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ÄNDRINGSFÖRSLAG 

Utskottet för kultur och utbildning uppmanar budgetutskottet och utskottet för ekonomi och 

valutafrågor att som ansvariga utskott beakta följande ändringsförslag: 

 

Ändringsförslag  1 

Förslag till förordning 

Skäl 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(1) År 2016 motsvarade 

infrastrukturinvesteringarna i unionen 

1,8 % av EU:s BNP, vilket är en minskning 

från 2,2 % sedan 2009 och omkring 20 % 

lägre än investeringsnivåerna före den 

globala finanskrisen. Även om det har skett 

en återhämtning i investeringsnivån i 

förhållande till BNP ligger den alltså 

fortfarande under den nivå som kan 

förväntas under en stark 

återhämtningsperiod och är inte tillräcklig 

för att uppväga flera år av 

underinvesteringar. Än viktigare är att 

nuvarande investeringsnivåer och 

prognoser inte svarar mot unionens 

strukturella investeringsbehov mot 

bakgrund av teknisk utveckling och global 

konkurrens när det gäller innovation, 

kompetens, infrastruktur, små- och 

medelstora företag och de stora 

samhällsutmaningar som måste hanteras, 

t.ex. hållbarhet och den åldrande 

befolkningen. Fortsatt stöd behövs därför 

för att hantera marknadsmisslyckanden och 

den suboptimala investeringssituationen för 

att minska investeringsgapen i utvalda 

sektorer och uppnå unionens politiska mål. 

(1) År 2016 motsvarade 

infrastrukturinvesteringarna i unionen 

1,8 % av EU:s BNP, vilket är en minskning 

från 2,2 % sedan 2009 och omkring 20 % 

lägre än investeringsnivåerna före den 

globala finanskrisen. Även om det har skett 

en återhämtning i investeringsnivån i 

förhållande till BNP ligger den alltså 

fortfarande under den nivå som kan 

förväntas under en stark 

återhämtningsperiod och är inte tillräcklig 

för att uppväga flera år av 

underinvesteringar. Än viktigare är att 

nuvarande investeringsnivåer och 

prognoser inte svarar mot unionens 

strukturella investeringsbehov mot 

bakgrund av teknisk utveckling och global 

konkurrens, bland annat när det gäller 

innovation, kreativitet och utbildning, 

infrastruktur, små- och medelstora företag, 

särskilt i den kulturella och kreativa 

sektorn, och de stora samhällsutmaningar 

som måste hanteras, såsom hållbarhet, 

demografiska förändringar eller 

högutbildad och kompetent ung 

arbetskraft som flyttar utomlands. Fortsatt 

stöd behövs därför för att hantera 

marknadsmisslyckanden och den 

suboptimala investeringssituationen för att 

minska investeringsgapen i utvalda 

sektorer och uppnå unionens politiska mål. 
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Ändringsförslag  2 

Förslag till förordning 

Skäl 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(3) Under de senaste åren har unionen 

antagit ambitiösa strategier för att fullborda 

den inre marknaden och för att stimulera 

hållbar tillväxt och sysselsättning. Det 

handlar bl.a. om kapitalmarknadsunionen, 

strategin för den digitala inre marknaden, 

paketet Ren energi för alla i EU, EU:s 

handlingsplan för den cirkulära ekonomin, 

strategin för utsläppssnål rörlighet, 

försvaret och rymdstrategin för Europa. 

InvestEU-fonden bör utnyttja och förstärka 

synergieffekterna av dessa ömsesidigt 

förstärkande strategier genom att 

tillhandahålla stöd för investeringar och 

tillgång till finansiering. 

(3) Under de senaste åren har unionen 

antagit ambitiösa strategier för att fullborda 

den inre marknaden och för att stimulera 

hållbar tillväxt och sysselsättning. Det 

handlar bl.a. om kapitalmarknadsunionen, 

strategin för den digitala inre marknaden, 

den europeiska kulturagendan, paketet 

Ren energi för alla i EU, EU:s 

handlingsplan för den cirkulära ekonomin, 

strategin för utsläppssnål rörlighet, 

försvaret och rymdstrategin för Europa. 

InvestEU-fonden bör utnyttja och förstärka 

synergieffekterna av dessa ömsesidigt 

förstärkande strategier genom att 

tillhandahålla stöd för investeringar och 

tillgång till finansiering. 

 

Ändringsförslag  3 

Förslag till förordning 

Skäl 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(5) InvestEU-fonden bör bidra till att 

förbättra unionens konkurrenskraft – inom 

bland annat innovation och digitalisering – 

hållbarheten i unionens ekonomiska 

tillväxt, samhällsresiliens, social 

delaktighet och integrering av unionens 

kapitalmarknader genom att bland annat 

motverka fragmenteringen på dessa 

marknader och diversifiera 

finansieringskällorna för EU:s företag. För 

att åstadkomma detta bör den stödja 

projekt som är tekniskt och ekonomiskt 

bärkraftiga genom att tillhandahålla en ram 

för användning av skuld-, riskdelnings- och 

egetkapitalinstrument som omfattas av en 

garanti från EU:s budget och genom bidrag 

från genomförandepartnerna. Den bör vara 

(5) InvestEU-fonden bör bidra till att 

förbättra unionens konkurrenskraft – inom 

bland annat innovation och digitalisering – 

hållbarheten i unionens ekonomiska 

tillväxt, samhällsresiliens, social 

delaktighet, samt till att stärka människors 

kompetens och kapacitet som 

förutsättningar för ekonomisk, social och 

kulturell utveckling. Dessutom bör den 

bidra till integrering av unionens 

kapitalmarknader genom att bland annat 

motverka fragmenteringen på dessa 

marknader, stödja den kulturella och 

kreativa sektorns dubbla värde och 

diversifiera finansieringskällorna för EU:s 

företag. För att åstadkomma detta bör den 

stödja projekt som är tekniskt och 
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efterfrågestyrd samtidigt som stöd genom 

InvestEU-fonden bör vara inriktat på att 

bidra till att uppnå unionens politiska mål. 

ekonomiskt bärkraftiga genom att 

tillhandahålla en ram för användning av 

skuld-, riskdelnings- och 

egetkapitalinstrument som omfattas av en 

garanti från EU:s budget och genom bidrag 

från genomförandepartnerna. Den bör vara 

efterfrågestyrd samtidigt som stöd genom 

InvestEU-fonden bör vara inriktat på att 

bidra till att uppnå unionens politiska mål. 

 

Ändringsförslag  4 

Förslag till förordning 

Skäl 5a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (5a) InvestEU-instrumentet syftar till 

att finansiera ekonomiska, kulturella och 

sociala aktörer med en riskprofil som inte 

godtas av privata finansiärer med i 

konventionella portföljer. Syftet är att 

skapa en ny förståelse bland finansiella 

mellanhänder genom att understryka 

dessa aktörers enorma potential när det 

gäller innovation och social utveckling. 

 

Ändringsförslag  5 

Förslag till förordning 

Skäl 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(6) InvestEU-fonden bör stödja 

investeringar i materiella och immateriella 

tillgångar för att främja tillväxt, 

investeringar och sysselsättning och 

därmed bidra till ökad välfärd och 

rättvisare inkomstfördelning inom EU. 

Åtgärder inom ramen för InvestEU-fonden 

bör vara ett komplement till det stöd 

unionens tillhandahåller via bidrag. 

(6) InvestEU-fonden bör stödja 

investeringar i materiella och immateriella 

tillgångar, däribland kulturarvet, för att 

främja tillväxt och sammanhållning, 

hållbara investeringar på strategiska 

områden och långsiktig sysselsättning, 

utbildning och kompetens och därmed 

bidra till ökad välfärd, kulturell utveckling 

och lika möjligheter inom EU. Åtgärder 

inom ramen för InvestEU-fonden bör vara 

ett komplement till det stöd unionens 

tillhandahåller via bidrag. 



 

PE627.580v02-00 6/26 AD\1170289SV.docx 

SV 

 

Ändringsförslag  6 

Förslag till förordning 

Skäl 11 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(11) Enligt Världsekonomiskt forums 

rapport om globala risker 2018 hänför sig 

hälften av de tio mest kritiska riskerna för 

den globala ekonomin till miljön. Till dessa 

risker hör luft-, jord- och 

vattenföroreningar, extrema 

väderhändelser, förlust av biologisk 

mångfald och misslyckad begränsning av 

och anpassning till klimatförändringar. 

Miljöprinciperna är starkt förankrade i 

fördragen och i mycket av EU:s politik. Att 

strömlinjeforma miljömålen bör därför 

eftersträvas i verksamhet relaterad till 

InvestEU-fonden. Miljöskydd och 

tillhörande riskförebyggande arbete och 

riskhantering bör integreras i 

förberedelserna till och genomförandet av 

investeringar. EU bör också spåra sina 

utgifter relaterade till biologisk mångfald 

och begränsning av luftföroreningar för att 

fullgöra sina rapporteringsskyldigheter 

enligt konventionen om biologisk 

mångfald och i Europaparlamentets och 

rådets direktiv (EU) 216/228415. 

Investeringar som är inriktade på 

miljömässigt hållbara mål bör därför spåras 

med hjälp av gemensamma metoder som 

överensstämmer med de som tagits fram 

inom ramen för andra unionsprogram som 

avser klimat, biologisk mångfald och 

luftförordningar för att göra det möjligt att 

bedöma den enskilda och kombinerade 

effekten av investeringar i 

nyckelkomponenter inom naturkapital, 

såsom luft, vatten, mark och biologisk 

mångfald. 

(11) Enligt Världsekonomiskt forums 

rapport om globala risker 2018 hänför sig 

hälften av de tio mest kritiska riskerna för 

den globala ekonomin till miljön. Till dessa 

risker hör luft-, jord- och 

vattenföroreningar, extrema 

väderhändelser, förlust av biologisk 

mångfald och misslyckad begränsning av 

och anpassning till klimatförändringar. 

Miljöprinciperna är starkt förankrade i 

fördragen och i mycket av EU:s politik. Att 

strömlinjeforma miljömålen bör därför 

eftersträvas i verksamhet relaterad till 

InvestEU-fonden. Miljöskydd, utbildning 

för att bedöma egna miljöeffekter och 

tillhörande riskförebyggande arbete och 

riskhantering bör integreras i 

förberedelserna till och genomförandet av 

investeringar. EU bör också spåra sina 

utgifter relaterade till biologisk mångfald 

och begränsning av luftföroreningar för att 

fullgöra sina rapporteringsskyldigheter 

enligt konventionen om biologisk 

mångfald och i Europaparlamentets och 

rådets direktiv (EU) 216/228415. 

Investeringar som är inriktade på 

miljömässigt hållbara mål bör därför spåras 

med hjälp av gemensamma metoder som 

överensstämmer med de som tagits fram 

inom ramen för andra unionsprogram som 

avser klimat, biologisk mångfald och 

luftföroreningar för att göra det möjligt att 

bedöma den enskilda och kombinerade 

effekten av investeringar i 

nyckelkomponenter inom naturkapital, 

såsom luft, vatten, mark och biologisk 

mångfald. 

_________________ _________________ 

15 Europaparlamentets och rådets direktiv 15 Europaparlamentets och rådets direktiv 
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(EU) 2016/2284 av den 14 december 2016 

om minskning av nationella utsläpp av 

vissa luftföroreningar, om ändring av 

direktiv 2003/35/EG och om upphävande 

av direktiv 2001/81/EG (EUT L 344, 

17.12.2016, s. 1). 

(EU) 2016/2284 av den 14 december 2016 

om minskning av nationella utsläpp av 

vissa luftföroreningar, om ändring av 

direktiv 2003/35/EG och om upphävande 

av direktiv 2001/81/EG (EUT L 344, 

17.12.2016, s. 1). 

 

Ändringsförslag  7 

Förslag till förordning 

Skäl 12 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(12) Investeringsprojekt som erhåller 

betydande EU-stöd, särskilt inom området 

infrastruktur, bör hållbarhetssäkras i 

enlighet med vägledning som bör utvecklas 

av kommissionen i samarbete med 

genomförandepartner inom ramen för 

InvestEU-programmet och med lämplig 

tillämpning av de kriterier som fastställs i 

[förordningen om inrättande av en ram för 

främjande av hållbara investeringar] för att 

avgöra om en ekonomisk verksamhet är 

miljömässigt hållbar och i 

överensstämmelse med de riktlinjer som 

tagits fram för andra unionsprogram. Sådan 

vägledning bör inbegripa lämpliga 

bestämmelser för att undvika onödiga 

administrativa bördor. 

(12) Investeringsprojekt som erhåller 

betydande EU-stöd, särskilt inom området 

infrastruktur, bör hållbarhets- och 

tillgänglighetssäkras i enlighet med 

vägledning som bör utvecklas av 

kommissionen i samarbete med 

genomförandepartner inom ramen för 

InvestEU-programmet och med lämplig 

tillämpning av de kriterier som fastställs i 

[förordningen om inrättande av en ram för 

främjande av hållbara investeringar] för att 

avgöra om en ekonomisk verksamhet är 

miljömässigt hållbar och i 

överensstämmelse med de riktlinjer som 

tagits fram för andra unionsprogram. Sådan 

vägledning bör inbegripa lämpliga 

bestämmelser för att undvika onödiga 

administrativa bördor. 

 

Ändringsförslag  8 

Förslag till förordning 

Skäl 12a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (12a) Kulturarvet är värdefullt för 

Europas samhällen ur kulturell, 

miljömässig, social och ekonomisk 

synvinkel, och därför är en hållbar 

förvaltning av kulturarvet utgör ett 

strategiskt val för 2000-talet, vilket rådet 

understryker i sina slutsatser av den 21 
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maj 20141a. Trots detta är kulturarvets 

bidrag i form av mervärde, kompetens och 

sysselsättning samt livskvalitet är 

underskattat. 

 _________________ 

 1a Rådets slutsatser av den 21 maj 2014 

om kulturarvet som en strategisk resurs 

för ett hållbart Europa (EUT C 183, 

14.6.2014, s. 36). 

 

Ändringsförslag  9 

Förslag till förordning 

Skäl 12b (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (12b) Europaåret för kulturarv bidrar 

till att förbättra och sprida det europeiska 

kulturarvets bidrag till samhället och 

ekonomin genom dess direkta och 

indirekta ekonomiska potential. Detta 

inbegriper förmågan att stödja den 

kulturella och kreativa sektorn, däribland 

små och medelstora företag, inspirera till 

kreativitet och innovation, främja hållbar 

utveckling och hållbar turism, öka den 

sociala sammanhållningen och skapa 

långsiktig sysselsättning. 

 

Ändringsförslag  10 

Förslag till förordning 

Skäl 13 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(13) Låga investeringsnivåer för 

infrastruktur i unionen under finanskrisen 

underminerade unionens förmåga att 

främja hållbar tillväxt, konkurrenskraft och 

konvergens. Omfattande investeringar i 

EU:s infrastruktur är grundläggande för att 

nå upp till unionens hållbarhetsmål, 

inbegripet energi- och klimatmålen 2030. 

Således bör stödet från InvestEU-fonden 

(13) Låga investeringsnivåer för 

infrastruktur i unionen under finanskrisen 

underminerade unionens förmåga att 

främja hållbar tillväxt, konkurrenskraft och 

konvergens. Omfattande investeringar i 

EU:s infrastruktur är grundläggande för att 

nå upp till unionens hållbarhetsmål, 

inbegripet energi- och klimatmålen 2030. 

Således bör stödet från InvestEU-fonden 



 

AD\1170289SV.docx 9/26 PE627.580v02-00 

 SV 

inriktas på infrastrukturinvesteringar på 

områdena transport, energi – inbegripet 

energieffektivisering och förnybar energi – 

miljö, klimat, havsfrågor och digitalisering. 

För att maximera effekten och mervärdet 

av unionens finansieringsstöd är det 

lämpligt att främja en effektiv 

investeringsprocess som synliggör vilka 

projekt som är på gång och 

samstämmigheten mellan relevanta 

unionsprogram. Med säkerhetshot i åtanke 

bör investeringsprojekt som erhåller 

unionsstöd beakta principer om skydd av 

medborgare på offentliga platser. Detta bör 

vara ett komplement till de insatser som 

görs av andra unionsfonder, såsom 

Europeiska regionala utvecklingsfonden, 

som tillhandahåller stöd till 

säkerhetsdimensionen i investeringar som 

avser offentliga platser, transportsektorn, 

energisektorn och annan kritisk 

infrastruktur. 

inriktas på infrastrukturinvesteringar på 

områdena transport, energi – inbegripet 

energieffektivisering och förnybar energi – 

miljö, klimat, havsfrågor och digitalisering. 

För att maximera effekten och mervärdet 

av unionens finansieringsstöd är det 

lämpligt att främja en effektiv 

investeringsprocess som synliggör vilka 

projekt som är på gång och 

samstämmigheten mellan relevanta 

unionsprogram. Med säkerhetshot i åtanke 

bör investeringsprojekt som erhåller 

unionsstöd beakta principer om skydd av 

medborgare på offentliga platser, samt till 

platser där stora folkmassor samlas, 

såsom arenor, utbildningsinstitutioner, 

museer och monument. Detta bör vara ett 

komplement till de insatser som görs av 

andra unionsfonder, såsom Europeiska 

regionala utvecklingsfonden, som 

tillhandahåller stöd till 

säkerhetsdimensionen i investeringar som 

avser offentliga platser, transportsektorn, 

energisektorn och annan kritisk 

infrastruktur. 

 

Ändringsförslag  11 

Förslag till förordning 

Skäl 14 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(14) Samtidigt som investeringsnivån i 

unionen på det hela taget ökar är 

investeringarna i högriskverksamhet såsom 

forskning och innovation fortfarande 

otillräckliga. Underinvestering i forskning 

och innovation är skadlig för unionens 

industriella och ekonomiska 

konkurrenskraft och för medborgarnas 

livskvalitet. InvestEU-fonden bör 

tillhandahålla lämpliga finansiella 

produkter för att täcka olika faser i 

innovationscykeln och ett brett spektrum 

av intressenter, i synnerhet för att 

möjliggöra utvidgning och tillämpning av 

lösningar i kommersiell skala inom 

(14) Samtidigt som investeringsnivån i 

unionen på det hela taget ökar är 

investeringarna i högriskverksamhet, 

såsom tillhandahållandet av riskkapital 

för små och medelstora 

innovationsföretag verksamma inom den 

kulturella och kreativa sektorn, 
fortfarande otillräckliga. Underinvestering 

i forskning och innovation, särskilt inom 

den kulturella och kreativa sektorn som 

bidrar stort till innovation, är skadlig för 

unionens industriella och ekonomiska 

konkurrenskraft och för medborgarnas 

livskvalitet. InvestEU-fonden bör 

tillhandahålla lämpliga finansiella 



 

PE627.580v02-00 10/26 AD\1170289SV.docx 

SV 

unionen i syfte att göra sådana lösningar 

konkurrenskraftiga på världsmarknaderna. 

produkter för att täcka olika faser i 

innovationscykeln och ett brett spektrum 

av intressenter, i synnerhet unga 

företagare, för att möjliggöra utvidgning 

och tillämpning av lösningar i kommersiell 

skala inom unionen i syfte att göra sådana 

lösningar konkurrenskraftiga på 

världsmarknaderna. 

 

Ändringsförslag  12 

Förslag till förordning 

Skäl 15 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(15) Det är mycket angeläget att 

kraftfulla åtgärder vidtas för investeringar 

inom digital omvandling och för att fördela 

de fördelar som uppkommer på alla 

unionens medborgare och företag. Den 

starka politiska ramen för strategin för den 

digitala inre marknaden bör nu matchas av 

lika ambitiösa investeringsambitioner, 

inbegripet inom artificiell intelligens. 

(15) Det är mycket angeläget att 

kraftfulla åtgärder vidtas för investeringar 

inom digital omvandling och för att främja 

digital kompetens och bekämpa klyftan 

mellan generationerna i syfte att 

maximera fördelningen av fördelarna 
som uppkommer på alla unionens 

medborgare och företag. Den starka 

politiska ramen för strategin för den 

digitala inre marknaden bör nu matchas av 

lika ambitiösa investeringsambitioner, 

inbegripet inom artificiell intelligens. 

 

Ändringsförslag  13 

Förslag till förordning 

Skäl 16 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(16) Små och medelstora företag spelar 

en avgörande roll i unionen. De står dock 

inför utmaningar i fråga om att få tillgång 

till finansiering på grund av att de 

förknippas med hög risk och ofta har svårt 

att kunna ställa tillräcklig säkerhet. 

Ytterligare utmaningar uppstår när de små 

och medelstora företagen söker 

upprätthålla sin konkurrenskraft genom 

digitalisering, internationalisering och 

innovationer samt genom att utbilda sin 

(16) Små och medelstora företag, 

inbegripet företag i den kreativa och 

kulturella sektorn, spelar en avgörande 

roll i unionen. De står dock inför 

utmaningar i fråga om att få tillgång till 

finansiering på grund av att de förknippas 

med hög risk och ofta har svårt att kunna 

ställa tillräcklig säkerhet. Ytterligare 

utmaningar uppstår när de små och 

medelstora företagen söker upprätthålla sin 

konkurrenskraft genom digitalisering, 
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personal. Dessutom har de, jämfört med 

stora företag, tillgång till ett mer begränsat 

urval av finansieringskällor: de emitterar 

vanligtvis inte obligationer och har bara 

begränsad tillgång till börser eller stora 

institutionella investerare. Svårigheterna att 

få tillgång till kapital är än större för små 

och medlestora företag vars verksamhet är 

inriktad på imateriella tillgångar. Små och 

medelstora företag är i stor utsträckning 

beroende av banker och lånefinansiering i 

form av kortfristiga checkräkningskrediter, 

banklån eller leasing. Att stödja små och 

medelstora företag som står inför 

problemen ovan och erbjuda dem mer 

diversifierade finansieringskällor är 

nödvändigt för att stärka de små och 

medelstora företagens förmåga att 

finansiera sin uppstartsfas, tillväxt och 

utveckling, deras motståndskraft mot 

ekonomiska nedgångar och för att göra 

ekonomin och det finansiella systemet mer 

motståndskraftigt vid ekonomiska 

nedgångar eller chocker. Detta är också ett 

komplement till de initiativ som redan 

tagits inom ramen för 

kapitalmarknadsunionen. InvestEU-fonden 

bör tillhandahålla möjligheten att fokusera 

på särskilda, mer specifika finansiella 

produkter. 

internationalisering och innovationer samt 

genom att utbilda sin personal. Dessutom 

har de, jämfört med stora företag, tillgång 

till ett mer begränsat urval av 

finansieringskällor: de emitterar vanligtvis 

inte obligationer och har bara begränsad 

tillgång till börser eller stora institutionella 

investerare. Svårigheterna att få tillgång till 

kapital är än större för små och medelstora 

företag vilkas verksamhet är inriktad på 

immateriella tillgångar, såsom 

immateriella rättigheter, särskilt inom den 

kulturella och kreativa sektorn. Små och 

medelstora företag är i stor utsträckning 

beroende av banker och lånefinansiering i 

form av kortfristiga checkräkningskrediter, 

banklån eller leasing. Att stödja små och 

medelstora företag som står inför 

problemen ovan och erbjuda dem mer 

diversifierade finansieringskällor är 

nödvändigt för att stärka de små och 

medelstora företagens förmåga att 

finansiera sin uppstartsfas, tillväxt och 

utveckling, deras motståndskraft mot 

ekonomiska nedgångar och för att göra 

ekonomin och det finansiella systemet mer 

motståndskraftigt vid ekonomiska 

nedgångar eller chocker. Detta är också ett 

komplement till de initiativ som redan 

tagits inom ramen för 

kapitalmarknadsunionen. InvestEU-fonden 

bör tillhandahålla möjligheten att fokusera 

på särskilda, mer specifika finansiella 

produkter. 

 

Ändringsförslag  14 

Förslag till förordning 

Skäl 16a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (16a) Den kulturella och kreativa 

sektorn har ett dubbelt värde och 

egenvärde genom sin direkta koppling till 

konstnärer och upphovsmän eftersom de 

bevarar och främjar kulturell och språklig 

mångfald och stärker europeiska, 
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nationella regionala och lokala 

identiteter, och samtidigt upprätthåller 

den sociala sammanhållningen och i stor 

utsträckning bidrar med olika 

värdeskapande modeller, till kreativitet, 

investeringar, innovation och 

sysselsättning och fungerar som drivkraft 

för tillväxt i EU och dess medlemsstater. 

 

Ändringsförslag  15 

Förslag till förordning 

Skäl 16b (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (16b) Arbetstillfällen i kultursektorn 

kommer sannolikt inte att utlokaliseras då 

de är knutna till specifika kulturella, ofta 

regionala och historiska kunskaper. Den 

kulturella och kreativa sektorn bidrar 

avsevärt, och mer än någon annan sektor, 

till ungdomars sysselsättning och har 

visat sig vara ytterst motståndskraftig efter 

den ekonomiska krisen 2008. 

Sysselsättningen inom den kulturella och 

kreativa sektorn har faktiskt ökat i EU 

mellan 2008 och 2014. 

 

Ändringsförslag  16 

Förslag till förordning 

Skäl 17 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(17) I enlighet med 

diskussionsunderlaget om EU:s sociala 

dimension16 och den europeiska pelaren för 

sociala rättigheter17 är skapandet av ett mer 

inkluderande och rättvist EU en 

nyckelprioritering för unionen för att 

komma till rätta med ojämlikhet och främja 

social inkludering inom EU. Ojämlika 

möjligheter berör i synnerhet tillgången till 

utbildning, fortbildning och hälso- och 

sjukvård. Investeringar i den sociala, 

(17) I enlighet med 

diskussionsunderlaget om EU:s sociala 

dimension16 och den europeiska pelaren för 

sociala rättigheter17 är skapandet av ett mer 

inkluderande och rättvist EU en 

nyckelprioritering för unionen för att 

komma till rätta med ojämlikhet och främja 

social inkludering inom EU. Ojämlika 

möjligheter berör i synnerhet tillgången till 

utbildning, fortbildning, hälso- och 

sjukvård, kultur och kulturarv. 
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kompetensbaserade och 

humankapitalbaserade ekonomin samt i 

integrering av sårbara samhällsgrupper kan 

skapa ekonomiska möjligheter, särskilt om 

de samordnas på unionsnivå. InvestEU-

fonden bör användas för att stödja 

investeringar i utbildning och fortbildning, 

bidra till att öka sysselsättningen, i 

synnerhet bland lågutbildade och 

långtidsarbetslösa, och förbättra situationen 

när det gäller solidaritet mellan 

generationerna, hälso- och 

sjukvårdssektorn, hemlöshet, digital 

delaktighet, samhällsutveckling, ungas roll 

och plats i samhället samt sårbara grupper, 

inbegripet medborgare från tredjeländer. 

InvestEU-programmet bör också bidra till 

att stödja europeisk kultur och kreativitet. 

För att stävja de omvälvande 

samhällsförändringarna och förändringarna 

på arbetsmarknaden som EU har framför 

sig kommande decennium är det 

nödvändigt att satsa på humankapital, 

mikrofinansiering, finansiering av sociala 

företag och nya socialekonomiska 

affärsmodeller som sociala investeringar 

och utfallsbaserade ersättningsmodeller 

inom välfärdssektorn (social outcomes 

contracting). InvestEU-programmet bör 

stärka framväxande sociala ekosystem, öka 

utbudet av och tillgången till finansiering 

för mikroföretag och sociala företag för att 

möta efterfrågan från dem som har störst 

behov. I rapporten från högnivågruppen för 

frågor som rör investeringar i social 

infrastruktur i EU18 identifieras 

investeringsgap inom social infrastruktur 

och sociala tjänster, inbegripet när det 

gäller utbildning, fortbildning, hälso- och 

sjukvård och bostäder, som kräver stöd, 

även på unionsnivå. Därför bör den 

kollektiva styrkan från offentligt, 

kommersiellt och filantropiskt kapital samt 

stöd från stiftelser utnyttjas för att utveckla 

värdekedjan på sociala marknader och 

skapa en mer motståndskraftig union. 

Investeringar i den sociala, 

kompetensbaserade och 

humankapitalbaserade ekonomin samt i 

integrering av sårbara samhällsgrupper, 

särskilt personer med 

funktionsnedsättning, kan skapa 

ekonomiska möjligheter, särskilt om de 

samordnas på unionsnivå. InvestEU-

fonden bör användas för att stödja 

investeringar i utbildning och fortbildning, 

för underhåll och modernisering av 

utbildningsinstitutioner, inbegripet 

jordbävningssäkring och avlägsnande av 

arkitektoniska hinder. Den bör vidare 

bidra till att öka sysselsättningen, i 

synnerhet bland lågutbildade och 

långtidsarbetslösa, och förbättra situationen 

när det gäller solidaritet mellan 

generationerna, hälso- och 

sjukvårdssektorn, hemlöshet, digital 

delaktighet, samhällsutveckling, 

jämställdhet, ungas roll och plats i 

samhället samt sårbara grupper, inbegripet 

personer med funktionsnedsättning och 

medborgare från tredjeländer. InvestEU-

programmet bör också bidra till att stödja 

kultur och kreativitet i Europa, där den 

kulturella och kreativa sektorn är viktiga 

drivkrafter för tillväxt och traditionellt 

spelar en roll på lokal och regional nivå, 

för att på så sätt säkerställa 

socioekonomisk integrering och 

möjliggöra en integrerad hållbar 

förnyelse av stadsmiljön. För att stävja de 

omvälvande samhällsförändringarna och 

förändringarna på arbetsmarknaden som 

EU har framför sig kommande decennium 

är det nödvändigt att satsa på 

humankapital, mikrofinansiering, 

finansiering av sociala företag och nya 

socialekonomiska affärsmodeller som 

sociala investeringar och utfallsbaserade 

ersättningsmodeller inom välfärdssektorn 

(social outcomes contracting). InvestEU-

programmet bör stärka det framväxande 

sociala ekosystemet, öka utbudet av och 

tillgången till finansiering för mikroföretag 

och sociala företag samt säkerställa att det 

möter efterfrågan från dem som har störst 
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behov. I rapporten från högnivågruppen för 

frågor som rör investeringar i social 

infrastruktur i EU18 identifieras 

investeringsgap inom social infrastruktur 

och sociala tjänster, inbegripet när det 

gäller utbildning, fortbildning, hälso- och 

sjukvård och bostäder, som kräver stöd, 

även på unionsnivå. Därför bör den 

kollektiva styrkan från offentligt, 

kommersiellt och filantropiskt kapital samt 

stöd från stiftelser utnyttjas för att utveckla 

värdekedjan på sociala marknader och 

skapa en mer motståndskraftig union. 

_________________ _________________ 

16 COM(2017) 206. 16 COM(2017) 206 final. 

17 COM(2017) 250. 17 COM(2017) 250 final. 

18 Publicerat som European Economy 

Discussion Paper 074 i januari 2018. 

18 Publicerat som European Economy 

Discussion Paper 074 i januari 2018. 

 

 

Ändringsförslag  17 

Förslag till förordning 

Skäl 18 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(18) InvestEU-fonden bör verka inom 

ramen för fyra politikområden som 

återspeglar unionens viktigaste politiska 

prioriteringar, nämligen hållbar 

infrastruktur; små och medelstora företag; 

samt sociala investeringar och kunskaper. 

(18) InvestEU-fonden bör verka inom 

ramen för fyra politikområden som 

återspeglar unionens viktigaste politiska 

prioriteringar, nämligen hållbar 

infrastruktur; forskning, innovation, 

kultur och digitalisering; små och 

medelstora företag; samt sociala 

investeringar och kunskaper. 

 

Ändringsförslag  18 

Förslag till förordning 

Skäl 19 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(19) sociala investeringar och 

kompetens. Varje politikområde bör bestå 

(19) sociala investeringar och 

kompetens. Varje politikområde bör bestå 
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av två komponenter – en EU-komponent 

och en medlemsstatskomponent. EU-

komponenterna bör vara inriktad på 

unionsomfattande marknadsmisslyckanden 

eller suboptimala investeringssituationer på 

ett proportionellt sätt. Stödda åtgärder bör 

bidra med ett tydligt europeiskt mervärde. 

Medlemsstatskomponenten bör ge 

medlemsstaterna möjlighet att bidra med 

en andel av sina fondmedel under delad 

förvaltning till EU-garantin för att använda 

denna för finansierings- eller 

investeringstransaktioner som syftar till att 

åtgärda särskilda marknadsmisslyckanden 

eller suboptimala investeringssituationer 

inom sina egna territorier, inbegripet i 

utsatta och avlägset belägna områden, 

såsom unionens yttersta randområden, och 

därigenom uppnå målen för fonden under 

delad förvaltning. Åtgärder som finansieras 

av InvestEU-fonden genom antingen EU- 

eller medlemsstatskomponenten bör inte 

överlappa eller tränga undan privat 

finansiering, eller störa konkurrensen på 

den inre marknaden. 

av två komponenter – en EU-komponent 

och en medlemsstatskomponent. EU-

komponenterna bör vara inriktad på 

unionsomfattande marknadsmisslyckanden 

eller suboptimala investeringssituationer på 

ett proportionellt sätt. Stödda åtgärder bör 

bidra med ett tydligt europeiskt mervärde. 

Medlemsstatskomponenten bör ge 

medlemsstaterna möjlighet att bidra med 

en andel av sina fondmedel under delad 

förvaltning till EU-garantin för att använda 

denna för finansierings- eller 

investeringstransaktioner som syftar till att 

åtgärda särskilda marknadsmisslyckanden 

eller suboptimala investeringssituationer 

inom sina egna territorier, inbegripet i 

utsatta områden, gränsområden, 

otillgängliga och avlägset belägna 

områden samt bergs- och öregioner, 

såsom unionens yttersta randområden, och 

därigenom uppnå målen för fonden under 

delad förvaltning. Åtgärder som finansieras 

av InvestEU-fonden genom antingen EU- 

eller medlemsstatskomponenten bör inte 

överlappa eller tränga undan privat 

finansiering, eller störa konkurrensen på 

den inre marknaden. 

 

Ändringsförslag  19 

Förslag till förordning 

Skäl 33 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(33) InvestEU-fonden bör göra det 

möjligt att i lämpliga fall kombinera 

bidrag, finansieringsinstrument, eller båda, 

som finansieras genom unionsbudgeten 

eller EU:s utsläppshandelssystems (ETS) 

innovationsfond, med den garantin i 

situationer där detta är nödvändigt för att 

på stödja investeringar som ska åtgärda 

vissa marknadsmisslyckanden eller 

suboptimala investeringssituationer. 

(33) InvestEU-fonden bör göra det 

möjligt att i lämpliga fall kombinera 

bidrag, finansieringsinstrument, eller båda, 

som finansieras genom unionsbudgeten 

eller EU:s utsläppshandelssystems (ETS) 

innovationsfond, med den garantin i 

situationer där detta är nödvändigt för att 

på stödja investeringar som ska åtgärda 

vissa marknadsmisslyckanden eller 

suboptimala investeringssituationer. Den 

kan vara ett komplement till de projekt 

som valts ut i andra EU-program med 

motsvarande mål, t.ex. Erasmus och 
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Kreativa Europa. 

 

Ändringsförslag  20 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 1 – led a 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) Unionens konkurrenskraft, inom 

bland annat innovation och digitalisering. 

(a) Unionens konkurrenskraft, inom 

bland annat innovation, digitalisering samt 

humankapital och den kulturella 

dimensionen. 

 

Ändringsförslag  21 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 1 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) Samhällsresiliens och social 

delaktighet i unionen. 

(c) Samhällsresiliens och social 

delaktighet i unionen, bland annat genom 

att stärka människors kompetens och 

kapacitet, som är drivkraften bakom 

ekonomisk, kulturell och social 

utveckling, med särskild inriktning på 

ungdomar, lika möjligheter och kampen 

mot arbetslöshet. 

 

Ändringsförslag  22 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 2 – led b 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) Att stödja finansierings- och 

investeringstransaktioner för forskning, 

innovation och digitalisering. 

(b) Att stödja finansierings- och 

investeringstransaktioner för utbildning, 

forskning, innovation och digitalisering. 

 

Ändringsförslag  23 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 2 – led c 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) Att öka tillgången till och utbudet 

av finansiering för små och medelstora 

företag och, i vederbörligen motiverade 

fall, för små börsnoterade företag. 

(c) Att öka tillgången till och utbudet 

av finansiering för små och medelstora 

företag och, i vederbörligen motiverade 

fall, för små börsnoterade företag, särskilt 

inom den kulturella och kreativa sektorn. 

 

Ändringsförslag  24 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 2 – led d 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(d) Att öka tillgången till och utbudet 

av mikrofinansiering och finansiering till 

sociala företag, stödja finansierings- och 

investeringstransaktioner som rör sociala 

investeringar och kompetens samt utveckla 

och stärka marknaderna för sociala 

investeringar på de områden som avses i 

artikel 7.1 d. 

(d) Att öka tillgången till och utbudet 

av mikrofinansiering och finansiering till 

sociala företag, utbildningscentrum, 

utbildningsinstitutioner, den kulturella 

och kreativa sektorn, stödja finansierings- 

och investeringstransaktioner som rör 

sociala investeringar, färdigheter och 

kompetens, särskilt på områdena 

utbildning, kultur och idrott, samt 

utveckla och stärka marknaderna för 

sociala investeringar på de områden som 

avses i artikel 7.1 d. 

 

Ändringsförslag  25 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 2a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. För att uppnå de särskilda mål 

som avses i punkt 2 ska InvestEU-

programmet stödja finansierings- och 

investeringstransaktioner inom de 

kulturella, kreativa och audiovisuella 

sektorerna som avses i punkt 8 i bilaga II 

som ett övergripande mål i nära 

samverkan med bestämmelserna i 

förordningen om inrättande av 

programmet Kreativa Europa (2021–

2027). 
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Ändringsförslag  26 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 1 – led a 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) Politikområdet hållbar infrastruktur, 

Politikområdet hållbar infrastruktur, som 

omfattar hållbara investeringar på 

områdena transport, energi, digital 

konnektivitet, utvinning och bearbetning av 

råvaror, rymden, hav och vatten, avfall, 

natur och annan miljöinfrastruktur, 

utrustning, rörliga tillgångar och spridning 

av innovativ teknik som bidrar till 

unionens mål för miljömässig eller social 

hållbarhet, eller båda, eller uppfyller 

unionens standarder för miljömässig eller 

social hållbarhet. 

(a) Politikområdet hållbar infrastruktur, 

som omfattar hållbara investeringar på 

områdena transport, energi, digital 

konnektivitet, utbildning, kultur, utvinning 

och bearbetning av råvaror, rymden, hav 

och vatten, avfall, natur och annan 

miljöinfrastruktur, kulturarvet, idrott, 

utrustning, rörliga tillgångar och spridning 

av innovativ teknik som bidrar till 

unionens mål för miljömässig eller social 

hållbarhet, eller båda, eller uppfyller 

unionens standarder för miljömässig eller 

social hållbarhet. 

 

Ändringsförslag  27 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 1 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) Politikområdet forskning, 

innovation och digitalisering, som omfattar 

forskning och innovation, överföring av 

forskningsresultat till marknaden, 

demonstration och spridning av innovativa 

lösningar och stöd till expansion av 

innovativa företag som inte är små och 

medelstora företag samt digitalisering av 

unionsindustrin. 

(b) Politikområdet forskning, 

innovation, kultur, utbildning och 

digitalisering, som omfattar forskning och 

innovation, överföring av 

forskningsresultat till marknaden, 

demonstration och spridning av innovativa 

lösningar och stöd till expansion av 

innovativa företag som inte är små och 

medelstora företag samt digitalisering av 

unionsindustrin och 

kapacitetsuppbyggande i den kulturella 

och kreativa sektorn. 

 

Ändringsförslag  28 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 1 – led c 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) Politikområdet små och medelstora 

företag, som ger tillgång till och utbud av 

finansiering för små och medelstora företag 

och, i vederbörligen motiverade fall, för 

små börsnoterade företag. 

(c) Politikområdet små och medelstora 

företag, som ger tillgång till och utbud av 

finansiering för små och medelstora företag 

och, i vederbörligen motiverade fall, för 

små börsnoterade företag, uppstartföretag 

och företag som startats av unga, särskilt 

inom den kulturella och kreativa sektorn. 

 

Ändringsförslag  29 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 1 – led d 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(d) Politikområdet sociala investeringar 

och kompetens, som omfattar 

mikrofinansiering, finansiering av sociala 

företag och den sociala ekonomin, 

kompetens, utbildning och relaterade 

tjänster, social infrastruktur (inbegripet 

subventionerat boende och studentboende), 

social innovation, hälso- och sjukvård och 

långtidsvård, delaktighet och tillgänglighet, 

kulturella aktiviteter med ett socialt syfte, 

integration av sårbara grupper, inklusive 

tredjelandsmedborgare. 

(d) Politikområdet sociala och 

kulturella investeringar och kompetens, 

som omfattar mikrofinansiering, 

finansiering av sociala företag, den sociala 

ekonomin och den ideella sektorn, 

kompetens, utbildning och relaterade 

tjänster, social infrastruktur (inbegripet 

underhåll och modernisering av 

utbildningsanstalter och subventionerat 

boende och studentboende), social 

innovation, hälso- och sjukvård och 

långtidsvård, delaktighet och tillgänglighet, 

kulturella aktiviteter och idrott med ett 

socialt syfte, insatser som rör ungdomar, 

särskilt sådana som inte deltar i 

utbildning, arbete eller utbildning, den 

kulturella och den kreativa sektorn och 

organisationer med mål som innefattar 

interkulturell dialog och sammanhållning 

samt integration av sårbara grupper, 

inklusive tredjelandsmedborgare. 

 

Ändringsförslag  30 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 3 – stycke 2 – led c 



 

PE627.580v02-00 20/26 AD\1170289SV.docx 

SV 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) beräkna inverkan på den sociala 

delaktigheten i vissa områden eller för 

vissa befolkningsgrupper. 

(c) beräkna inverkan på den sociala 

delaktigheten i vissa områden eller för 

vissa befolkningsgrupper, med särskilt 

fokus på ungdomar och unga som varken 

arbetar eller studerar. 

 

Ändringsförslag  31 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 5a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 5a. Genomförandepartner ska ha som 

mål att minst 10 % av investeringarna 

inom politikområdet små och medelstora 

företag bidrar till att uppfylla unionens 

mål i fråga om kultur och kulturarv, i 

samverkan med bestämmelserna i 

förordningen om inrättande av 

programmet Kreativa Europa (2021–

2027). 

 

Ändringsförslag  32 

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 samt att den har en 

jämn könsfördelning som helhet. På grund 

av den särskilda karaktären hos 

finansierings- och 

investeringstransaktioner inom de 

sektorer som avses i punkt 8 i bilaga II till 

detta program, och därmed förknippade 

risker, ska en expert med erfarenhet av 

investeringar i de kulturella, kreativa och 
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audiovisuella sektorerna närvara för varje 

politikområde. Denna experts röst ska 

beaktas i de uppgifter som tilldelas den 

investeringskommitté som avses i punkt 1. 

 

Ändringsförslag  33 

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 

finansiering, bland annat genom stöd till att 

utveckla riskbedömningskapacitet eller 

sektorsspecifik kunskap. 

(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 

finansiering, bland annat genom stöd till att 

utveckla riskbedömningskapacitet eller 

sektorsspecifik kunskap, med särskilt 

avseende på den kulturella och kreativa 

sektorn. 

 

Ändringsförslag  34 

Förslag till förordning 

Bilaga II – punkt 3 – led d 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(d) förstärkning och återställande av 

ekosystem och de tjänster de genererar, 

(d) förstärkning och återställande av 

ekosystem och de tjänster de genererar, 

bevarande och skydd av naturliga 

arkeologiska platser och 

kulturminnesmärken, 

 

Ändringsförslag  35 

Förslag till förordning 

Bilaga II – punkt 3 – led ha (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ha) motverkande av 

klimatförändringar och främjande av ett 

hållbart kulturarv, särskilt strategier och 

instrument för att skydda det europeiska 

materiella och immateriella kulturarvet. 

 

Ändringsförslag  36 

Förslag till förordning 

Bilaga II – punkt 5 – led aa (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (aa) ny teknik såsom tekniska 

hjälpmedel för kulturella och kreativa 

varor och tjänster, 

 

Ändringsförslag  37 

Förslag till förordning 

Bilaga II – punkt 5 – led ab (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ab) den kulturella och kreativa 

sektorn, t.ex. förstärkt verklighet/virtuell 

verklighet, immersiva miljöer, gränssnitt 

mellan människa och dator, IP-protokoll- 

och molninfrastruktur, 5G och nya 

medier, 

 

Ändringsförslag  38 

Förslag till förordning 

Bilaga II – punkt 6 – led fa (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (fa) användning av digital teknik för 

bevarande och återställande av det 

europeiska materiella och immateriella 

kulturarvet, 
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Ändringsförslag  39 

Förslag till förordning 

Bilaga II – punkt 6 – led fb (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (fb) teknisk förvaltning av immateriella 

rättigheter. 

 

Ändringsförslag  40 

Förslag till förordning 

Bilaga II – punkt 8 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

8. Kulturella och kreativa sektorer: 

media, audiovisuella sektorn och 

journalistik. 

8. Kulturella och kreativa sektorer: 

media, audiovisuella sektorn och 

journalistik, reklam, kulturarv, 

traditionella hantverk, museer, idrott, 

formgivning, film, teater, musik, 

bildkonst, förlagsverksamhet, och 

dataspel. 

 

Ändringsförslag  41 

Förslag till förordning 

Bilaga II – punkt 8 a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 8a. Idrottsrelaterade sektorer: 

hållbarhet och lönsamhet för 

investeringar i idrottsanläggningar, 

idrottsevenemang och partnerskap med 

andra industrisektorer. 

 

Ändringsförslag  42 

Förslag till förordning 

Bilaga II – punkt 9 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

9. Turism. 9. Turism, däribland projekt som 
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understöder hållbar turism och är knutna 

till någon särskild form av tematisk 

turism, såsom kulturresor, religiös turism 

och pilgrimsvandringar, idrotts- och 

utbildningsturism, landsbygdsturism och 

ungdomsturism. 

 

Ändringsförslag  43 

Förslag till förordning 

Bilaga II – punkt 11 – led d – led i 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

i) utbildning och fortbildning, 

inbegripet förskoleverksamhet och 

barnomsorg, utbildningsinstitutioner, 

studentbostäder och digital utrustning, 

i) utbildning och fortbildning, 

inbegripet förskoleverksamhet, uppfostran 

och barnomsorg, insatser som syftar till att 

underhålla och modernisera 

utbildningsinstitutioner, inbegripet 

jordbävningssäkring och avlägsnande av 

arkitektoniska hinder, studentbostäder och 

digital utrustning, 

 

 

Ändringsförslag  44 

Förslag till förordning 

Bilaga II – punkt 11 – led f 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(f) kulturella aktiviteter med ett socialt 

syfte, 

(f) kulturella aktiviteter och 

idrottsevenemang med ett socialt syfte, 

stöd till utsatta grupper, social delaktighet 

och välgörenhet, 
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