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11.11.2020 A9-0203/15

Ændringsforslag 15
Kira Marie Peter-Hansen, Monika Vana, Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis
for GUE/NGL-Gruppen

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

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) For at afspejle betydningen af at 
bekæmpe klimaændringer i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen 
om klimaændringer og målene for 
bæredygtig udvikling vil InvestEU-
programmet bidrage til at integrere 
klimatiltag og til at nå det overordnede mål 
om, at mindst 25 % af udgifterne i EU-
budgettet bidrager til klimamålene. 
Foranstaltninger inden for rammerne af 
InvestEU-programmet forventes at bidrage 
med 30 % af InvestEU-programmets 
samlede finansieringsramme til klimamål. 
Relevante foranstaltninger vil blive 
udpeget under forberedelsen og 
gennemførelsen af InvestEU-programmet 
og revurderet som led i de relevante 
evaluerings- og revisionsprocesser.

(10) For at afspejle betydningen af at 
bekæmpe klimaændringer i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen 
om klimaændringer, Unionens forpligtelse 
til klimaneutralitet senest i 2050 samt 
opfyldelsen af de ajourførte 2030-mål i 
overensstemmelse med den europæiske 
klimalov og EU's biodiversitetsstrategi for 
2030 og verdensmålene for bæredygtig 
udvikling vil InvestEU-programmet 
bidrage til at integrere klimatiltag og til at 
nå det overordnede mål om, at mindst 30 % 
af udgifterne i EU-budgettet bidrager til 
klimamålene, samt et biodiversitetsmål på 
mindst 10 %. Foranstaltninger inden for 
rammerne af InvestEU-programmet 
forventes at bidrage med mindst 50 % af 
InvestEU-programmets samlede 
finansieringsramme til klima- og miljømål. 
Relevante foranstaltninger vil blive 
udpeget under forberedelsen og 
gennemførelsen af InvestEU-programmet 
og revurderet som led i de relevante 
evaluerings- og revisionsprocesser.

Or. en
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11.11.2020 A9-0203/16

Ændringsforslag 16
Kira Marie Peter-Hansen, Monika Vana
for Verts/ALE-Gruppen

Betænkning A9-0203/2020
José Manuel Fernandes
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 
investeringer6], 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 og tilpasses til de 
multilaterale udviklingsbankers 
harmoniserede metode til udpegelse af 
klimatiltag 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 investeringer6], til 
bestemmelse af, hvorvidt en økonomisk 
aktivitet er miljømæssigt bæredygtig. 
InvestEU-programmet bør også bidrage til 
gennemførelsen af andre dimensioner af 
verdensmålene for bæredygtig udvikling, 
navnlig ligestilling mellem kønnene.

_________________ _________________
25 COM(2018)0353. 25 COM(2018)0353.

Or. en
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11.11.2020 A9-0203/17

Ændringsforslag 17
Kira Marie Peter-Hansen, Monika Vana, Alexandra Geese
for Verts/ALE-Gruppen
Evelyn Regner, Karen Melchior, Sirpa Pietikäinen

Betænkning A9-0203/2020
José Manuel Fernandes
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, herunder på ligestilling 
mellem kønnene, opsplitning af 
arbejdsmarkedet, lige muligheder og 
ligebehandling på arbejdspladsen. 
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 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 
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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.

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 klima- og miljømålene, og 
som ikke opfylder de kriterier, der er 
fastsat i EU's klassificeringssystem, og 
princippet om ikke at gøre væsentlig 
skade, navnlig aktiviteter med tilknytning 
til produktion, forarbejdning, distribution, 
lagring, transport eller forbrænding af 
fossile brændstoffer, bør ikke være 
støtteberettigede i henhold til denne 
forordning. Klimaændringer og 
miljøforringelse påvirker i 
uforholdsmæssig grad kvinder, men 
kvinder er underrepræsenterede i 
beslutningsprocessen vedrørende 
politikker til afbødning af 
klimaændringer. Det er nødvendigt, at 
kvinder og andre sårbare grupper 
involveres på alle niveauer i 
beslutningstagningen på EU-plan og på 
nationalt plan.

Or. en
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11.11.2020 A9-0203/18

Ændringsforslag 18
Kira Marie Peter-Hansen, Monika Vana, Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

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

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. For at bidrage til og være fuldt ud 
i overensstemmelse med Unionens klima- 
og miljømål, navnlig overgangen til at nå 
Unionens ajourførte 2030-mål og opfylde 
målet om Unionens klimaneutralitet 
senest i 2050 i overensstemmelse med 
[forordning 2020/XXX om rammerne for 
opnåelse af klimaneutralitet og om 
ændring af forordning (EU) 2018/199 
("den europæiske klimalov")] skal mindst 
50 % af den samlede finansieringsramme 
for InvestEU-programmet bidrage til 
Unionens klima- og miljømål, der er 
fastsat i forordning (EU).../... [den 
europæiske klimalov].

Or. en

Begrundelse

Dette er den præcise ordlyd i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten.
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11.11.2020 A9-0203/19

Ændringsforslag 19
Kira Marie Peter-Hansen, Monika Vana, Tilly Metz
for Verts/ALE-Gruppen

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

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) et politikområde for bæredygtig 
infrastruktur, som omfatter bæredygtige 
investeringer inden for transport, herunder 
multimodal transport, trafiksikkerhed, også 
i overensstemmelse med EU-målet om at 
nedbringe antallet af trafikulykker med 
dødelig udgang og alvorlige kvæstelser i 
2050, udskiftning og vedligeholdelse af 
jernbane- og vejinfrastruktur, energi, 
navnlig vedvarende energi, 
energieffektivitet i overensstemmelse med 
energirammen for 2030, 
bygningsrenoveringsprojekter med fokus 
på energibesparelser og integrering af 
bygninger i et forbundet system af energi, 
lagring, digitalisering og transport, 
forbedring af sammenkoblingsfaciliteter, 
digital konnektivitet og adgang i blandt 
andet landdistrikterne, forsyning og 
forarbejdning af råvarer, rumfart, oceaner, 
vand, herunder indre vandveje, 
affaldshåndtering i overensstemmelse med 
affaldshierarkiet og den cirkulære 
økonomi, natur og andre 
miljøinfrastrukturer, kulturarv, turisme, 
udstyr, mobile aktiver og udbredelse af 
innovative teknologier, som bidrager til 
Unionens mål for miljø- og klimamæssig 
modstandsdygtighed og for social 
bæredygtighed og opfylder Unionens 
miljømæssige standarder eller standarder 
for social bæredygtighed

a) et politikområde for bæredygtig 
infrastruktur, som omfatter bæredygtige 
investeringer inden for transport, herunder 
multimodal transport, infrastrukturer, der 
letter skift i transportform, 
trafiksikkerhed, også i overensstemmelse 
med EU-målet om at nedbringe antallet af 
trafikulykker med dødelig udgang og 
alvorlige kvæstelser senest i 2050, 
udskiftning og vedligeholdelse af jernbane- 
og vejinfrastruktur og indre vandveje, 
udvidelse af jernbanetransport, herunder 
nattog, energi, navnlig vedvarende energi, 
energieffektivitet i overensstemmelse med 
energirammen for 2030 og Unionens mål 
om klimaneutralitet senest i 2050, 
bygningsrenoveringsprojekter med fokus 
på energibesparelser og integrering af 
bygninger i et forbundet system af energi, 
lagring, digitalisering og transport, 
forbedring af sammenkoblingsfaciliteter, 
digital konnektivitet og adgang i blandt 
andet landdistrikterne, bjergområder og 
regionerne i den yderste periferi, forsyning 
og forarbejdning af råvarer, rumfart, 
oceaner, vand, herunder indre vandveje, 
affaldshåndtering i overensstemmelse med 
affaldshierarkiet og den cirkulære 
økonomi, natur og andre 
miljøinfrastrukturer, kulturarv, bæredygtig 
turisme, udstyr, mobile aktiver og 
udbredelse af innovative teknologier, som 
bidrager til Unionens mål for miljø- og 
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klimamæssig modstandsdygtighed og for 
social bæredygtighed og opfylder 
Unionens miljømæssige standarder eller 
standarder for social bæredygtighed

Or. en
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11.11.2020 A9-0203/20

Ændringsforslag 20
Kira Marie Peter-Hansen, Monika Vana, Alexandra Geese
for Verts/ALE-Gruppen
Evelyn Regner, Karen Melchior, Sirpa Pietikäinen

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

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) et politikområde for SMV'er, som 
omfatter adgang til og tilgængelighed af 
finansiering for primært SMV'er, herunder 
innovative SMV'er og SMV'er, der er 
aktive i de kulturelle og kreative sektorer, 
samt små midcapselskaber

c) et politikområde for SMV'er, som 
omfatter adgang til og tilgængelighed af 
finansiering for primært SMV'er, herunder 
innovative SMV'er og SMV'er, der er 
aktive i de kulturelle og kreative sektorer, 
samt små midcapselskaber, med særligt 
fokus på SMV'er ledet af kvinder

Or. en
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11.11.2020 A9-0203/21

Ændringsforslag 21
Tilly Metz, Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
for Verts/ALE-Gruppen

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

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra e – nr. iv – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) teknologier til bæredygtig, 
intelligent og automatiseret mobilitet og 
logistik inden for alle transportformer, 
herunder teknologiske tjenester til 
gennemgående billettering og problemfri 
mobilitet

Or. en
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11.11.2020 A9-0203/22

Ændringsforslag 22
Kira Marie Peter-Hansen, Monika Vana
for Verts/ALE-Gruppen

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

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4 – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen udarbejder 
bæredygtighedsretningslinjer, der i 
overensstemmelse med Unionens 
miljømæssige og sociale målsætninger og 
standarder giver mulighed for:

4. Kommissionen udarbejder 
bæredygtighedsretningslinjer, der i 
overensstemmelse med Unionens 
miljømæssige og sociale målsætninger og 
standarder og under særlig hensyntagen til 
den europæiske klimalov giver mulighed 
for:

Or. en
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11.11.2020 A9-0203/23

Ændringsforslag 23
Kira Marie Peter-Hansen, Monika Vana, Alexandra Geese
for Verts/ALE-Gruppen

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

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) at identificere projekter, der er 
uforenelige med fremme af ligestilling 
mellem kønnene og principperne om 
integrering af kønsaspektet og 
kønsbudgettering

Or. en
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11.11.2020 A9-0203/24

Ændringsforslag 24
Kira Marie Peter-Hansen, Monika Vana
for Verts/ALE-Gruppen

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

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Kun projekter, der opfylder de 
relevante screeningskriterier udviklet 
under forordning (EU) 2020/852, tages i 
betragtning ved beregning af bidragene til 
klima- og miljøudgiftsmålene.

Or. en


