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10.1.2019 A8-0482/3 

Ändringsförslag  3 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes 

Inrättande av InvestEU-programmet 

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

 

Förslag till förordning 

Skäl 13a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (13a) InvestEU-programmet bör stärka 

de medborgare och lokalsamhällen som 

vill investera i ett mer hållbart, 

koldioxidsnålt samhälle, inbegripet 

energiomställning. I det [reviderade 

direktivet om förnybara energikällor] och 

[det reviderade eldirektivet] erkänns nu 

lokalsamhällen som satsar på förnybar 

energi och medborgarenergi, liksom 

förbrukare av egenproducerad förnybar 

energi, såsom viktiga aktörer i unionens 

energiomställning och stöd ges till dessa, 

och InvestEU bör bidra till att underlätta 

för dessa aktörer att delta på marknaden. 

Or. en 
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10.1.2019 A8-0482/4 

Ändringsförslag  4 

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

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes 

Inrättande av InvestEU-programmet 

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

 

Förslag till förordning 

Skäl 20 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(20) Medlemsstatskomponenten bör 

särskilt utformas så att det blir möjligt att 

använda medel under delad förvaltning 

för en unionsgaranti. Denna kombination 

gör det möjligt att utnyttja unionens goda 

kreditbetyg för att främja nationella och 

regionala investeringar och samtidigt 

säkerställa en enhetlig riskhantering av 

ansvarsförbindelserna genom att tillämpa 

den garanti som kommissionens gett 

under indirekt förvaltning. Unionen bör 

garantera de finansierings- och 

investeringstransaktioner som planeras 

enligt de garantiavtal som ingås mellan 

kommissionen och genomförandepartner 

inom medlemsstatskomponenten. 

Avsättningen för garantin bör komma 

från fonder under delad förvaltning enligt 

en avsättningsnivå som och fastställas av 

kommissionen på grundval av 

transaktionernas art och de förväntade 

förlusterna. Medlemsstaten bör bära 

förluster utöver de förväntade förlusterna 

genom att ställa en rygg-mot-rygg-garanti 

till förmån för unionen. Sådana 

arrangemang bör ingås i ett enda 

bidragsavtal med varje medlemsstat som 

väljer en sådan lösning. Bidragsavtalet 

bör omfatta den eller de särskilda 

garantiavtal som ska genomföras inom 

den berörda medlemsstaten. Fastställandet 

av avsättningsnivån i varje enskilt fall 

utgår 
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kräver ett undantag från artikel 211.1 i 

förordning (EU, Euratom) nr XXXX19 

(budgetförordningen). Utformningen 

innebär också en enda uppsättning regler 

för budgetgarantier för vilka avsättningar 

görs med centralt förvaltade medel eller 

medel under delad förvaltning, vilket gör 

det lättare att kombinera dessa. 

_________________  

19   

Or. en 
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10.1.2019 A8-0482/5 

Ändringsförslag  5 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes 

Inrättande av InvestEU-programmet 

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

 

Förslag till förordning 

Skäl 35 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(35) InvestEU:s rådgivningscentrum bör 

stödja utvecklingen av en databas med 

tillförlitlig information om 

investeringsprojekt inom varje 

politikområde. Dessutom bör en 

sektorsövergripande del av InvestEU-

programmet införas för att säkerställa en 

enda kontaktpunkt och stöd till 

projektutveckling inom 

sektorsövergripande politikområden för 

centralt förvaltade unionsprogram. 

(35) InvestEU:s rådgivningscentrum bör 

stödja utvecklingen av en databas med 

tillförlitlig information om 

investeringsprojekt inom varje 

politikområde, genom att en effektiv 

geografisk diversifiering genomförs i syfte 

att bidra till unionens mål om ekonomisk, 

social och territoriell sammanhållning 

och minska de regionala skillnaderna. 

InvestEU:s rådgivningscentrum bör 

särskilt uppmärksamma behovet av att 

sammanföra små projekt och förena dem 

till större portföljer. Kommissionen bör 

underteckna avtal med EIB-gruppen och 

andra genomförandepartner för att utse 

dem till rådgivningscentrumspartner. 

Kommissionen, EIB-gruppen och övriga 

genomförandepartner bör ha ett nära 

samarbete för att säkerställa effektivitet, 

synergier och en verklig geografisk 

täckning av stödet i hela unionen, med 

beaktande av sakkunskap och lokal 

kapacitet hos lokala 

genomförandepartner, samt befintliga 

strukturer såsom Europeiska centrumet 

för investeringsrådgivning. Dessutom bör 

en sektorsövergripande del av InvestEU-

programmet införas för att säkerställa en 

enda kontaktpunkt och stöd till 

projektutveckling inom 

sektorsövergripande politikområden för 

centralt förvaltade unionsprogram. 
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Or. en 
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10.1.2019 A8-0482/6 

Ändringsförslag  6 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes 

Inrättande av InvestEU-programmet 

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Finansieringsramen för 

genomförandet av åtgärderna i kapitlen V 

och VI ska vara 525 000 000 EUR 

(löpande priser). 

3. Finansieringsramen för 

genomförandet av åtgärderna i kapitlen V 

och VI ska vara 725 000 000 EUR 

(löpande priser). 

Or. en 

Motivering 

Tidigare erfarenheter från Efsi I och II tyder på att rådgivningscentrum var avgörande 

aktörer när det gällde att tillhandahålla hållbarhetsvägledning för investeringsprojekt och 

även för att främja aggregering av mindre projekt till större och mer ambitiösa projekt. Vi 

föreslår därför att budgeten för rådgivningscentrum ökas (kapitel V). 
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10.1.2019 A8-0482/7 

Ändringsförslag  7 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes 

Inrättande av InvestEU-programmet 

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 5 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. Genomförandepartner ska ha som 

mål att minst 50 % av investeringarna 

inom politikområdet hållbar infrastruktur 

ska bidra till att uppnå unionens klimat- 

och miljömål. 

5. Genomförandepartner ska ha som 

mål att 

a) minst 80 % av investeringarna inom 

politikområdet hållbar infrastruktur ska 

bidra avsevärt till att uppnå unionens 

klimat- och miljömål, i linje med 

Parisavtalet, 

b) på transportområdet, minst 10 % av 

investeringarna inom politikområdet 

hållbar infrastruktur ska bidra till att nå 

unionens mål att förhindra dödsolyckor 

och olyckor med allvarligt skadade i 

trafiken senast 2050 och till att renovera 

järnvägs- och vägbroar och tunnlar för 

att öka säkerheten, 

c) minst 35 % av investeringarna inom 

politikområdet forskning, innovation och 

digitalisering bidrar till målen för 

Horisont Europa, 

d) en betydande andel av den garanti som 

erbjuds små och medelstora företag och 

små midcap-företag inom politikområdet 

små och medelstora företag ska stödja 

innovativa små och medelstora företag. 

Or. en 
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10.1.2019 A8-0482/8 

Ändringsförslag  8 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes 

Inrättande av InvestEU-programmet 

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 7a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 7a  

 Additionalitet 

 Vid tillämpning av denna förordning 

avses med additionalitet stöd från 

InvestEU-fonden till transaktioner som 

ska åtgärda unionsomfattande och/eller 

medlemsstatsspecifika 

marknadsmisslyckanden eller 

suboptimala investeringssituationer, 

medräknat långsiktig avkastning på 

investeringar eller finansieringsbehov 

med högre risk för projekt vilka på lång 

sikt genererar miljömässiga och 

samhällsmässiga fördelar, och som inte 

skulle ha kunnat genomföras under den 

period som EU-garantin kan användas, 

eller inte skulle ha kunnat genomföras i 

samma utsträckning, av 

genomförandepartner utan stöd från 

InvestEU-fonden. 

Or. en 
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10.1.2019 A8-0482/9 

Ändringsförslag  9 

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

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes 

Inrättande av InvestEU-programmet 

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – rubriken 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

[...] utgår 

Or. en 

Motivering 

Vi går inte med på att överföra resurser från Sammanhållningspolitiken till InvestEU 
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10.1.2019 A8-0482/10 

Ändringsförslag  10 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes 

Inrättande av InvestEU-programmet 

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 11 – punkt 1a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. InvestEU-fonden ska inte stödja 

verksamheter som rör produktion, 

bearbetning, distribution, lagring eller 

förbränning av fossila bränslen eller 

infrastruktur för koldioxidgenererande 

transporter. 

Or. en 

 


