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KORT BEGRUNDELSE 

EU's budget har til formål at forbedre livskvaliteten i Den Europæiske Union for alle borgere 

og i alle regioner, gennem de europæiske struktur- og investeringsfonde. InvestEU-

programmet forventes på den anden side at tilvejebringe en EU-budgetgaranti for at støtte 

investeringer og adgang til finansiering i EU. 

Denne udtalelse fokuserer på forholdet mellem disse to investeringsinstrumenter og på 

aspekter vedrørende den rolle, som regionerne spiller i InvestEU (herunder de lokale og 

regionale myndigheders rolle samt den rolle, som gennemførelsespartnerne spiller sammen 

med EIB). 

I forbindelse med den flerårige finansielle ramme (FFR) for 2021-2027 foreslår Europa-

Kommissionen en reduktion af midlerne til alle struktur- og investeringsfondene på 10 % i 

forhold til den gældende FFR. Selv om der er afsat yderligere midler til Den Europæiske Fond 

for Regionaludvikling (EFRU), bliver midlerne til Samhørighedsfonden næsten halveret, og 

midlerne til grænseoverskridende samarbejde (Interreg) udgør kun 2,5 % af den samlede 

bevilling til samhørighedspolitikken. Dette er den aktuelle situation, som Europa-Parlamentet 

ønsker at ændre. 

Samhørighedspolitikken er den eneste EU-politik, der sætter medlemsstaterne og regionerne i 

stand til at gennemføre reelle udviklingsstrategier for forskellige regioner og til fuldt ud at 

blive inddraget i EU-politikker, f.eks. for det indre marked. Den udgør det vigtigste EU-

redskab for økonomisk, social og territorial samhørighed og er en langsigtet 

investeringspolitik, der gennemføres via de nationale og regionale operationelle programmer. 

Forslaget til forordning om fælles bestemmelser (2018/0196 (COD)) – hovedforordningen for 

EFRU, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Socialfond (ESF+) og Den Europæiske Hav- 

og Fiskerifond (EHFF) – fastsætter, at samhørighedspolitikkens midler fra struktur-og 

investeringsfondene kan tildeles InvestEU eller overføres til andre fonde eller instrumenter. 

Fem procent af den samlede bevilling fra fonde under delt forvaltning kan bidrage til 

InvestEU (og i behørigt begrundede tilfælde endda en højere procentsats). 

Ordføreren er imod denne strategi. Efter hendes mening vil den kun tilskynde 

medlemsstaterne til at trække deres midler tilbage fra projekter under 

samhørighedspolitikken. Da de foreslåede regler for de beløb, der overføres til InvestEU, er 

enklere (f.eks. er der ingen statsstøtteregler), kan medlemsstaterne benytte sig af denne vej og 

derved komme til at overse regionale behov, som bedst forsvares under den nuværende 

samhørighedspolitik. 

I forlængelse af den linje, som ordførerne for forordningen om fælles bestemmelser har lagt 

ved at modsætte sig det foreslåede bidrag fra fondene under delt forvaltning til InvestEU 

(artikel 10 i forordningen om fælles bestemmelser), foreslår ordføreren at lade det såkaldte 

medlemsstatssegment i InvestEU udgå. Selv om bestræbelserne på at styrke synergierne og 

komplementariteten mellem struktur- og investeringsfondene og InvestEU anerkendes, er en 

simpel overførsel af midler, der fører til færre midler til projekter under 

samhørighedspolitikken, ikke løsningen. Dette ræsonnement indgik også i Europa-

Parlamentets holdning under den såkaldte "omnibus-procedure". 
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Ordføreren er klar over, at dette vil indebære en større ændring af det foreslåede InvestEU-

program. Hun mener dog, at den fortsatte succes med en fremtidig samhørighedspolitik, som 

er EU's vigtigste investeringspolitik og et af de mest konkrete udtryk for solidaritet, hænger 

sammen med de midler, der er tilgængelige. Det ville virke mod hensigten at skære i denne 

finansiering, og det ville gå ud over alle borgerne i samtlige berørte regioner. 

ÆNDRINGSFORSLAG 

Regionaludviklingsudvalget 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 

(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), 

grønne investeringer, samt 

nødvendigheden af at tackle vigtige 

samfundsmæssige udfordringer såsom 

bæredygtighed og befolkningsaldring. For 

at mindske uligheder for så vidt angår 

udviklingsniveau og opfylde Unionens 

politiske mål er det derfor yderst vigtigt 

fortsat at støtte afhjælpning af 

markedssvigt og suboptimale 
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findes i bestemte sektorer. investeringssituationer for at dække det 

investeringsunderskud, der findes i 

bestemte sektorer. 

 

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 

bæredygtig og inklusiv vækst og 

jobskabelse, f.eks. Europa 2020-

strategien, 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 og den 

europæiske søjle for sociale rettigheder. 

InvestEU-fonden bør udnytte og øge 

synergierne mellem disse gensidigt 

forstærkende strategier ved at yde støtte til 

investeringer og adgang til finansiering i 

alle regioner, navnlig i regioner, hvor 

denne adgang er strukturelt begrænset. 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til forordning 

Betragtning 4 
 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(4) På EU-plan tjener det europæiske 

semester for samordning af de økonomiske 

politikker til at udpege nationale 

reformprioriteter og følge gennemførelsen 

heraf. Medlemsstaterne udvikler selv deres 

egne nationale flerårige 

investeringsstrategier til støtte for disse 

reformprioriteter. Strategierne bør 

fremlægges sammen med de årlige 

(4) På EU-plan tjener det europæiske 

semester for samordning af de økonomiske 

politikker til at udpege nationale 

reformprioriteter og følge gennemførelsen 

heraf. I samarbejde med lokale og 

regionale myndigheder udvikler 

medlemsstaterne deres egne nationale 

flerårige investeringsstrategier til støtte for 

disse reformprioriteter. Strategierne bør 
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nationale reformprogrammer og opridse og 

samordne de prioriterede 

investeringsprojekter, som vil blive støttet 

af medlemsstaten eller Unionen eller dem 

begge. De bør også sikre, at EU-midlerne 

anvendes på en sammenhængende måde, 

så der skabes størst mulig merværdi af den 

finansielle bistand, der ydes af henholdsvis 

de europæiske struktur- og 

investeringsfonde, den europæiske 

investeringsstabiliseringsfunktion og 

InvestEU-fonde, alt efter 

omstændighederne. 

fremlægges sammen med de årlige 

nationale reformprogrammer og opridse og 

samordne de prioriterede 

investeringsprojekter, som vil blive støttet 

af medlemsstaten eller Unionen eller dem 

begge. De bør også sikre, at EU-midlerne 

anvendes på en sammenhængende måde, 

så der skabes størst mulig merværdi af den 

finansielle bistand, der ydes af henholdsvis 

den europæiske 

investeringsstabiliseringsfunktion og 

InvestEU-fonde, alt efter 

omstændighederne. 

Ændringsforslag  4 

 

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 

bidrage til at opfylde Unionens politiske 

mål. 

(5) InvestEU-fonden bør være 

orienteret mod social, økonomisk og 

territorial samhørighed og være i stand til 

at hjælpe med at øge den samlede 

efterspørgsel og foretage investeringer i 

bæredygtig infrastruktur. Den bør 

desuden 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 

de kulturelle og kreative sektorers 

dobbelte værdi og teknisk, økonomisk og 

socialt 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, gennem skabelse 

af kvalitetsjob og en udvidelse og 

forbedring af medlemsstaternes 

produktionsgrundlag. Den bør være 

efterspørgselsbaseret, samtidig med at 



 

AD\1170011DA.docx 7/34 PE627.661v02-00 

 DA 

støtten under InvestEU-fonden også bør 

bidrage til at opfylde Unionens politiske 

mål. 

 

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, bæredygtig udvikling, 

investeringer og beskæftigelse og således 

bidrage til mindskelse af de interne 

forskelle mellem regioner, øget velfærd, 

en mere ligelig indkomstfordeling i 

Unionen og økonomisk, social og 

territorial samhørighed i Unionen. 

Interventioner gennem InvestEU-fonden 

bør supplere den EU-støtte, der ydes 

gennem tilskud. 

 

Ændringsforslag  6 

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 

(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 

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 og i overensstemmelse med 

den vejledning, der udvikles for andre 
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bæredygtig. Denne vejledning bør 

indeholde hensigtsmæssige bestemmelser 

til at undgå unødige administrative byrder. 

EU-programmer. Denne vejledning bør 

indeholde hensigtsmæssige bestemmelser 

til at undgå unødige administrative byrder 

og fastlægge komplementariteten med 

andre EU-programmer. 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til forordning 

Betragtning 12 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (12a) InvestEU-programmet bør også 

medtage kønsaspektet i dets arbejds- og 

beslutningsprocesser og sikre, at udvalg 

og projektteams har en ligelig fordeling 

mellem mænd og kvinder, samt sikre, at 

gennemførelsen af denne fond medvirker 

til at fremme ligestilling mellem kønnene i 

overensstemmelse med EU's forpligtelse 

til at integrere kønsaspektet (artikel 8 i 

TEUF). 

 

Ændringsforslag  8 

 

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 

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 

(13) Lave niveauer for investering i 

infrastruktur i Unionen under finanskrisen 

undergravede Unionens evne til at fremme 

velstand, 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 

og 2050. Derfor bør støtten under 

InvestEU-fonden være rettet mod 

investeringer i transport, herunder 

opgradering af eksisterende infrastruktur 

med særligt fokus på sikkerhed, energi, 

herunder energieffektivitet og vedvarende 

energi, miljø- og klimainfrastruktur samt 
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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. 

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 og komplementaritet på tværs 

af relevante EU-programmer, idet 

overlapninger undgås. 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. 

 

Ændringsforslag  9 

 

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 

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. 

(14) Mens det overordnede 

investeringsniveau i Unionen stiger, 

foretages der stadig ikke tilstrækkelige 

investeringer i mere risikobetonede 

aktiviteter såsom forskning, innovation og 

nye teknologier. Den deraf følgende 

underinvestering i forskning, innovation 

og nye teknologier 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 og støtte innovationsklynger, 

navnlig for at give mulighed for 

opskalering og kommerciel udbredelse af 

løsninger i Unionen, så de også kan 

konkurrere på verdensmarkedet. 
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Ændringsforslag  10 

 

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 

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. 

(16) Små og mellemstore virksomheder 

(SMV'er), herunder sociale virksomheder, 

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 

sikkerhedsstillelse. Samtidig står SMV'er 

over for yderligere udfordringer, fordi de er 

nødt til at forblive konkurrencedygtige ved 

at engagere sig i digitalisering, 

internationalisering, markedsføring 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 bæredygtig udvikling 

og modstå økonomiske tilbageslag samt for 

at gøre økonomien og det finansielle 

system mere resilient i tilfælde af 

økonomiske nedture eller chok og i stand 

til skabe jobs og social velfærd. 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. 
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Ændringsforslag  11 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 17 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(17) Som beskrevet i oplægget om 

Europas sociale dimension 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 

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 

(17) Som beskrevet i oplægget om 

Europas sociale dimension16, den 

europæiske søjle for sociale rettigheder17 

og EU-rammen for gennemførelse af 

FN's konvention om rettigheder for 

personer med handicap 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 navnlig 

fremherskende, når det kommer til adgang 

til uddannelse, kultur, beskæftigelse og 

sundhedsydelser. Investering i de sociale 

dele af økonomien, der vedrører 

færdigheder og menneskelige ressourcer, 

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 

beskæftigelse af god kvalitet, særligt 

blandt ufaglærte og langtidsledige, og 

forbedre situationen med hensyn til lige 

muligheder, solidaritet mellem 

generationerne, sundhedssektoren, 

hjemløshed, digital inklusion, udvikling af 

lokalsamfundet, 

afinstitutionaliseringsprocessen for børn 

og voksne, 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 
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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 

markedet og en mere resilient Union. 

menneskelige ressourcer, 

mikrofinansiering og 

samfundsøkonomien. 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 Europa peges der på 

investeringsunderskud inden for social 

infrastruktur og sociale tjenester, bl.a. 

uddannelse, sundhed, bolig og social 

inklusion, som kræver støtte, også på EU-

plan. Derfor bør offentlige og private 

midler samles og udnyttes mest muligt til 

støtte for udviklingen af en social 

værdikæde på markedet og en mere 

resilient Union. 

__________________ __________________ 

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

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

18Offentliggjort 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  12 

Forslag til forordning 

Betragtning 19 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(19) Hvert politikområde bør være 

opdelt i to segmenter, henholdsvis et EU-

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 

(19) Hvert politikområde bør være 

opdelt i to segmenter, henholdsvis et EU-

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 
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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. 

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 mindre udviklede 

regioner og 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. 

 

Ændringsforslag  13 

Forslag til forordning 

Betragtning 20 
 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(20) Medlemsstatssegmentet bør 

udformes specifikt således, at midler 

under delt forvaltning kan anvendes som 

hensættelser til en garanti ydet af 

Unionen. Formålet med en sådan 

kombination er at give mulighed for at 

udnytte Unionens høje kreditrating til at 

fremme nationale og regionale 

investeringer og samtidig sikre en 

konsekvent risikostyring af 

eventualforpligtelser ved at anvende den 

garanti, der ydes af Kommissionen under 

indirekte forvaltning. Unionen bør 

garantere de finansierings- og 

investeringstransaktioner, som er fastlagt 

i de garantiaftaler, der indgås mellem 

Kommissionen og 

gennemførelsespartnere inden for 

medlemsstatssegmentet, og midler under 

delt forvaltning bør kunne hensættes til 

garantien med udgangspunkt i en 

tilførselssats, der fastsættes af 

Kommissionen afhængigt af 

transaktionernes art og de deraf følgende 

udgår 
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forventede tab, mens medlemsstaten vil 

dække tab ud over de forventede tab ved 

at udstede en back-to-back-garanti til 

Unionen. Disse ordninger bør fastlægges i 

en samlet bidragsaftale, der indgås med 

hver enkelt af de medlemsstater, der 

vælger at anvende denne mulighed. 

Bidragsaftalen bør gælde for en eller flere 

af de specifikke garantiaftaler, der 

gennemføres i den berørte medlemsstat. 

Muligheden for at fastsætte en tilførselssats 

i hvert enkelt tilfælde kræver en fravigelse 

af [artikel 211, stk. 1] i forordning (EU, 

Euratom) xx/xxxx19 

("finansforordningen"). En sådan 

udformning kræver desuden et fælles 

regelsæt for budgetgarantier, der støttes 

med centralt forvaltede midler eller midler 

under delt forvaltning, hvilket vil gøre det 

lettere at kombinere dem. 

Ændringsforslag  14 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 29 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(29) Ved udvælgelsen af 

gennemførelsespartnere til gennemførelse 

af InvestEU-fonden bør Kommissionen 

tage hensyn til modpartens evne til at 

opfylde målene for InvestEU-fonden og 

bidrage med egne ressourcer med henblik 

på at sikre en passende geografisk dækning 

og spredning såvel som dens evne til at 

tiltrække private investorer og sikre 

tilstrækkelig risikospredning samt til at 

bidrage med nye løsninger til afhjælpning 

af markedssvigt og suboptimale 

investeringssituationer. Den Europæiske 

Investeringsbank (EIB-Gruppen) bør i 

betragtning af dens rolle i henhold til 

traktaterne, dens evne til at operere i alle 

medlemsstater og dens erfaringer med 

forvaltningen af nuværende finansielle 

instrumenter og af EFSI forblive en 

privilegeret gennemførelsespartner under 

InvestEU-fondens EU-segment. Foruden 

(29) Ved udvælgelsen af 

gennemførelsespartnere til gennemførelse 

af InvestEU-fonden bør Kommissionen 

tage hensyn til modpartens evne til at 

opfylde målene for InvestEU-fonden og 

bidrage med egne ressourcer med henblik 

på at sikre en passende geografisk dækning 

og spredning for alle medlemsstater såvel 

som dens evne til at tiltrække private 

investorer og sikre tilstrækkelig 

risikospredning samt til at bidrage med nye 

løsninger til afhjælpning af markedssvigt 

og suboptimale investeringssituationer. 

Investeringer gennem InvestEU-fonden 

bør bidrage til at mindske regionale 

udviklingsforskelle . Den Europæiske 

Investeringsbank (EIB-Gruppen) bør i 

betragtning af dens rolle i henhold til 

traktaterne, dens evne til at operere i alle 

medlemsstater og dens erfaringer med 

forvaltningen af nuværende finansielle 
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EIB-Gruppen bør nationale 

erhvervsfremmende banker eller institutter 

kunne tilbyde en komplementær række 

finansielle produkter, eftersom deres 

erfaring og kapacitet på lokalt plan vil 

kunne hjælpe med at maksimere 

virkningerne af de offentlige midler på 

Unionens område. Det bør desuden være 

muligt at have andre internationale 

finansielle institutioner som 

gennemførelsespartnere, navnlig når de 

frembyder en komparativ fordel med 

hensyn til særlig ekspertise og erfaring i 

bestemte medlemsstater. Det bør også være 

muligt for andre enheder, som opfylder 

kriterierne i finansforordningen, at fungere 

som gennemførelsespartnere. 

instrumenter og af EFSI forblive en 

privilegeret gennemførelsespartner under 

InvestEU-fondens EU-segment. Foruden 

EIB-Gruppen bør nationale 

erhvervsfremmende banker eller institutter 

kunne tilbyde en komplementær række 

finansielle produkter, eftersom deres 

erfaring og kapacitet på lokalt plan vil 

kunne hjælpe med at maksimere 

virkningerne af de offentlige midler på 

Unionens område. Det bør desuden være 

muligt at have andre internationale 

finansielle institutioner som 

gennemførelsespartnere, navnlig når de 

frembyder en komparativ fordel med 

hensyn til særlig ekspertise og erfaring i 

bestemte medlemsstater. Det bør også være 

muligt for andre enheder, som opfylder 

kriterierne i finansforordningen, at fungere 

som gennemførelsespartnere. 

 

Ændringsforslag  15 

Forslag til forordning 

Betragtning 30 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(30) For at sikre at tiltag inden for 

InvestEU-fondens EU-segment fokuserer 

på markedssvigt og suboptimale 

investeringssituationer på EU-plan, men 

samtidig opfylder målet om størst mulig 

geografisk dækning, bør EU-garantien ydes 

til gennemførelsespartnere, som enten 

enkeltvis eller sammen i en gruppe kan 

dække mindst tre medlemsstater. Det 

forventes imidlertid, at omkring 75 % af 

EU-garantien under EU-segmentet vil blive 

ydet til den eller de 

gennemførelsespartnere, som kan tilbyde 

finansielle produkter inden for rammerne 

af InvestEU-fonden i alle medlemsstaterne. 

(30) For at sikre at tiltag inden for 

InvestEU-fondens EU-segment fokuserer 

på markedssvigt og suboptimale 

investeringssituationer på EU-plan, men 

samtidig opfylder målet om størst mulig 

geografisk dækning, og for at undgå 

uforholdsmæssige fordele for 

medlemsstater med større 

kapitalmarkeder, bør EU-garantien ydes til 

gennemførelsespartnere, som enten 

enkeltvis eller sammen i en gruppe kan 

dække mindst tre medlemsstater. Det 

forventes imidlertid, at omkring 75 % af 

EU-garantien under EU-segmentet vil blive 

ydet til den eller de 

gennemførelsespartnere, f.eks.EIB, som 

kan tilbyde finansielle produkter inden for 

rammerne af InvestEU-fonden i alle 

medlemsstaterne. 
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Ændringsforslag  16 

Forslag til forordning 

Betragtning 31 
 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(31) EU-garantien under 

medlemsstatssegmentet bør ydes til enhver 

gennemførelsespartner, der kan komme i 

betragtning efter [finansforordningens] 

[artikel 62, stk. 1, litra c),], herunder 

nationale eller regionale 

erhvervsfremmende banker eller 

institutter, EIB, Den Europæiske 

Investeringsfond eller andre multilaterale 

udviklingsbanker. Ved udvælgelsen af 

gennemførelsespartnere under 

medlemsstatssegmentet bør 

Kommissionen tage medlemsstaternes 

forslag i betragtning. I overensstemmelse 

med [finansforordningens] [artikel 154] 

skal Kommissionen foretage en vurdering 

af gennemførelsespartnerens regler og 

procedurer for at forvisse sig om, at 

Unionens finansielle interesser beskyttes 

på et niveau, der svarer til Kommissionens 

beskyttelsesniveau. 

udgår 

Ændringsforslag  17 

Forslag til forordning 

Betragtning 35 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(35) InvestEU-rådgivningsplatformen 

bør støtte udviklingen af en solid pipeline 

af investeringsprojekter inden for hvert 

politikområde. Samtidig bør InvestEU-

programmet også indeholde en 

tværsektoriel komponent med henblik på at 

tilbyde et centralt kontaktpunkt og bistand 

til projektudvikling på tværs af 

politikområder i forbindelse med centralt 

forvaltede EU-programmer. 

(35) InvestEU-rådgivningsplatformen 

bør støtte udviklingen af en solid pipeline 

af investeringsprojekter inden for hvert 

politikområde ved at sørge for effektiv 

gennemførelse af den geografiske 

spredning med henblik på at bidrage til 

Unionens mål om økonomisk, social og 

territorial samhørighed og indskrænkning 

af regionale forskelle. Samtidig bør 

InvestEU-programmet også indeholde en 

tværsektoriel komponent med henblik på at 

tilbyde et centralt kontaktpunkt og bistand 

til projektudvikling på tværs af 
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politikområder i forbindelse med centralt 

forvaltede EU-programmer. 

 

Ændringsforslag  18 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 36 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(36) For at sikre, at de rådgivende 

tjenester dækker geografisk bredt i hele 

Unionen, og for at udnytte den lokale viden 

om InvestEU-fonden bedst muligt bør 

InvestEU-rådgivningsplatformen sikres en 

lokal tilstedeværelse, hvor det er 

nødvendigt og under hensyntagen til 

eksisterende støtteordninger, med henblik 

på at tilvejebringe konkret, proaktiv, 

skræddersyet bistand på stedet. 

(36) For at sikre, at de rådgivende 

tjenester dækker geografisk bredt i hele 

Unionen, og for at udnytte den lokale viden 

om InvestEU-fonden bedst muligt bør 

InvestEU-rådgivningsplatformen sikres en 

lokal tilstedeværelse i de enkelte 

medlemsstater og i regioner med 

vanskeligheder med at udvikle projekter 

inden for rammerne af InvestEU-fonden, 

hvor det er nødvendigt og under 

hensyntagen til eksisterende 

støtteordninger, med henblik på at 

tilvejebringe konkret, proaktiv, 

skræddersyet bistand på stedet. 

 

Ændringsforslag  19 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 37 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(37) I forbindelse med InvestEU-fonden 

er der også behov for at støtte 

kapacitetsopbygning for at udvikle den 

organisatoriske kapacitet og de market 

making-aktiviteter, der er nødvendige for 

at tilvejebringe projekter af høj kvalitet. 

Samtidig er målet at skabe de rette 

betingelser for at udvide det potentielle 

antal støtteberettigede modtagere i 

fremspirende markedssegmenter, især dér 

hvor de individuelle projekter på grund af 

deres beskedne størrelse medfører større 

transaktionsomkostninger på 

projektniveau, f.eks. økosystemer for social 

(37) I forbindelse med InvestEU-fonden 

er der også behov for at støtte 

kapacitetsopbygning for at udvikle den 

organisatoriske kapacitet og de market 

making-aktiviteter, der er nødvendige for 

at tilvejebringe projekter af høj kvalitet. 

Samtidig er målet at skabe de rette 

betingelser for at udvide det potentielle 

antal støtteberettigede modtagere i 

fremspirende markedssegmenter og 

udvikle programmer med henblik på deres 

forberedelse, især dér hvor de individuelle 

projekter på grund af deres beskedne 

størrelse medfører større 
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finansiering. Støtten til 

kapacitetsopbygning bør derfor 

komplementere og supplere 

foranstaltninger inden for rammerne af 

andre EU-programmer, som dækker et 

specifikt politikområde. 

transaktionsomkostninger på 

projektniveau, f.eks. økosystemer for social 

finansiering. Støtten til 

kapacitetsopbygning bør derfor 

komplementere og supplere 

foranstaltninger inden for rammerne af 

andre EU-programmer, som dækker et 

specifikt politikområde. Der bør også 

gøres en særlig indsats for at støtte 

kapacitetsopbygningen hos potentielle 

projektpromotorer, navnlig lokale og 

regionale tjenesteudbydende 

organisationer. 

 

Ændringsforslag  20 

Forslag til forordning 

Betragtning 40 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(40) Der bør anvendes en pålidelig 

overvågningsramme, som bygger på 

output-, resultat- og effektindikatorer, til at 

følge fremskridt med opfyldelsen af 

Unionens mål. For at sikre ansvarlighed 

over for de europæiske borgere bør 

Kommissionen årligt rapportere til Europa-

Parlamentet og Rådet om InvestEU-

programmets fremskridt, virkning og 

operationer. 

(40) Der bør anvendes en pålidelig 

overvågningsramme, som bygger på 

output-, resultat- og effektindikatorer, til at 

følge fremskridt med opfyldelsen af 

Unionens mål. For at sikre ansvarlighed 

over for de europæiske borgere bør 

Kommissionen to gange årligt – hver sjette 

måned –  rapportere til Europa-Parlamentet 

og Rådet om InvestEU-programmets 

fremskridt, virkning og operationer og om 

koordineringen, komplementariteten og 

sammenhængen med andre EU-politikker 

og ‑ instrumenter, navnlig fondene under 

delt forvaltning. 

 

Ændringsforslag  21 

Forslag til forordning 

Betragtning 47 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(47) InvestEU-programmet bør afhjælpe 

EU-dækkende markedssvigt og 

suboptimale investeringssituationer og give 

mulighed for EU-dækkende 

(47) InvestEU-programmet bør afhjælpe 

EU-dækkende markedssvigt, suboptimale 

investeringssituationer og 

udviklingsmæssige uligheder og give 
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markedstestning af innovative finansielle 

produkter, samt systemer til udbredelse 

heraf, med henblik på nye eller komplekse 

markedssvigt. Det er derfor 

hensigtsmæssigt med en indsats på EU-

plan — 

mulighed for EU-dækkende 

markedstestning af innovative finansielle 

produkter, samt systemer til udbredelse 

heraf, med henblik på nye eller komplekse 

markedssvigt. Det er derfor 

hensigtsmæssigt med en indsats på EU-

plan — 

 

Ændringsforslag  22 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. -1 (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 -1) "additionalitet": støtte fra 

InvestEU-operationer, som afhjælper 

markedssvigt eller suboptimale 

investeringssituationer, og som ikke 

kunne have været gennemført i den 

periode, hvor EU-garantien kan 

anvendes, eller ikke i samme omfang via 

EIB, EIF eller Unionens andre 

finansielle instrumenter uden Invest EU-

støtte 

 

Ændringsforslag  23 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 – litra a a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 aa)  en stigning i Unionens 

beskæftigelsesrate 

 

Ændringsforslag  24 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) bæredygtig økonomi og vækst i 

Unionen 

b) vækst og bæredygtig udvikling af 

Unionens økonomi 
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Ændringsforslag  25 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 – litra b a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba) en afbalanceret udvikling og 

nedbringelse af forskellene 

 

Ændringsforslag  26 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) social resiliens og inklusion i 

Unionen 

c) samhørighed, social innovation og 

resiliens samt inklusion i Unionen 

 

Ændringsforslag  27 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 – litra c a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ca) fremme af videnskabelige og 

teknologiske fremskridt, kultur, almen 

uddannelse og erhvervsuddannelse 

 

Ændringsforslag  28 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 – litra d a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 da) opfyldelse af klimamålene samt 

langsigtede fordele for miljø og samfund. 
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Ændringsforslag  29 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 2 
 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

EU-garantien kan tilføres et yderligere 

beløb med henblik på 

medlemsstatssegmentet, jf. artikel 8, stk. 1, 

litra b), forudsat at medlemsstaterne 

tildeler de pågældende beløb, jf. artikel 

[10, stk. 1,] i forordning [[CPR] number]28 

og artikel [75, stk. 1,] i forordning [[CAP 

plan] number]29. 

udgår 

Ændringsforslag  30 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 1 – indledning 
 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

EU-segmentet under InvestEU-fonden, jf. 

artikel 8, stk. 1, litra a), og hvert af 

politikområderne, jf. artikel 7, stk. 1, kan 

modtage bidrag fra følgende tredjelande 

med henblik på deres deltagelse i visse 

finansielle produkter, jf. 

[finansforordningens] [artikel 218, stk. 2]: 

Hvert af politikområderne, jf. artikel 7, stk. 

1, kan modtage bidrag fra følgende 

tredjelande med henblik på deres deltagelse 

i visse finansielle produkter, jf. 

[finansforordningens] [artikel 218, stk. 2]: 

 

 

Ændringsforslag  31 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. EU-garantien gennemføres ved 

indirekte forvaltning sammen med de 

organer, der er omhandlet i 

[finansforordningens] [artikel 62, stk. 1, 

litra c), nr. ii)-vii)]. Andre former for EU-

finansiering, der ydes i henhold til denne 

forordning, gennemføres ved direkte eller 

indirekte forvaltning i overensstemmelse 

1. EU-garantien under InvestEU 

forvaltes af Den Europæiske 

Investeringsbank ved indirekte 

forvaltning og gennemføres af 

gennemførelsespartnere i 

overensstemmelse med denne forordning. 

Andre former for EU-finansiering, der ydes 

i henhold til denne forordning, 
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med [finansforordningen], herunder 

tilskud, der gennemføres i 

overensstemmelse med dens [Afsnit VIII]. 

gennemføres ved direkte eller indirekte 

forvaltning i overensstemmelse med 

[finansforordningen], herunder tilskud, der 

gennemføres i overensstemmelse med dens 

[Afsnit VIII]. 

 

Ændringsforslag  32 

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 og logistik, mobilitet i byerne, 

energi, energieffektivitet, kommunikation, 

digital konnektivitet og 

bredbåndsforbindelser, turisme, forsyning 

og forarbejdning af råvarer, rumfart, 

oceaner og vand, affald, den cirkulære 

økonomi, natur og andre 

miljøinfrastrukturer, kulturarv, udstyr, 

mobile aktiver og udbredelse af innovative 

teknologier, som bidrager til Unionens mål 

for miljø eller social bæredygtighed eller 

begge dele samt til den langsigtede 

bæredygtige udvikling i den region, hvor 

operationen foregår 

 

Ændringsforslag  33 

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 

b) politikområdet "forskning, 

innovation og digitalisering": Det omfatter 

forsknings- og innovationsaktiviteter, 

overførsel af viden og overførsel af 

forskningsresultater til markedet, 

demonstration og udbredelse af innovative 

løsninger og støtte til opskalering af 

innovative virksomheder og udvikling af 

innovative klynger samt digitalisering af 
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digitalisering af Unionens industrisektor Unionens industrisektor 

 

Ændringsforslag  34 

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, midcapselskaber 

 

Ændringsforslag  35 

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 

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); integreret byfornyelse; 

social innovation; sundheds- og 

langtidspleje med henblik på aktiv 

aldring; afinstitutionaliseringsproces for 

børn og voksne; inklusion og 

tilgængelighed; kulturelle og kreative 

aktiviteter med et socialt formål; 

integration af sårbare personer, herunder 

tredjelandsstatsborgere. 

 

Ændringsforslag  36 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 3 – afsnit 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Finansierings- eller Finansierings- eller 
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investeringstransaktioner under 

politikområdet "bæredygtig infrastruktur", 

jf. stk. 1, litra a), skal underlægges 

prøvning med hensyn til deres klima- og 

miljøvirkning samt virkning for den sociale 

bæredygtighed med henblik på at minimere 

deres skadelige virkning og maksimere 

fordelene for klimaet, miljøet og den 

sociale dimension. Promotorer, der 

anmoder om finansiering, skal med henblik 

herpå tilvejebringe de fornødne 

oplysninger med udgangspunkt i den 

vejledning, som Kommissionen udarbejder. 

Projekter, der er under en vis størrelse som 

defineret i denne vejledning, er undtaget 

fra prøvning. 

investeringstransaktioner under 

politikområdet "bæredygtig infrastruktur", 

jf. stk. 1, litra a), skal underlægges 

prøvning med hensyn til deres klima- og 

miljøvirkning samt virkning for den sociale 

bæredygtighed med henblik på at minimere 

deres skadelige virkning og maksimere 

fordelene for klimaet, miljøet og den 

sociale dimension. Promotorer, der 

anmoder om finansiering, skal med henblik 

herpå tilvejebringe de fornødne 

oplysninger med udgangspunkt i den 

vejledning, som Kommissionen udarbejder 

forud for denne forordnings ikrafttræden. 

Projekter, der er under en vis størrelse som 

defineret i denne vejledning, er undtaget 

fra prøvning. 

 

Ændringsforslag  37 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 3 – afsnit 2 – indledning 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Kommissionens vejledning skal gøre det 

muligt: 

Investeringsretningslinjerne skal gøre det 

muligt: 

 

Ændringsforslag  38 

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, herunder i form af 

forbedret livskvalitet og social 

sammenhængskraft, med særlig vægt på 

mere sårbare personer. 

 

Ændringsforslag  39 

Forslag til forordning 

Artikel 7 a (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 7a 

 Additionalitet 

 Projekter, der støttes af InvestEU, skal 

typisk have en højere risikoprofil end de 

projekter, der støttes inden for rammerne 

af EIB's normale aktiviteter, og 

InvestEU-porteføljen skal samlet set have 

en højere risikoprofil end den portefølje 

af investeringer, der støttes af EIB i 

henhold til dens normale 

investeringspolitikker forud for denne 

forordnings ikrafttræden. 

 

Ændringsforslag  40 

Forslag til forordning 

Artikel 9 
 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

[...] udgår 

 

Ændringsforslag  41 

Forslag til forordning 

Artikel 11 – stk. 2 – litra a 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) grænseoverskridende projekter 

mellem enheder, som er beliggende eller 

etableret i en eller flere medlemsstater, og 

strækker sig til et eller flere tredjelande, 

herunder tiltrædende lande, kandidatlande 

og potentielle kandidater, lande omfattet af 

den europæiske naboskabspolitik, Det 

Europæiske Økonomiske 

Samarbejdsområde eller Den Europæiske 

Frihandelssammenslutning eller til et 

oversøisk land eller territorium som fastsat 

i bilag II til traktaten om Den Europæiske 

Unions funktionsmåde, eller til et 

associeret tredjeland, uanset om der er en 

partner i disse tredjelande eller oversøiske 

a) grænseoverskridende og 

tværregionale projekter mellem enheder, 

som er beliggende eller etableret i en eller 

flere medlemsstater, og strækker sig til et 

eller flere tredjelande, herunder tiltrædende 

lande, kandidatlande og potentielle 

kandidater, lande omfattet af den 

europæiske naboskabspolitik, Det 

Europæiske Økonomiske 

Samarbejdsområde eller Den Europæiske 

Frihandelssammenslutning eller til et 

oversøisk land eller territorium som fastsat 

i bilag II til traktaten om Den Europæiske 

Unions funktionsmåde, eller til et 

associeret tredjeland, uanset om der er en 
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lande eller territorier partner i disse tredjelande eller oversøiske 

lande eller territorier 

 

Ændringsforslag  42 

 

Forslag til forordning 

Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Med hensyn til EU-segmentet skal de 

kvalificerede modparter have udtrykt 

interesse og være i stand til at dække 

finansierings- eller 

investeringstransaktioner i mindst tre 

medlemsstater. Gennemførelsespartnerne 

kan også deles om at dække finansierings- 

eller investeringstransaktioner i mindst tre 

medlemsstater ved at gå sammen i en 

gruppe. 

Med hensyn til EU-segmentet skal de 

kvalificerede modparter, som har udtrykt 

interesse, være i stand til at dække 

finansierings- eller 

investeringstransaktioner i mindst tre 

medlemsstater, med undtagelse af 

blandingsoperationer, jf. artikel 2, stk. 1, 

nr. 1. Gennemførelsespartnerne kan også 

deles om at dække finansierings- eller 

investeringstransaktioner i mindst tre 

medlemsstater ved at gå sammen i en 

gruppe. 

 

Ændringsforslag  43 

Forslag til forordning 

Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 3 
 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Med hensyn til medlemsstatssegmentet 

kan den berørte medlemsstat foreslå en 

eller flere kvalificerede modparter som 

gennemførelsespartnere blandt dem, der 

har udtrykt interesse, jf. artikel 9, stk. 3, 

litra c). 

udgår 

Ændringsforslag  44 

Forslag til forordning 

Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 4 
 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Hvis den berørte medlemsstat ikke 

foreslår en gennemførelsespartner, 

udgår 
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foretager Kommissionen i 

overensstemmelse med dette stykkes andet 

afsnit en udvælgelse blandt de 

gennemførelsespartnere, der kan dække 

finansierings- og 

investeringstransaktioner i de pågældende 

geografiske områder. 

Ændringsforslag  45 

Forslag til forordning 

Artikel 12 – stk. 2 – indledning 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Ved udvælgelsen af 

gennemførelsespartnere sikrer 

Kommissionen, at porteføljen med 

finansielle produkter under InvestEU-

fonden: 

2. Ved udvælgelsen af 

gennemførelsespartnere sikrer 

Kommissionen, at deres forslag til 

porteføljen med finansielle produkter under 

InvestEU-fonden: 

 

Ændringsforslag  46 

 

Forslag til forordning 

Artikel 12 – stk. 2 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) sikrer geografisk spredning d) sikrer geografisk spredning med 

hensyn til medlemsstat og region for at 

sikre en afbalanceret udvikling 

 

Ændringsforslag  47 

Forslag til forordning 

Artikel 14 – stk. 2 – litra f 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

f) forpligtelsen for 

gennemførelsespartneren til at acceptere 

Kommissionens og Investeringsudvalgets 

afgørelser vedrørende anvendelse af EU-

garantien til en foreslået finansierings- eller 

investeringstransaktion, uden at dette 

berører gennemførelsespartnerens 

f) forpligtelsen for 

gennemførelsespartneren til at acceptere 

Investeringsudvalgets afgørelser 

vedrørende anvendelse af EU-garantien til 

en foreslået finansierings- eller 

investeringstransaktion, uden at dette 

berører gennemførelsespartnerens 
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beslutninger vedrørende den foreslåede 

transaktion uden anvendelse af EU-

garantien 

beslutninger vedrørende den foreslåede 

transaktion uden anvendelse af EU-

garantien 

 

Ændringsforslag  48 

Forslag til forordning 

Artikel 14 – stk. 5 
 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Hvis garantiaftalen er indgået 

inden for rammerne af 

medlemsstatssegmentet, kan den 

indeholde bestemmelser om, at 

repræsentanter for den berørte 

medlemsstat eller de berørte regioner skal 

deltage i overvågningen af 

gennemførelsen af garantiaftalen. 

udgår 

Ændringsforslag  49 

Forslag til forordning 

Artikel 19 – stk. 1 – indledning 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Der nedsættes et 

Investeringsudvalg. Det skal: 

1. Der nedsættes et uafhængigt 

Investeringsudvalg. Det skal: 

 

Ændringsforslag  50 

Forslag til forordning 

Artikel 19 – stk. 2 – afsnit 3 
 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

De sagkyndige skal besidde omfattende 

relevant markedserfaring med 

projektkonfiguration og -finansiering eller 

finansiering af SMV'er eller større 

selskaber. 

De sagkyndige skal besidde omfattende 

relevant markedserfaring med 

projektkonfiguration og -finansiering inden 

for regionaludvikling samt med 
finansiering af SMV'er eller større 

selskaber. 

Ændringsforslag  51 

Forslag til forordning 
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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 

det som helhed har en ligelig geografisk 

repræsentation og balance mellem 

kønnene. 

 

Ændringsforslag  52 

Forslag til forordning 

Artikel 19 – stk. 2 – afsnit 5 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Fire medlemmer er faste medlemmer af 

alle fire sammensætninger af 

Investeringsudvalget. Derudover skal de 

fire sammensætninger hver have to 

sagkyndige, der har erfaring med 

investering i de sektorer, der er omfattet af 

det pågældende politikområde. Mindst ét af 

de faste medlemmer skal besidde særlig 

ekspertise inden for bæredygtige 

investeringer. Kommissionen udpeger 

medlemmerne af Investeringsudvalget til 

den eller de relevante sammensætninger. 

Investeringsudvalget udnævner en formand 

blandt de faste medlemmer. 

Fire medlemmer er faste medlemmer af 

alle fire sammensætninger af 

Investeringsudvalget. Derudover skal de 

fire sammensætninger hver have to 

sagkyndige, der har erfaring med 

investering i de sektorer, der er omfattet af 

det pågældende politikområde. Mindst ét af 

de faste medlemmer skal besidde særlig 

ekspertise inden for bæredygtige 

investeringer. Kommissionen udpeger 

medlemmerne af Investeringsudvalget til 

den eller de relevante sammensætninger. 

Investeringsudvalget udnævner en formand 

blandt de faste medlemmer. Hvis 

gennemførelsespartnere er involveret, bør 

de deltage i Investeringsudvalget. 

 

Ændringsforslag  53 

Forslag til forordning 

Artikel 19 – stk. 2 – afsnit 6 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Kommissionen fastlægger 

Investeringsudvalgets forretningsorden og 

leder dets sekretariat. 

Den Europæiske Investeringsbank 
fastlægger Investeringsudvalgets 

forretningsorden og varetager dets 
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sekretariatsopgaver. 

 

Ændringsforslag  54 

Forslag til forordning 

Artikel 19 – stk. 3 – afsnit 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Når Investeringsudvalgets medlemmer 

deltager i udvalgets aktiviteter, skal de 

udføre deres opgaver upartisk og 

udelukkende i InvestEU-fondens interesse. 

De må hverken søge eller modtage 

instrukser fra gennemførelsespartnerne, 

Unionens institutioner, medlemsstaterne 

eller noget andet offentligt eller privat 

organ. 

Når Investeringsudvalgets medlemmer 

deltager i udvalgets aktiviteter, skal de 

udføre deres opgaver upartisk og 

udelukkende i InvestEU-fondens interesse. 

De må hverken søge eller modtage 

instrukser fra gennemførelsespartnerne, 

Unionens institutioner, medlemsstaterne, 

regionerne eller noget andet offentligt eller 

privat organ. 

 

Ændringsforslag  55 

Forslag til forordning 

Artikel 20 – stk. 1 – afsnit 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

InvestEU-rådgivningsplatformen yder 

rådgivningsbistand til identificering, 

forberedelse, udvikling, strukturering, 

udbud og gennemførelse af 

investeringsprojekter eller til at forbedre 

promotorers og finansielle formidleres 

muligheder for at gennemføre 

finansierings- og investeringstransaktioner. 

Bistanden kan ydes på ethvert stadie af et 

projekts livscyklus eller af finansieringen 

til en støttemodtagende enhed, afhængigt 

af omstændighederne. 

InvestEU-rådgivningsplatformen forvaltes 

af Den Europæiske Investeringsbank og 

bygger på ekspertise fra Kommissionen, 

EIB-gruppen og andre institutioner, f.eks. 

nationale erhvervsfremmende banker og 

institutioner, og yder rådgivningsbistand 

med henblik på identificering, 

forberedelse, udvikling, strukturering, 

udbud og gennemførelse af 

investeringsprojekter eller til at forbedre 

promotorers og finansielle formidleres 

muligheder for at gennemføre 

finansierings- og investeringstransaktioner. 

Bistanden kan ydes på ethvert stadie af et 

projekts livscyklus eller af finansieringen 

til en støttemodtagende enhed, afhængigt 

af omstændighederne. 

 

Ændringsforslag  56 
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Forslag til forordning 

Artikel 20 – stk. 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. InvestEU-rådgivningsplatformen vil 

have en lokal tilstedeværelse, hvor det er 

nødvendigt. Den etableres navnlig i 

medlemsstater eller regioner, der har 

vanskeligheder med at udvikle projekter 

under InvestEU-fonden. InvestEU-

rådgivningsplatformen vil bistå med 

overførsel af viden til regionalt og lokalt 

plan med henblik på opbygning af regional 

og lokal kapacitet og ekspertise i 

forbindelse med den i stk. 1 omhandlede 

bistand. 

6. InvestEU-rådgivningsplatformen 

skal have tilstedeværelse i hver 

medlemsstat og i regioner med 

vanskeligheder med at udvikle projekter 

under InvestEU-fonden. InvestEU-

rådgivningsplatformen vil bistå med 

overførsel af viden til regionalt og lokalt 

plan med henblik på opbygning af regional 

og lokal kapacitet og ekspertise i 

forbindelse med den i stk. 1 omhandlede 

bistand. 

 

Ændringsforslag  57 

Forslag til forordning 

Artikel 20 – stk. 6 a (nyt) 
 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 6a. InvestEU-rådgivningsplatformen 

vil være i kontakt med lokale, regionale 

eller nationale myndigheder, der forvalter 

de europæiske struktur- og 

investeringsfonde, for at guide 

projektpromotorer hen imod projekter, der 

kan støttes med midler under delt 

forvaltning. 

 

Ændringsforslag  58 

Forslag til forordning 

Artikel 27 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Gennemførelsespartnerne 

anerkender EU-midlernes oprindelse og 

sikrer synligheden af disse (navnlig ved 

fremstød for foranstaltningerne og disses 

resultater) gennem sammenhængende, 

virkningsfulde og målrettede oplysninger, 

1. Gennemførelsespartnerne 

anerkender EU-midlernes oprindelse og 

sikrer synligheden af disse (navnlig ved 

fremstød for foranstaltningerne og disses 

resultater) gennem sammenhængende, 

virkningsfulde og målrettede oplysninger, 
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som er afpasset efter forskellige 

modtagergrupper, herunder medierne og 

offentligheden. 

som er afpasset efter forskellige 

modtagergrupper, herunder medierne og 

offentligheden, i overensstemmelse med de 

standarder, der gælder for EU-

programmer. 

 

 

Ændringsforslag  59 

Forslag til forordning 

Artikel 27 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Kommissionen gennemfører 

informations- og kommunikationstiltag 

vedrørende InvestEU-programmet, dets 

foranstaltninger og resultater. De 

finansielle midler, der er afsat til InvestEU-

programmet, skal også bidrage til den 

institutionelle formidling af EU's politiske 

prioriteter, for så vidt som de vedrører 

målene i artikel 3. 

2. Kommissionen gennemfører 

oplysnings- og 

kommunikationskampagner og passende 

kommunikationsplatforme og -værktøjer 

vedrørende InvestEU-programmet, dets 

foranstaltninger og resultater, herunder 

gennem de nationale kontaktpunkter for 

Unionens programmer, med henblik på at 

skabe øget synlighed omkring støtten og 

øge offentlighedens bevidsthed. De 

finansielle midler, der er afsat til InvestEU-

programmet, skal også bidrage til den 

institutionelle formidling af EU's politiske 

prioriteter, for så vidt som de vedrører 

målene i artikel 3. 
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