audiovisuelle sektor 

og journalistik, markedsføring, 

kulturarven, traditionelle håndværk, 

museer, sport, design, film, teater, musik, 

visuel kunst, forlagsvirksomhed, videospil. 

 

Ændringsforslag  41 

Forslag til forordning 

Bilag II – afsnit 1 – punkt 8 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 8a. idrætsrelaterede industrier, 

bæredygtighed og rentabilitet af 

investeringer i idrætsanlæg, 

idrætsbegivenheder og partnerskaber med 

andre industrisektorer. 

 

Ændringsforslag  42 

Forslag til forordning 

Bilag II – afsnit 1 – punkt 9 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

9. Turisme. 9. Turisme, herunder projekter, der 

er drivkraften bag bæredygtig turisme, og 

som er knyttet til en særlig form for 

tematurisme, eksempelvis kulturelle 

rejser, religiøse rejser og pilgrimsrejser, 

idræts- og undervisningsrelateret turisme, 

turisme i landdistrikter og 

ungdomsturisme. 

 

Ændringsforslag  43 

Forslag til forordning 

Bilag II – afsnit 1 – punkt 11 – litra d – punkt i 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

i) uddannelse, herunder 

førskoleundervisning og børnepasning, 

uddannelsesfaciliteter, studenterboliger og 

digitalt udstyr 

i) uddannelse, herunder 

førskoleundervisning, opdragelse og 

børnepasning, interventioner med sigte på 

vedligeholdelse og modernisering af 

uddannelsesfaciliteter, herunder 

jordskælvstilpasning og fjernelse af 

arkitektoniske barrierer, studenterboliger 

og digitalt udstyr 

 

 

Ændringsforslag  44 

Forslag til forordning 

Bilag II – afsnit 1 – punkt 11 – litra f 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

f) kulturaktiviteter med et socialt 

formål 

f) kulturaktiviteter og 

idrætsbegivenheder med et socialt formål, 

støtte til udsatte grupper, social inklusion 

og velgørenhed 
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