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11.11.2020 A9-0203/9

Ændringsforslag 9
Bogdan Rzońca, Elżbieta Kruk
for ECR-Gruppen

Betænkning A9-0203/2020
José Manuel Fernandes, Irene Tinagli
Oprettelse af InvestEU-programmet
(COM(2020)0403 – C9-0158/2020 – 2020/0108(COD))

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) InvestEU-Fondens bidrag til 
opfyldelsen af klimamålene vil blive 
kortlagt ved hjælp af et EU-system til 
klimasporing, der skal udvikles af 
Kommissionen i samarbejde med 
potentielle gennemførelsespartnere, som på 
behørig vis anvender de kriterier, der er 
fastsat i [forordning om oprettelse af en 
ramme til fremme af bæredygtige 
investeringer]25, til bestemmelse af, 
hvorvidt en økonomisk aktivitet er 
miljømæssigt bæredygtig. InvestEU-
programmet bør også bidrage til 
gennemførelsen af andre dimensioner af 
målene for bæredygtig udvikling.

(11) InvestEU-Fondens bidrag til 
opfyldelsen af klimamålene vil blive 
kortlagt ved hjælp af et EU-system til 
klimasporing, der skal udvikles af 
Kommissionen i samarbejde med 
potentielle gennemførelsespartnere. 
InvestEU-programmet bør også bidrage til 
gennemførelsen af andre dimensioner af 
målene for bæredygtig udvikling.

__________________
25 COM(2018)353.

Or. en
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11.11.2020 A9-0203/10

Ændringsforslag 10
Bogdan Rzońca, Elżbieta Kruk
for ECR-Gruppen

Betænkning A9-0203/2020
José Manuel Fernandes, Irene Tinagli
Oprettelse af InvestEU-programmet
(COM(2020)0403 – C9-0158/2020 – 2020/0108(COD))

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Investeringsprojekter, der modtager 
omfattende EU-støtte, særligt inden for 
infrastruktur, bør screenes af 
gennemførelsespartneren for at fastslå, om 
de har miljømæssige, klimarelaterede eller 
sociale virkninger. Investeringsprojekter 
med sådanne virkninger bør være underlagt 
bæredygtighedskontrol i overensstemmelse 
med retningslinjer, som bør udvikles af 
Kommissionen i tæt samarbejde med 
potentielle gennemførelsespartnere inden 
for rammerne af InvestEU-programmet. I 
retningslinjerne bør der gøres passende 
brug 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 
udarbejdes for andre EU-programmer. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet bør disse 
retningslinjer indeholde passende 
bestemmelser til at undgå unødige 
administrative byrder, og projekter under 
en vis størrelse, som skal fastsættes i 
vejledningen, bør være undtaget fra 
bæredygtighedskontrollen. Hvis 
gennemførelsespartneren konkluderer, at 
der ikke skal foretages en 
bæredygtighedskontrol, bør denne 
begrunde det over for det 

(13) Investeringsprojekter, der modtager 
omfattende EU-støtte, særligt inden for 
infrastruktur, bør screenes af 
gennemførelsespartneren for at fastslå, om 
de har miljømæssige, klimarelaterede eller 
sociale virkninger. Investeringsprojekter 
med sådanne virkninger bør være underlagt 
bæredygtighedskontrol i overensstemmelse 
med retningslinjer, som bør udvikles af 
Kommissionen i tæt samarbejde med 
potentielle gennemførelsespartnere inden 
for rammerne af InvestEU-programmet. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet bør disse 
retningslinjer indeholde passende 
bestemmelser til at undgå unødige 
administrative byrder, og projekter under 
en vis størrelse, som skal fastsættes i 
vejledningen, bør være undtaget fra 
bæredygtighedskontrollen. Hvis 
gennemførelsespartneren konkluderer, at 
der ikke skal foretages en 
bæredygtighedskontrol, bør denne 
begrunde det over for det 
investeringsudvalg, der er nedsat i 
forbindelse med InvestEU-Fonden. 
Foranstaltninger, der er uforenelige med 
opfyldelsen af klimamålene, bør ikke være 
støtteberettigede i henhold til denne 
forordning.
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investeringsudvalg, der er nedsat i 
forbindelse med InvestEU-Fonden. 
Foranstaltninger, der er uforenelige med 
opfyldelsen af klimamålene, bør ikke være 
støtteberettigede i henhold til denne 
forordning.

Or. en
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11.11.2020 A9-0203/11

Ændringsforslag 11
Bogdan Rzońca, Elżbieta Kruk
for ECR-Gruppen

Betænkning A9-0203/2020
José Manuel Fernandes, Irene Tinagli
Oprettelse af InvestEU-programmet
(COM(2020)0403 – C9-0158/2020 – 2020/0108(COD))

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) InvestEU bør derudover yde støtte 
til finansiering af investeringer til gavn for 
regioner omfattet af retfærdig omstilling.

(30) Som foreslået i den europæiske 
grønne pagt og investeringsplanen for et 
bæredygtigt Europa bør der oprettes en 
mekanisme for retfærdig omstilling for at 
adressere de sociale, økonomiske og 
miljømæssige udfordringer i forbindelse 
med at nå Unionens klimamål og målet 
om at opnå klimaneutralitet i EU senest i 
2050. Den pågældende mekanisme, som 
består af tre søjler, nemlig en fond for 
retfærdig omstilling (søjle 1), en særlig 
ordning for retfærdig omstilling under 
InvestEU (søjle 2) og en lånefacilitet for 
den offentlige sektor (søjle 3), bør 
fokusere på de regioner, der er mest 
berørt af den grønne omstilling og har 
mindst kapacitet til at finansiere de 
nødvendige investeringer. Disse 
investeringer bør ikke tages i betragtning, 
når det vurderes, om der er en 
uforholdsmæssigt høj koncentration af 
programforanstaltninger i et bestemt 
geografisk område. InvestEU bør derfor 
også yde støtte til finansiering af 
investeringer til gavn for regioner omfattet 
af retfærdig omstilling og sikre 
muligheden for, at de respektive regioner 
kan drage fordel af målrettet teknisk 
bistand gennem InvestEU-
rådgivningsplatformen.

Or. en
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Begrundelse

Anvendelsen af princippet om geografisk koncentration i forbindelse med ordningen for 
retfærdig omstilling vil i væsentlig grad mindske muligheden for at yde finansiering til de 
regioner, der er mest berørt af den grønne omstilling. Der er derfor en betydelig risiko for, at 
de regioner, der lider mest under omstillingen, skal vælge mellem regulære InvestEU-
aktiviteter og finansiering over ordningen for retfærdig omstilling.
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11.11.2020 A9-0203/12

Ændringsforslag 12
Bogdan Rzońca, Elżbieta Kruk
for ECR-Gruppen

Betænkning A9-0203/2020
José Manuel Fernandes, Irene Tinagli
Oprettelse af InvestEU-programmet
(COM(2020)0403 – C9-0158/2020 – 2020/0108(COD))

Forslag til forordning
Betragtning 64

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(64) Horisontale finansielle 
bestemmelser, der vedtages af Europa-
Parlamentet og Rådet med hjemmel i 
artikel 322 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde (TEUF), finder 
anvendelse på denne forordning. Disse 
regler er fastsat i finansforordningen og 
regulerer navnlig proceduren for 
opstillingen og gennemførelsen af 
budgettet ved hjælp af tilskud, udbud, 
priser og indirekte gennemførelse, og de 
sikrer kontrol med de finansielle aktørers 
ansvar. Regler, der vedtages med hjemmel 
i artikel 322 i TEUF, vedrører også 
beskyttelsen af EU's budget i tilfælde af 
generelle mangler i medlemsstaterne for 
så vidt angår retsstatsprincippet, idet 
overholdelsen heraf er en væsentlig 
forudsætning for forsvarlig økonomisk 
forvaltning og effektiv EU-finansiering.

(64) Horisontale finansielle 
bestemmelser, der vedtages af Europa-
Parlamentet og Rådet med hjemmel i 
artikel 322 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde (TEUF), finder 
anvendelse på denne forordning. Disse 
regler er fastsat i finansforordningen og 
regulerer navnlig proceduren for 
opstillingen og gennemførelsen af 
budgettet ved hjælp af tilskud, udbud, 
priser og indirekte gennemførelse, og de 
sikrer kontrol med de finansielle aktørers 
ansvar. Regler, der er vedtaget på grundlag 
af artikel 322 i TEUF, vedrører også andre 
konditionaliteter for at beskytte budgettet.

Or. en
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11.11.2020 A9-0203/13

Ændringsforslag 13
Bogdan Rzońca, Elżbieta Kruk
for ECR-Gruppen

Betænkning A9-0203/2020
José Manuel Fernandes, Irene Tinagli
Oprettelse af InvestEU-programmet
(COM(2020)0403 – C9-0158/2020 – 2020/0108(COD))

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) en bæredygtig og inklusiv 
genopretning af Unionens økonomi efter 
den krise, som covid-19-pandemien har 
forårsaget, ved at opretholde og styrke 
økonomiens strategiske værdikæder samt 
fastholde og øge aktiviteter af strategisk 
betydning for Unionen vedrørende kritisk 
infrastruktur, transformative teknologier, 
banebrydende innovationer og input til 
virksomheder og forbrugere.

g) en bæredygtig, økonomidreven og 
inklusiv genopretning af Unionens 
økonomi og navnlig af SMV'er efter den 
krise, som covid-19-pandemien har 
forårsaget, ved at opretholde og styrke 
eksisterende, og udvikle nye, strategiske 
værdikæder af materielle eller 
immaterielle aktiver samt fastholde og øge 
aktiviteter af strategisk betydning for 
Unionen vedrørende kritisk infrastruktur, 
hvad enten den er fysisk, virtuel eller 
baseret på intellektuel ejendom, 
transformative teknologier, banebrydende 
innovationer og input til virksomheder og 
forbrugere.

Or. en
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11.11.2020 A9-0203/14

Ændringsforslag 14
Bogdan Rzońca, Elżbieta Kruk
for ECR-Gruppen

Betænkning A9-0203/2020
José Manuel Fernandes, Irene Tinagli
Oprettelse af InvestEU-programmet
(COM(2020)0403 – C9-0158/2020 – 2020/0108(COD))

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 6 – første afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Gennemførelsespartnerne skal 
tilstræbe, at mindst 60 % af investeringerne 
under politikområdet bæredygtig 
infrastruktur bidrager til at opfylde 
Unionens mål vedrørende klima og miljø.

6. Gennemførelsespartnerne skal 
tilstræbe, at mindst 55 % af investeringerne 
under politikområdet bæredygtig 
infrastruktur bidrager til at opfylde 
Unionens mål vedrørende klima og miljø.

Or. en


