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Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes 

Oprettelse af InvestEU-programmet 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 13 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (13a) InvestEU-programmet bør sætte de 

borgere og lokalsamfund, der ønsker at 

investere i et mere bæredygtigt og 

kulstoffattigt samfund, herunder 

energiomstilling, i stand til at gøre dette.. 

Eftersom [det reviderede direktiv om 

vedvarende energi] og [det reviderede 

elektricitetsdirektiv] nu anerkender og 

yder støtte til VE- og 

borgerenergifællesskaber og 

egenforbrugere af vedvarende energi som 

væsentlige aktører i Unionens 

energiomstilling, bør InvestEU bidrage til 

at gøre det lettere for disse aktører at 

deltage på markedet. 

Or. en 
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Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout, Monika Vana 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes 

Oprettelse af InvestEU-programmet 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

 

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 

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 

udgår 
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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. 

_________________  

19   

Or. en 
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Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes 

Oprettelse af InvestEU-programmet 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

 

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 mindskelse af 

regionale forskelle. 

Rådgivningsplatformen bør især fokusere 

på nødvendigheden af at lægge små 

projekter sammen og bundte dem i større 

porteføljer. Kommissionen bør indgå 

aftaler med EIB-Gruppen og andre 

gennemførelsespartnere med henblik på 

at udpege dem som partnere i 

rådgivningsplatformen. Kommissionen, 

EIB-Gruppen og de øvrige 

gennemførelsespartnere bør arbejde tæt 

sammen med henblik på at sikre 

effektivitet, synergi og effektiv geografisk 

dækning af støtte i hele Unionen under 

hensyntagen til de lokale 

gennemførelsespartneres ekspertise og 

lokale kapacitet samt til eksisterende 

strukturer såsom Det Europæiske 

Centrum for Investeringsrådgivning. 

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. 

Or. en 
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Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes 

Oprettelse af InvestEU-programmet 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Finansieringsrammen for 

gennemførelsen af foranstaltningerne i 

kapitel V og VI er på 525 000 000 EUR 

(løbende priser). 

3. Finansieringsrammen for 

gennemførelsen af foranstaltningerne i 

kapitel V og VI er på 725 000 000 EUR 

(løbende priser). 

Or. en 

Begrundelse 

De tidligere erfaringer fra EFSI I og II tyder på, at rådgivningscentre har været centrale 

aktører med hensyn til at yde bæredygtighedsvejledning til investeringsprojekter og også med 

hensyn til at fremme samlingen af mindre projekter i større, mere ambitiøse projekter. Vi 

foreslår derfor at forhøje budgettet til rådgivningscentre (kapitel V). 
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Ændringsforslag  7 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes 

Oprettelse af InvestEU-programmet 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 5 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Gennemførelsespartnerne skal 

tilstræbe, at mindst 50 % af investeringerne 

under området "bæredygtig infrastruktur" 

bidrager til at opfylde Unionens mål 

vedrørende klima og miljø. 

5. Gennemførelsespartnerne skal 

tilstræbe: 

a) at mindst 80 % af investeringerne under 

området "bæredygtig infrastruktur" 

bidrager væsentligt til at opfylde Unionens 

mål vedrørende klima og miljø og 

innovationsfondens mål i 

overensstemmelse med Parisaftalen 

b) at mindst 10 % af investeringerne 

inden for politikområdet "bæredygtig 

infrastruktur" på transportområdet 

bidrager til at nå Unionens mål om at 

afskaffe trafikulykker med dødelig 

udgang og alvorlige kvæstelser senest i 

2050 og renovere jernbane- og vejbroer 

og tunneller af hensyn til deres sikkerhed. 

c) at mindst 35 % af investeringerne 

under politikområdet forskning, 

innovation og digitalisering bidrager til 

Horisont Europas mål. 

d) at en betydelig andel af garantien, som 

tilbydes SMV'er og midcapselskaber 

under politikområdet "SMV'er", ydes til 

at støtte innovative SMV'er. 

Or. en 
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Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes 

Oprettelse af InvestEU-programmet 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

 

Forslag til forordning 

Artikel 7 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 7a 

 Additionalitet 

 I denne forordning forstås ved 

"additionalitet" støtte fra InvestEU-

fonden til foranstaltninger, som skal 

afhjælpe EU-dækkende og/eller 

medlemsstatsspecifikke markedssvigt eller 

suboptimale investeringssituationer, f.eks. 

langsigtede afkast på investeringer eller 

finansieringsbehov med større risiko i 

forbindelse med projekter, der giver 

langsigtede miljø- og samfundsmæssige 

fordele, og som ikke kunne have været 

gennemført i den periode, hvor EU-

garantien kan anvendes, eller ikke i 

samme omfang, via 

gennemførelsespartnere uden støtte fra 

InvestEU-fonden. 

Or. en 
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Ændringsforslag  9 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout, Monika Vana 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes 

Oprettelse af InvestEU-programmet 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – overskrift 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

[...] udgår 

Or. en 

Begrundelse 

Vi kan ikke tilslutte os, at der overføres ressourcer fra samhørighedspolitikken til InvestEU. 



 

AM\1173540DA.docx  PE631.636v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

10.1.2019 A8-0482/10 
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Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes 

Oprettelse af InvestEU-programmet 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

 

Forslag til forordning 

Artikel 11 – stk. 1 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. InvestEU-fonden støtter ikke 

aktiviteter eller investeringer vedrørende 

finansiering af produktion, forarbejdning, 

distribution, lagring eller forbrænding af 

fossile brændstoffer eller CO2-

transportinfrastruktur 

Or. en 

 


