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Ändringsförslag 57
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Förslag till förordning
–

Förslag till förkastande

Europaparlamentet förkastar 
kommissionens förslag.

Or. en

Ändringsförslag 58
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Kommissionens beräkningar på 
grundval av uppgifter på företagsnivå tyder 
på att behoven av kapitalinjektioner följd 
av covid-19-pandemin kan uppgå till 
omkring 720 miljarder EUR 2020. Denna 
siffra kan bli ännu högre om 
nedstängningsåtgärderna kvarstår längre än 
vad som för närvarande förväntas eller om 
de måste återinföras på grund av en ny 
smittspridningsvåg. Om inga åtgärder 
vidtas kan kapitalbristen leda till en 
utdragen period av lägre investeringar och 
högre arbetslöshet. Effekten av 
kapitalbristen kommer att vara ojämnt 
fördelad mellan sektorer och 
medlemsstater och därmed leda till 
skillnader på den inre marknaden. Detta 
förhållande förvärras av det faktum att 
medlemsstaterna har mycket varierande 
förmåga att ge statligt stöd.

(1) Baserat på den ekonomiska 
vårprognosen 2020 tyder kommissionens 
beräkningar på grundval av uppgifter på 
företagsnivå på att behoven av 
kapitalinjektioner till följd av 
covid-19-pandemin kan uppgå till omkring 
720 miljarder EUR 2020. Denna siffra kan 
bli betydligt högre om 
nedstängningsåtgärderna kvarstår längre än 
vad som för närvarande förväntas eller om 
de måste återinföras på grund av en ny 
smittspridningsvåg. I kommissionens 
ekonomiska sommarprognos 2020 
förutspås dessutom en betydligt kraftigare 
avmattning av EU:s ekonomi under 2020 
och en mindre robust återhämtning under 
2021 än förväntat, vilket kommer att leda 
till en ännu djupare konjunkturnedgång 
med större skillnader. I ett stresscenario, 
där BNP-tillväxten 2020 beräknas till –
15,5 %, kan den direkta påverkan på det 
egna kapitalet i alla företag (noterade och 
icke-noterade) i unionen stiga till 
1,2 biljoner EUR. Om inga åtgärder vidtas 
kommer kapitalbristen att leda till en 



AM\1211825SV.docx 5/135 PE655.933v01-00

SV

utdragen period av lägre investeringar och 
mycket högre arbetslöshet. Effekten av 
kapitalbristen kommer att vara ojämnt 
fördelad mellan sektorer och 
medlemsstater och därmed leda till ännu 
större skillnader på den inre marknaden. 
Detta förhållande förvärras av det faktum 
att medlemsstaterna har mycket varierande 
förmåga att ge statligt stöd.

Or. en

Ändringsförslag 59
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Kommissionens beräkningar på 
grundval av uppgifter på företagsnivå tyder 
på att behoven av kapitalinjektioner följd 
av covid-19-pandemin kan uppgå till 
omkring 720 miljarder EUR 2020. Denna 
siffra kan bli ännu högre om 
nedstängningsåtgärderna kvarstår längre än 
vad som för närvarande förväntas eller om 
de måste återinföras på grund av en ny 
smittspridningsvåg. Om inga åtgärder 
vidtas kan kapitalbristen leda till en 
utdragen period av lägre investeringar och 
högre arbetslöshet. Effekten av 
kapitalbristen kommer att vara ojämnt 
fördelad mellan sektorer och 
medlemsstater och därmed leda till 
skillnader på den inre marknaden. Detta 
förhållande förvärras av det faktum att 
medlemsstaterna har mycket varierande 
förmåga att ge statligt stöd.

(1) Kommissionens beräkningar på 
grundval av uppgifter på företagsnivå tyder 
på att behoven av kapitalinjektioner till 
följd av de ekonomiska effekterna av 
nationella och regionala 
nedstängningsåtgärder som har vidtagits 
för att hantera covid-19-pandemin kan 
uppgå till omkring 720 miljarder EUR 
2020. Denna siffra kan bli ännu högre om 
nedstängningsåtgärderna kvarstår längre än 
vad som för närvarande förväntas eller är 
nödvändigt, eller om de måste återinföras 
på grund av en ny smittspridningsvåg. Om 
inga åtgärder vidtas kan kapitalbristen leda 
till en utdragen period av lägre 
investeringar, mer spekulativa 
investeringar eftersom investerare 
kommer att söka efter avkastning på 
marknaden, vilket kan leda till 
tillgångsbubblor, och högre arbetslöshet. 
Effekten av kapitalbristen kommer att vara 
ojämnt fördelad mellan sektorer och 
medlemsstater och därmed leda till 
ytterligare skillnader på den inre 
marknaden utöver de befintliga förödande 
effekterna av den gemensamma valutan. 
Detta förhållande förvärras av det faktum 



PE655.933v01-00 6/135 AM\1211825SV.docx

SV

att de institutionella ramarna och synen 
på offentliga utgifter varierar kraftigt 
mellan medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 60
Hélène Laporte

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Kommissionens beräkningar på 
grundval av uppgifter på företagsnivå tyder 
på att behoven av kapitalinjektioner följd 
av covid-19-pandemin kan uppgå till 
omkring 720 miljarder EUR 2020. Denna 
siffra kan bli ännu högre om 
nedstängningsåtgärderna kvarstår längre än 
vad som för närvarande förväntas eller om 
de måste återinföras på grund av en ny 
smittspridningsvåg. Om inga åtgärder 
vidtas kan kapitalbristen leda till en 
utdragen period av lägre investeringar och 
högre arbetslöshet. Effekten av 
kapitalbristen kommer att vara ojämnt 
fördelad mellan sektorer och 
medlemsstater och därmed leda till 
skillnader på den inre marknaden. Detta 
förhållande förvärras av det faktum att 
medlemsstaterna har mycket varierande 
förmåga att ge statligt stöd.

(1) Kommissionens beräkningar på 
grundval av uppgifter på företagsnivå tyder 
på att behoven av kapitalinjektioner till 
följd av covid-19-pandemin kan uppgå till 
omkring 720 miljarder EUR 2020. Denna 
siffra kan bli ännu högre om 
nedstängningsåtgärderna kvarstår längre än 
vad som för närvarande förväntas eller om 
de måste återinföras på grund av en ny 
smittspridningsvåg. Om medlemsstaternas 
ekonomiska och finanspolitiska 
suveränitet begränsas kan kapitalbristen 
leda till en utdragen period av lägre 
investeringar och högre arbetslöshet.

Or. en

Ändringsförslag 61
Joachim Kuhs

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(1) Kommissionens beräkningar på 
grundval av uppgifter på företagsnivå tyder 
på att behoven av kapitalinjektioner följd 
av covid-19-pandemin kan uppgå till 
omkring 720 miljarder EUR 2020. Denna 
siffra kan bli ännu högre om 
nedstängningsåtgärderna kvarstår längre än 
vad som för närvarande förväntas eller om 
de måste återinföras på grund av en ny 
smittspridningsvåg. Om inga åtgärder 
vidtas kan kapitalbristen leda till en 
utdragen period av lägre investeringar och 
högre arbetslöshet. Effekten av 
kapitalbristen kommer att vara ojämnt 
fördelad mellan sektorer och 
medlemsstater och därmed leda till 
skillnader på den inre marknaden. Detta 
förhållande förvärras av det faktum att 
medlemsstaterna har mycket varierande 
förmåga att ge statligt stöd.

(1) Kommissionens beräkningar på 
grundval av uppgifter på företagsnivå, en 
källa man måste hänvisa till och 
offentliggöra, tyder på att behoven av 
kapitalinjektioner till följd av 
covid-19-pandemin kan uppgå till omkring 
720 miljarder EUR 2020. Denna siffra kan 
bli ännu högre om 
nedstängningsåtgärderna kvarstår längre än 
vad som för närvarande förväntas eller om 
de måste återinföras på grund av en ny 
smittspridningsvåg. Om inga åtgärder 
vidtas kan kapitalbristen leda till en 
utdragen period av lägre investeringar och 
högre arbetslöshet. Effekten av 
kapitalbristen kommer att vara ojämnt 
fördelad mellan sektorer och 
medlemsstater och därmed leda till 
skillnader på den inre marknaden. Detta 
förhållande förvärras av det faktum att 
medlemsstaterna har mycket varierande 
förmåga att ge statligt stöd.

Or. en

Ändringsförslag 62
Frances Fitzgerald

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Kommissionens beräkningar på 
grundval av uppgifter på företagsnivå tyder 
på att behoven av kapitalinjektioner följd 
av covid-19-pandemin kan uppgå till 
omkring 720 miljarder EUR 2020. Denna 
siffra kan bli ännu högre om 
nedstängningsåtgärderna kvarstår längre än 
vad som för närvarande förväntas eller om 
de måste återinföras på grund av en ny 
smittspridningsvåg. Om inga åtgärder 
vidtas kan kapitalbristen leda till en 
utdragen period av lägre investeringar och 
högre arbetslöshet. Effekten av 
kapitalbristen kommer att vara ojämnt 

(1) Kommissionens beräkningar på 
grundval av uppgifter på företagsnivå tyder 
på att behoven av kapitalinjektioner till 
följd av covid-19-pandemin kan uppgå till 
omkring 720 miljarder EUR 2020. Denna 
siffra kan bli ännu högre om 
nedstängningsåtgärderna kvarstår längre än 
vad som för närvarande förväntas eller om 
de måste återinföras på grund av en ny 
smittspridningsvåg. Om inga åtgärder 
vidtas kan kapitalbristen leda till en 
utdragen period av lägre investeringar, 
högre arbetslöshet och omfattande 
företagsnedläggningar. Effekten av 
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fördelad mellan sektorer och 
medlemsstater och därmed leda till 
skillnader på den inre marknaden. Detta 
förhållande förvärras av det faktum att 
medlemsstaterna har mycket varierande 
förmåga att ge statligt stöd.

kapitalbristen kommer att vara ojämnt 
fördelad mellan sektorer och 
medlemsstater och därmed leda till 
skillnader på den inre marknaden. Detta 
förhållande förvärras av det faktum att 
medlemsstaterna har mycket varierande 
förmåga att ge statligt stöd och 
solvensstöd.

Or. en

Ändringsförslag 63
Frances Fitzgerald

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Solvensstödinstrumentets primära 
mål är att bevara arbetstillfällen och 
förhindra en omfattande 
företagsnedläggningar inom unionen 
samtidigt som det syftar till att bevara den 
inre marknaden och stärka 
sammanhållningen. Efsi-finansiering 
inom ramen för solvensstödtjänsten 
kommer att rikta in sig på 
rekapitaliseringsbehov hos företag som är 
bärkraftiga på lång sikt men som står 
inför en solvensrisk på grund av 
covid-19-pandemin. EIB bör sträva efter 
att maximera mängden privata 
investeringar som mobiliseras som en del 
av solvensstödinstrumentet, eftersom det 
är en del av Efsi och ett marknadsbaserat 
instrument, för att tillgodose unionens 
investeringsbehov mot bakgrund av de 
allvarliga ekonomiska utmaningar som 
covid-19-pandemin har orsakat.

Or. en

Ändringsförslag 64
Hélène Laporte
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Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Efsis styrkommitté måste fastställa 
geografiska koncentrationsgränser för att 
säkerställa att investeringarna fördelas 
enligt dessa principer. Eftersom 
situationen utvecklas snabbt kan de 
geografiska koncentrationsgränserna 
komma att omprövas mot bakgrund av 
hur effekterna av covid-19-pandemin 
utvecklar sig inom unionen. 
Rekapitaliseringsstödet syftar till att 
undvika fragmentering av den inre 
marknaden som vilar på de nationella 
ekonomiernas ömsesidiga beroende och 
därmed utgör en svaghet vid allvarliga 
ekonomiska systemkriser.

Or. en

Ändringsförslag 65
Nicolae Ştefănuță

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Stödet bör tillhandahålla likviditet 
i form av stöd till eget kapital till företag 
som har drabbats av pandemin och hjälpa 
företag och arbetstagare genom krisen 
utan de negativa sidoeffekter som orsakas 
av en stigande skuldsättning bland 
företag. I syfte att säkerställa en mer 
symmetrisk återhämtning bör 
solvensstödinstrumentet inriktas på stöd 
till företag i de medlemsstater där statligt 
stöd har varit mer begränsat.

Or. en
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Ändringsförslag 66
Claude Gruffat, Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Om de negativa ekonomiska 
effekterna av covid-19 inte åtgärdas kan 
det äventyra ansträngningarna för att 
uppnå klimat-, energi- och miljömålen 
i unionen. Solvensstödinstrumentet bör 
bidra till att säkerställa de kontinuerliga 
framstegen mot dessa mål.

Or. en

Ändringsförslag 67
Claude Gruffat, Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1b) I linje med unionens åtaganden 
om att genomföra Parisavtalet om 
klimatförändringar och målen för hållbar 
utveckling bör solvensstödinstrumentet 
bidra till att integrera klimatåtgärderna 
och till att uppnå målet med 50 % 
integrering av klimatåtgärder för den 
fleråriga budgetramen 2021–2027, och 
därför bör minst 50 % av Efsi-
finansieringen inom solvensstödtjänstens 
komponenter för stödprojekt bidra till 
klimatåtgärder för att uppnå 
klimatneutralitet senast 2040.

Or. en

Ändringsförslag 68
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Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, 
Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) I enlighet med förordning 
[Europeiska unionens 
återhämtningsinstrument] och inom ramen 
för de medel som anslås i den förordningen 
bör återhämtnings- och resiliensåtgärder 
vidtas under solvensstödtjänsten i 
Europeiska fonden för strategiska 
investeringar (Efsi) för att hantera 
covid-19-krisens exempellösa 
följdverkningar. Dessa ytterligare medel 
bör användas på ett sätt som säkerställer 
efterlevnad av tidsgränserna i förordning 
[EURI].

(2) I enlighet med förordning 
[Europeiska unionens 
återhämtningsinstrument] och inom ramen 
för de medel som anslås i den förordningen 
bör återhämtnings- och resiliensåtgärder 
vidtas under solvensstödtjänsten i 
Europeiska fonden för strategiska 
investeringar (Efsi) för att hantera de 
exempellösa följdverkningarna av de 
nationella och regionala 
nedstängningsåtgärder som har vidtagits 
på grund av covid-19-pandemin. Dessa 
medel bör användas på ett sätt som 
säkerställer efterlevnad av tidsgränserna 
i förordning [EURI].

Or. en

Ändringsförslag 69
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) I enlighet med förordning 
[Europeiska unionens 
återhämtningsinstrument] och inom 
ramen för de medel som anslås i den 
förordningen bör återhämtnings- och 
resiliensåtgärder vidtas under 
solvensstödtjänsten i Europeiska fonden 
för strategiska investeringar (Efsi) för att 
hantera covid-19-krisens exempellösa 
följdverkningar. Dessa ytterligare medel 
bör användas på ett sätt som säkerställer 
efterlevnad av tidsgränserna i förordning 

(2) För att bemöta företagens 
kapitalunderskott, särskilt när det gäller 
små och medelstora företag, och den 
påverkan detta har på investering och 
sysselsättning bör så snart som möjligt 
riktade och effektiva återhämtnings- och 
resiliensåtgärder vidtas under 
solvensstödtjänsten i Europeiska fonden 
för strategiska investeringar (Efsi) för att 
hantera covid-19-krisens exempellösa 
socioekonomiska följdverkningar.
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[EURI].

Or. en

Ändringsförslag 70
Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca

Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) I slutsatserna från Europeiska 
rådets möte den 17–21 juli 2020 ingår inte 
solvensstödinstrumentet bland de 
instrument som utgör 
återhämtningspaketet. Det är ett 
beklagligt beslut som stats- och 
regeringscheferna har fattat på grund av 
ett beslut att prioritera finansiering på 
annat håll. Trots detta kommer det att 
finnas ett fortsatt behov av stöd särskilt till 
små och medelstora företag i många 
medlemsstater, speciellt i mindre 
medlemsstater med mer begränsade 
budgetresurser.

Or. en

Ändringsförslag 71
Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca

Förslag till förordning
Skäl 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2b) Företag med likviditetsproblem 
kan hamna i en situation där de inte kan 
få tillgång till statligt stöd och blir 
måltavlor för privata 
riskkapitalinvesterare från tredjeländer. 
Detta utgör ett betydande hot mot de 
europeiska ekonomiernas styrka och 
innovationsförmågan i många 
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medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 72
Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca

Förslag till förordning
Skäl 2c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2c) Solventa företag som kan hantera 
likviditetsproblem står fortsatt inför andra 
utmaningar, inbegripet hinder för 
marknadstillträde och betungande 
regelverk, vilket innebär att det 
fortfarande finns en risk att sådana 
företag kollapsar om den ekonomiska 
återhämtningen vacklar.

Or. en

Ändringsförslag 73
Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca

Förslag till förordning
Skäl 2d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2d) Med tanke på hur viktigt det är att 
säkerställa de europeiska företagens 
konkurrenskraft, tillgångar och 
innovationsförmåga, samtidigt som stöd 
ges till medlemsstater i hela unionen för 
att stödja nationella ekonomier och 
därigenom den inre marknaden, är 
förslaget om ett solvensstödinstrument 
fortfarande en relevant åtgärd om det 
finns behov av ytterligare instrument för 
att främja återhämtningen.

Or. en
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Ändringsförslag 74
Markus Ferber

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) För att motverka 
covid-19-pandemins allvarliga ekonomiska 
konsekvenser i unionen bör företag som 
hamnat i svårigheter på grund av den 
ekonomiska kris som orsakats av pandemin 
och som inte kan skaffa tillräcklig 
marknadsfinansiering, eller åtgärder som 
vidtas av medlemsstater omgående få 
tillgång till en facilitet för solvensstöd 
under ett solvensstödinstrument som läggs 
till som en tredje tjänst under Efsi.

(3) För att motverka 
covid-19-pandemins allvarliga ekonomiska 
konsekvenser i unionen bör företag som 
hamnat i svårigheter på grund av den 
ekonomiska kris som orsakats av pandemin 
och som inte kan skaffa tillräcklig 
marknadsfinansiering, eller åtgärder som 
vidtas av medlemsstater omgående få 
tillgång till en facilitet för solvensstöd 
under ett solvensstödinstrument som läggs 
till som en tredje tjänst under Efsi. 
Solvensstödinstrumentet bör endast 
inriktas mot detta mål och inte handla om 
sekundära mål (t.ex. inom 
beskattningsområdet).

Or. en

Ändringsförslag 75
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) För att motverka 
covid-19-pandemins allvarliga ekonomiska 
konsekvenser i unionen bör företag som 
hamnat i svårigheter på grund av den 
ekonomiska kris som orsakats av pandemin 
och som inte kan skaffa tillräcklig 
marknadsfinansiering, eller åtgärder som 
vidtas av medlemsstater omgående få 
tillgång till en facilitet för solvensstöd 
under ett solvensstödinstrument som läggs 
till som en tredje tjänst under Efsi.

(3) För att motverka 
covid-19-pandemins allvarliga ekonomiska 
konsekvenser i unionen bör företag som 
hamnat i svårigheter på grund av den 
ekonomiska kris som orsakats av pandemin 
och som inte kan skaffa tillräcklig 
marknadsfinansiering, och/eller 
lånefinansiering, eller åtgärder som vidtas 
av medlemsstater omgående få tillgång till 
en facilitet för solvensstöd under ett 
solvensstödinstrument som läggs till som 



AM\1211825SV.docx 15/135 PE655.933v01-00

SV

en tredje tjänst under Efsi. Turistsektorn 
har drabbats av svåra ekonomiska 
konsekvenser på grund av 
covid-19-pandemin och bör ägnas 
särskild uppmärksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 76
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) För att motverka 
covid-19-pandemins allvarliga ekonomiska 
konsekvenser i unionen bör företag som 
hamnat i svårigheter på grund av den 
ekonomiska kris som orsakats av pandemin 
och som inte kan skaffa tillräcklig 
marknadsfinansiering, eller åtgärder som 
vidtas av medlemsstater omgående få 
tillgång till en facilitet för solvensstöd 
under ett solvensstödinstrument som läggs 
till som en tredje tjänst under Efsi.

(3) För att motverka 
covid-19-pandemins allvarliga ekonomiska 
och sociala konsekvenser i unionen bör 
företag som står inför svårigheter på grund 
av den ekonomiska kris som orsakats av 
pandemin samt mikroföretag och små 
företag med redan befintliga svårigheter 
som har förvärrats ytterligare av 
pandemin, som inte kan skaffa tillräcklig 
marknadsfinansiering, eller åtgärder som 
vidtas av medlemsstater omgående få 
tillgång till en facilitet för solvensstöd 
under ett solvensstödinstrument som läggs 
till som en tredje tjänst under Efsi.

Or. en

Ändringsförslag 77
Hélène Laporte, Joachim Kuhs

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) För att motverka 
covid-19-pandemins allvarliga ekonomiska 
konsekvenser i unionen bör företag som 

(3) För att motverka 
covid-19-pandemins allvarliga ekonomiska 
konsekvenser i unionen bör företag som 
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hamnat i svårigheter på grund av den 
ekonomiska kris som orsakats av pandemin 
och som inte kan skaffa tillräcklig 
marknadsfinansiering, eller åtgärder som 
vidtas av medlemsstater omgående få 
tillgång till en facilitet för solvensstöd 
under ett solvensstödinstrument som läggs 
till som en tredje tjänst under Efsi.

hamnat i svårigheter på grund av den 
ekonomiska kris som orsakats av 
pandemin, i fall där rekapitalisering visar 
sig vara nödvändig, och som inte kan 
skaffa tillräcklig marknadsfinansiering, 
vilket måste påvisas enligt gemensamma 
kriterier, eller åtgärder som vidtas av 
medlemsstater omgående få tillgång till en 
facilitet för solvensstöd under ett 
solvensstödinstrument som läggs till som 
en tredje tjänst under Efsi.

Or. en

Ändringsförslag 78
Claude Gruffat, Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) För att motverka 
covid-19-pandemins allvarliga ekonomiska 
konsekvenser i unionen bör företag som 
hamnat i svårigheter på grund av den 
ekonomiska kris som orsakats av pandemin 
och som inte kan skaffa tillräcklig 
marknadsfinansiering, eller åtgärder som 
vidtas av medlemsstater omgående få 
tillgång till en facilitet för solvensstöd 
under ett solvensstödinstrument som läggs 
till som en tredje tjänst under Efsi.

(3) För att motverka 
covid-19-pandemins allvarliga ekonomiska 
konsekvenser i unionen bör företag, 
i synnerhet små och medelstora företag, 
som hamnat i svårigheter på grund av den 
ekonomiska kris som orsakats av pandemin 
och som inte kan skaffa tillräcklig 
marknadsfinansiering, eller åtgärder som 
vidtas av medlemsstater omgående få 
tillgång till en facilitet för solvensstöd 
under ett solvensstödinstrument som läggs 
till som en tredje tjänst under Efsi.

Or. en

Ändringsförslag 79
Frances Fitzgerald

Förslag till förordning
Skäl 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) För att motverka 
covid-19-pandemins allvarliga ekonomiska 
konsekvenser i unionen bör företag som 
hamnat i svårigheter på grund av den 
ekonomiska kris som orsakats av pandemin 
och som inte kan skaffa tillräcklig 
marknadsfinansiering, eller åtgärder som 
vidtas av medlemsstater omgående få 
tillgång till en facilitet för solvensstöd 
under ett solvensstödinstrument som läggs 
till som en tredje tjänst under Efsi.

(3) För att motverka 
covid-19-pandemins allvarliga ekonomiska 
konsekvenser i unionen bör företag, 
särskilt små och medelstora företag, som 
hamnat i svårigheter på grund av den 
ekonomiska kris som orsakats av pandemin 
och som inte kan skaffa tillräcklig 
marknadsfinansiering, eller åtgärder som 
vidtas av medlemsstater omgående få 
tillgång till en facilitet för solvensstöd 
under ett solvensstödinstrument som läggs 
till som en tredje tjänst under Efsi.

Or. en

Ändringsförslag 80
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) För att motverka 
covid-19-pandemins allvarliga 
ekonomiska konsekvenser i unionen bör 
företag som hamnat i svårigheter på grund 
av den ekonomiska kris som orsakats av 
pandemin och som inte kan skaffa 
tillräcklig marknadsfinansiering, eller 
åtgärder som vidtas av medlemsstater 
omgående få tillgång till en facilitet för 
solvensstöd under ett 
solvensstödinstrument som läggs till som 
en tredje tjänst under Efsi.

(3) För att motverka allvarliga 
ekonomiska konsekvenser som orsakats 
av nationella och regionala 
nedstängningsåtgärder som vidtagits på 
grund av covid-19-pandemin i unionen bör 
företag som hamnat i svårigheter på grund 
av nedstängningsåtgärderna som orsakats 
av pandemin och som inte kan skaffa 
tillräcklig marknadsfinansiering, eller 
åtgärder som vidtas av medlemsstater få 
tillgång till en kompensationsmekanism 
för skador som uppstått till följd av 
nedstängningsåtgärderna, eller för att 
lämna marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 81
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
för GUE/NGL-gruppen
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Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Syftet med solvensstödinstrumentet 
är att hjälpa företag att ta sig igenom 
denna svåra tid så att de kan bidra till 
återhämtningen, bevara sysselsättningen 
och motverka de förväntade 
snedvridningarna på den inre marknaden, 
med tanke på att alla företag per 
definition inte har samma tillgång till 
marknadsfinansiering och vissa 
medlemsstater kanske inte har tillräckliga 
budgetmedel för att ge tillräckligt stöd till 
behövande företag. Eventuella nationella 
solvensstödåtgärder för företag kan 
därför skilja sig väsentligt mellan 
medlemsstater och sektorer och leda till 
ojämlika konkurrensvillkor. Eftersom det 
dessutom finns en betydande risk att 
covid-19-utbrottets följdverkningar blir 
långvariga, och i viss mån oförutsägbara, 
kan denna bristande förmåga att hjälpa 
livskraftiga företag dessutom leda till 
systemomfattande snedvridningar som ger 
upphov till nya, eller cementerar 
befintliga, skillnader. Med tanke på de 
nära förbindelserna inom unionens 
ekonomi skulle en ekonomisk nedgång 
i en del av unionen eller inom en viss 
sektor få negativa spridningseffekter på 
gränsöverskridande försörjningskedjor 
eller andra sektorer och därmed på 
unionens ekonomi som helhet. Omvänt 
gäller att stöd i en del av unionen eller 
inom en viss sektor av samma skäl skulle 
få positiva effekter på gränsöverskridande 
försörjningskedjor eller andra sektorer 
och därmed på unionens ekonomi som 
helhet.

Or. en

Ändringsförslag 82
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José Gusmão

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Solvensstödinstrumentets syfte är 
att ge stöd till företag under 
konjunkturnedgången för att främja den 
ekonomiska återhämtningen. I detta 
avseende är det ytterst viktigt att bevara 
sysselsättningsnivåerna inom unionen. 
Dessutom är solvensstödinstrumentet helt 
avgörande för att motverka 
snedvridningar som redan äger rum på 
den inre marknaden på grund av den 
stora fördel vissa centrala medlemsstater 
med lägre statsskulder och större 
budgetutrymme har jämfört med högt 
skuldtyngda perifera länder när de ger 
stöd till sina företag. Med tanke på den 
risk det innebär om klyftan mellan rikare 
och fattigare medlemsstater vidgas till 
följd av covid-19-pandemins effekter 
måste solvensstödinstrumentet utformas 
på ett sådant sätt att det ger stöd till de 
senare och främjar konvergensen inom 
unionen.

Or. en

Ändringsförslag 83
Frances Fitzgerald

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Solvensstödinstrumentet bör lägga 
särskild vikt vid små och medelstora 
företag eftersom de utgör mer än 99 % av 
unionens företag med ett betydelsefullt 
och grundläggande ekonomiskt värde. 
Små och medelstora företag har påverkats 
särskilt hårt av covid-19-krisen och upp 
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till 90 % av unionens små och medelstora 
företag rapporterar att de har påverkats 
ekonomiskt, främst i tjänstesektorn och 
inom tillverkning, bygg och anläggning, 
turism samt de kulturella och kreativa 
sektorerna. Ett av 
solvensstödinstrumentets huvudsyften är 
att bevara arbetstillfällen vid små och 
medelstora företag samtidigt som man 
främjar konkurrenskraft och innovation 
med inriktning mot en grön och digital 
ekonomi.

Or. en

Ändringsförslag 84
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Paul Tang, Joachim Schuster

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Syftet med solvensstödinstrumentet 
är att hjälpa bärkraftiga företag att ta sig 
igenom denna svåra tid så att de kan 
bidra till återhämtningen, bevara en 
hållbar sysselsättningsnivå och motverka 
de förväntade snedvridningarna på den 
inre marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 85
Nicolae Ştefănuță

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Solvensstödinstrumentet bör 
säkerställa att det statliga stödet bevarar 
arbetstillfällen, undviker 
marknadskoncentration och visar 
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företagen vägen mot tillväxt i linje med 
den europeiska gröna given, en ny 
industristrategi för EU och strategin för 
att forma Europas digitala framtid.

Or. en

Ändringsförslag 86
Frances Fitzgerald

Förslag till förordning
Skäl 3b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3b) Ju längre covid-19-pandemin 
fortsätter, desto större är risken för de 
europeiska företagen, i synnerhet små och 
medelstora företag. Allt eftersom 
pandemin utvecklas kan EU-garantin 
enligt solvensstödtjänsten behöva utökas 
för att bemöta utmaningar som uppstår 
i samband med pandemin.

Or. en

Ändringsförslag 87
Claude Gruffat, Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Företag som får stöd under 
solvensstödinstrumentet bör vara 
etablerade och bedriva verksamhet 
i unionen, dvs. ha sitt säte i en medlemsstat 
och vara verksamma i unionen i den 
meningen att de har betydande verksamhet 
där med avseende på personal, tillverkning, 
forskning och utveckling eller annan 
affärsverksamhet. De bör bedriva 
verksamhet som stöder målen i denna 

(4) Företag som får stöd under 
solvensstödinstrumentet, av vilka 
merparten bör vara små och medelstora 
företag, bör vara etablerade och bedriva 
verksamhet i unionen, dvs. ha sitt säte i en 
medlemsstat och vara verksamma 
i unionen i den meningen att de har 
betydande verksamhet där med avseende 
på personal, tillverkning, forskning och 
utveckling eller annan affärsverksamhet. 
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förordning. De bör ha en bärkraftig 
affärsmodell och inte ha befunnit sig i 
svårigheter enligt ramen för statligt stöd7 
redan i slutet av 2019. Stödet bör inriktas 
på stödberättigade företag i de 
medlemsstater och sektorer som drabbats 
hårdast av covid-19-krisen och/eller där 
möjligheterna att få statligt solvensstöd är 
mer begränsade.

De bör inte ingå i en koncern med 
dotterbolag utan verklig ekonomisk 
verksamhet i ett land som ingår 
i EU:s förteckning över icke-
samarbetsvilliga jurisdiktioner och bör ha 
betydande verksamhet i unionen så länge 
stödet varar. De bör också ställa in 
aktieutdelningar, utdelning av bonusar 
och återköp av aktier under en tidsperiod 
på minst två år efter att de har gynnats av 
systemet. De bör bedriva verksamhet som 
stöder målen i denna förordning. De bör ha 
en bärkraftig affärsmodell med en 
skuldsättningsgrad under fem gånger det 
egna kapitalet och inte ha befunnit sig i 
svårigheter enligt ramen för statligt stöd 
redan i slutet av 2019 och de bör heller 
inte ha varit involverade eller engagerade 
i penningtvätt, finansiering av terrorism, 
skatteflykt, skattebedrägeri eller 
skatteundandragande. Stödet bör inriktas 
på stödberättigade företag i de 
medlemsstater och sektorer som drabbats 
hårdast av covid-19-krisen liksom av 
skenande arbetslöshet och/eller där 
möjligheterna att få statligt solvensstöd är 
mer begränsade. Stöd bör endast beviljas 
företag upp till den förväntade 
bokföringsmässiga förlusten i samband 
med covid-19-krisen.

_________________
7Enligt definitionen i artikel 2.18 i 
kommissionens förordning (EU) 
nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom 
vilken vissa kategorier av stöd förklaras 
förenliga med den inre marknaden enligt 
artiklarna 107 och 108 i fördraget (EUT L 
187, 26.6.2014, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 88
Hélène Laporte, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Valentino Grant, 
Anna Bonfrisco, Francesca Donato

Förslag till förordning
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Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Företag som får stöd under 
solvensstödinstrumentet bör vara 
etablerade och bedriva verksamhet 
i unionen, dvs. ha sitt säte i en medlemsstat 
och vara verksamma i unionen i den 
meningen att de har betydande verksamhet 
där med avseende på personal, tillverkning, 
forskning och utveckling eller annan 
affärsverksamhet. De bör bedriva 
verksamhet som stöder målen i denna 
förordning. De bör ha en bärkraftig 
affärsmodell och inte ha befunnit sig i 
svårigheter enligt ramen för statligt stöd7 
redan i slutet av 2019. Stödet bör inriktas 
på stödberättigade företag i de 
medlemsstater och sektorer som drabbats 
hårdast av covid-19-krisen och/eller där 
möjligheterna att få statligt solvensstöd är 
mer begränsade.

(4) Företag som får stöd under 
solvensstödinstrumentet bör vara 
etablerade och bedriva verksamhet 
i unionen, dvs. ha sitt säte i en medlemsstat 
och vara huvudsakligen verksamma 
i unionen i den meningen att de har 
betydande verksamhet där med avseende 
på personal, tillverkning, forskning och 
utveckling eller annan affärsverksamhet. 
De bör bedriva verksamhet som stöder 
målen i denna förordning. De bör ha en 
bärkraftig affärsmodell och inte ha befunnit 
sig i svårigheter enligt ramen för statligt 
stöd7 redan i slutet av 2019. Stödet bör 
inriktas på stödberättigade företag i de 
medlemsstater och sektorer som drabbats 
hårdast av covid-19-krisen och/eller där 
möjligheterna att få statligt solvensstöd är 
mer begränsade. För att säkerställa dess 
additionalitet (egenkapitalfinansieringen 
skulle inte ha utförts i samma 
utsträckning utan stöd från Efsi) kommer 
instrumentet även att ta hänsyn till 
skillnaderna mellan aktiemarknaderna 
i unionen. Slutligen vore det befogat att 
inte automatiskt utesluta företag som 
enligt villkoren för statligt stöd redan 
befann sig i svårigheter i slutet av 2019, 
innan pandemin tog sin början, och som 
kan befinna sig i en sämre situation än 
post-covid-19-företag, även om denna 
definition inte utesluter företag som 
verkligen är bortom räddning.

_________________ _________________
7 Enligt definitionen i artikel 2.18 
i kommissionens förordning (EU) 
nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom 
vilken vissa kategorier av stöd förklaras 
förenliga med den inre marknaden enligt 
artiklarna 107 och 108 i fördraget (EUT L 
187, 26.6.2014, s. 1).

7 Enligt definitionen i artikel 2.18 
i kommissionens förordning (EU) 
nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom 
vilken vissa kategorier av stöd förklaras 
förenliga med den inre marknaden enligt 
artiklarna 107 och 108 i fördraget (EUT L 
187, 26.6.2014, s. 1).

Or. en
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Ändringsförslag 89
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Företag som får stöd under 
solvensstödinstrumentet bör vara 
etablerade och bedriva verksamhet 
i unionen, dvs. ha sitt säte i en medlemsstat 
och vara verksamma i unionen i den 
meningen att de har betydande verksamhet 
där med avseende på personal, tillverkning, 
forskning och utveckling eller annan 
affärsverksamhet. De bör bedriva 
verksamhet som stöder målen i denna 
förordning. De bör ha en bärkraftig 
affärsmodell och inte ha befunnit sig i 
svårigheter enligt ramen för statligt stöd7 
redan i slutet av 2019. Stödet bör inriktas 
på stödberättigade företag i de 
medlemsstater och sektorer som drabbats 
hårdast av covid-19-krisen och/eller där 
möjligheterna att få statligt solvensstöd är 
mer begränsade.

(4) Företag som får stöd under 
solvensstödinstrumentet bör vara 
etablerade och bedriva verksamhet 
i unionen, dvs. ha sitt säte i en medlemsstat 
och vara verksamma i unionen i den 
meningen att de har betydande verksamhet 
där med avseende på personal, tillverkning, 
forskning och utveckling eller annan 
affärsverksamhet. De bör bedriva 
verksamhet som stöder målen i denna 
förordning. De bör ha en bärkraftig 
affärsmodell och inte ha befunnit sig i 
svårigheter enligt ramen för statligt stöd7 
redan i slutet av 2019. Stödet bör också 
inriktas på företag som startats före 
utgången av 2020 och som redan i slutet 
av 2019 hade förvärvat – eller förvaltar – 
tillgångar eller filialer tillhörande företag 
som befunnit sig i svårigheter enligt 
ramen för statligt stöd, förutsatt att det 
har skett en ändring i ledningen. 
Mikroföretag eller små företag som redan 
befann sig i svårigheter den 31 december 
2019 bör också vara stödberättigade, 
förutsatt att vissa villkor är uppfyllda, 
eftersom de är berättigade till statligt stöd 
enligt den tillfälliga ramen för statliga 
stödåtgärder7a. Stödet bör inriktas på 
stödberättigade företag i de medlemsstater 
och sektorer som drabbats hårdast av 
covid-19-krisen och/eller där möjligheterna 
att få statligt solvensstöd och tillgång till 
marknadsfinansiering är mer begränsade.

_________________ _________________
7 Enligt definitionen i artikel 2.18 i 
kommissionens förordning (EU) nr 
651/2014 av den 17 juni 2014 genom 

7 Enligt definitionen i artikel 2.18 i 
kommissionens förordning (EU) nr 
651/2014 av den 17 juni 2014 genom 
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vilken vissa kategorier av stöd förklaras 
förenliga med den inre marknaden enligt 
artiklarna 107 och 108 i fördraget (EUT L 
187, 26.6.2014, s. 1).

vilken vissa kategorier av stöd förklaras 
förenliga med den inre marknaden enligt 
artiklarna 107 och 108 i fördraget (EUT L 
187, 26.6.2014, s. 1).
7a Kommissionens meddelande av den 20 
mars 2020 om en tillfällig ram för statliga 
stödåtgärder till stöd för ekonomin under 
det pågående utbrottet av covid-19.

Or. en

Ändringsförslag 90
José Gusmão

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Företag som får stöd under 
solvensstödinstrumentet bör vara 
etablerade och bedriva verksamhet 
i unionen, dvs. ha sitt säte i en medlemsstat 
och vara verksamma i unionen i den 
meningen att de har betydande verksamhet 
där med avseende på personal, tillverkning, 
forskning och utveckling eller annan 
affärsverksamhet. De bör bedriva 
verksamhet som stöder målen i denna 
förordning. De bör ha en bärkraftig 
affärsmodell och inte ha befunnit sig i 
svårigheter enligt ramen för statligt stöd7 
redan i slutet av 2019. Stödet bör inriktas 
på stödberättigade företag i de 
medlemsstater och sektorer som drabbats 
hårdast av covid-19-krisen och/eller där 
möjligheterna att få statligt solvensstöd är 
mer begränsade.

(4) Företag som får stöd under 
solvensstödinstrumentet bör vara 
etablerade och bedriva verksamhet 
i unionen, dvs. ha sitt säte i en medlemsstat 
och vara verksamma i unionen i den 
meningen att de har betydande verksamhet 
där med avseende på personal, tillverkning, 
forskning och utveckling eller annan 
affärsverksamhet. Företag som är 
registrerade i offshore-jurisdiktioner ska 
inte vara berättigade till någon form av 
statligt stöd. De bör bedriva verksamhet 
som stöder målen i denna förordning. De 
bör ha en bärkraftig affärsmodell och inte 
ha befunnit sig i svårigheter enligt ramen 
för statligt stöd7 redan i slutet av 2019. 
Stödet bör inriktas på stödberättigade 
företag i de medlemsstater och sektorer 
som drabbats hårdast av covid-19-krisen 
och/eller där möjligheterna att få statligt 
solvensstöd är mer begränsade. Dessutom 
bör företag som uppbär stöd inom detta 
program förbjudas att avskeda anställda 
eller sänka löner.

_________________ _________________
7 Enligt definitionen i artikel 2.18 i 7 Enligt definitionen i artikel 2.18 i 
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kommissionens förordning (EU) 
nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom 
vilken vissa kategorier av stöd förklaras 
förenliga med den inre marknaden enligt 
artiklarna 107 och 108 i fördraget (EUT L 
187, 26.6.2014, s. 1).

kommissionens förordning (EU) 
nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom 
vilken vissa kategorier av stöd förklaras 
förenliga med den inre marknaden enligt 
artiklarna 107 och 108 i fördraget (EUT L 
187, 26.6.2014, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 91
Markus Ferber

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Företag som får stöd under 
solvensstödinstrumentet bör vara 
etablerade och bedriva verksamhet 
i unionen, dvs. ha sitt säte i en medlemsstat 
och vara verksamma i unionen i den 
meningen att de har betydande verksamhet 
där med avseende på personal, tillverkning, 
forskning och utveckling eller annan 
affärsverksamhet. De bör bedriva 
verksamhet som stöder målen i denna 
förordning. De bör ha en bärkraftig 
affärsmodell och inte ha befunnit sig i 
svårigheter enligt ramen för statligt stöd7 
redan i slutet av 2019. Stödet bör inriktas 
på stödberättigade företag i de 
medlemsstater och sektorer som drabbats 
hårdast av covid-19-krisen och/eller där 
möjligheterna att få statligt solvensstöd är 
mer begränsade.

(4) Företag som får stöd under 
solvensstödinstrumentet bör vara 
etablerade och bedriva verksamhet 
i unionen, dvs. ha sitt säte i en medlemsstat 
och vara verksamma i unionen i den 
meningen att de har betydande verksamhet 
där med avseende på personal, tillverkning, 
forskning och utveckling eller annan 
affärsverksamhet. De bör bedriva 
verksamhet som stöder målen i denna 
förordning. För att säkerställa att endast 
företag som verkligen påverkas av 
spridningen av covid-19 erhåller stöd bör 
de mottagande företagen ha en bärkraftig 
affärsmodell och de måste kunna påvisa 
att de inte befann sig i svårigheter enligt 
ramen för statligt stöd7 redan i slutet av 
2019. Stödet bör inriktas på stödberättigade 
företag i de medlemsstater och sektorer 
som drabbats hårdast av covid-19-krisen 
och/eller där möjligheterna att få statligt 
solvensstöd är mer begränsade.

_________________ _________________
7 Enligt definitionen i artikel 2.18 
i kommissionens förordning (EU) 
nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom 
vilken vissa kategorier av stöd förklaras 
förenliga med den inre marknaden enligt 
artiklarna 107 och 108 i fördraget (EUT L 

7 Enligt definitionen i artikel 2.18 
i kommissionens förordning (EU) 
nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom 
vilken vissa kategorier av stöd förklaras 
förenliga med den inre marknaden enligt 
artiklarna 107 och 108 i fördraget (EUT L 
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187, 26.6.2014, s. 1). 187, 26.6.2014, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 92
Frances Fitzgerald

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Företag som får stöd under 
solvensstödinstrumentet bör vara 
etablerade och bedriva verksamhet 
i unionen, dvs. ha sitt säte i en medlemsstat 
och vara verksamma i unionen i den 
meningen att de har betydande verksamhet 
där med avseende på personal, tillverkning, 
forskning och utveckling eller annan 
affärsverksamhet. De bör bedriva 
verksamhet som stöder målen i denna 
förordning. De bör ha en bärkraftig 
affärsmodell och inte ha befunnit sig i 
svårigheter enligt ramen för statligt stöd7 
redan i slutet av 2019. Stödet bör inriktas 
på stödberättigade företag i de 
medlemsstater och sektorer som drabbats 
hårdast av covid-19-krisen och/eller där 
möjligheterna att få statligt solvensstöd är 
mer begränsade.

(4) Företag som får stöd under 
solvensstödinstrumentet bör vara 
etablerade och bedriva verksamhet 
i unionen, dvs. ha sitt säte i en medlemsstat 
och vara verksamma i unionen i den 
meningen att de har betydande verksamhet 
där med avseende på personal, tillverkning, 
forskning och utveckling eller annan 
affärsverksamhet. De bör bedriva 
verksamhet som stöder målen i denna 
förordning. De bör vara långsiktigt 
ekonomiskt bärkraftiga och bör inte ha 
befunnit sig i svårigheter enligt ramen för 
statligt stöd7 redan i slutet av 2019. Stödet 
bör inriktas på de stödberättigade företag 
som drabbats hårdast av covid-19-krisen 
och/eller där möjligheterna att få statligt 
solvensstöd är mer begränsade, samtidigt 
som en balanserad geografisk spridning i 
unionen säkerställs.

_________________ _________________
7 Enligt definitionen i artikel 2.18 
i kommissionens förordning (EU) 
nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom 
vilken vissa kategorier av stöd förklaras 
förenliga med den inre marknaden enligt 
artiklarna 107 och 108 i fördraget (EUT L 
187, 26.6.2014, s. 1).

7 Enligt definitionen i artikel 2.18 
i kommissionens förordning (EU) 
nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom 
vilken vissa kategorier av stöd förklaras 
förenliga med den inre marknaden enligt 
artiklarna 107 och 108 i fördraget (EUT L 
187, 26.6.2014, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 93
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Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Paul Tang, Joachim Schuster

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Företag som får stöd under 
solvensstödinstrumentet bör vara 
etablerade och bedriva verksamhet 
i unionen, dvs. ha sitt säte i en medlemsstat 
och vara verksamma i unionen i den 
meningen att de har betydande verksamhet 
där med avseende på personal, tillverkning, 
forskning och utveckling eller annan 
affärsverksamhet. De bör bedriva 
verksamhet som stöder målen i denna 
förordning. De bör ha en bärkraftig 
affärsmodell och inte ha befunnit sig i 
svårigheter enligt ramen för statligt stöd7 
redan i slutet av 2019. Stödet bör inriktas 
på stödberättigade företag i de 
medlemsstater och sektorer som drabbats 
hårdast av covid-19-krisen och/eller där 
möjligheterna att få statligt solvensstöd är 
mer begränsade.

(4) Bärkraftiga företag som får stöd 
under solvensstödinstrumentet bör vara 
etablerade och bedriva verksamhet 
i unionen, dvs. ha sitt säte i en medlemsstat 
och vara verksamma i unionen i den 
meningen att de har betydande verksamhet 
där med avseende på personal, tillverkning, 
forskning och utveckling eller annan 
affärsverksamhet. De bör bedriva 
verksamhet som stöder målen i denna 
förordning. De bör ha en bärkraftig 
affärsmodell och inte ha befunnit sig i 
svårigheter enligt ramen för statligt stöd7 
redan i slutet av 2019. Stödet bör enbart 
inriktas på stödberättigade företag i de 
medlemsstater och sektorer som drabbats 
hårdast av covid-19-krisen och där 
möjligheterna att få statligt solvensstöd är 
mer begränsade.

_________________ _________________
7 Enligt definitionen i artikel 2.18 
i kommissionens förordning (EU) 
nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom 
vilken vissa kategorier av stöd förklaras 
förenliga med den inre marknaden enligt 
artiklarna 107 och 108 i fördraget (EUT L 
187, 26.6.2014, s. 1).

7 Enligt definitionen i artikel 2.18 
i kommissionens förordning (EU) 
nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom 
vilken vissa kategorier av stöd förklaras 
förenliga med den inre marknaden enligt 
artiklarna 107 och 108 i fördraget (EUT L 
187, 26.6.2014, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 94
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, 
Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(4) Företag som får stöd under 
solvensstödinstrumentet bör vara 
etablerade och bedriva verksamhet 
i unionen, dvs. ha sitt säte i en medlemsstat 
och vara verksamma i unionen i den 
meningen att de har betydande verksamhet 
där med avseende på personal, tillverkning, 
forskning och utveckling eller annan 
affärsverksamhet. De bör bedriva 
verksamhet som stöder målen i denna 
förordning. De bör ha en bärkraftig 
affärsmodell och inte ha befunnit sig i 
svårigheter enligt ramen för statligt stöd7 
redan i slutet av 2019. Stödet bör inriktas 
på stödberättigade företag i de 
medlemsstater och sektorer som drabbats 
hårdast av covid-19-krisen och/eller där 
möjligheterna att få statligt solvensstöd är 
mer begränsade.

(4) Företag som får stöd under 
solvensstödinstrumentet bör vara 
etablerade och bedriva verksamhet 
i unionen, dvs. ha sitt säte i en medlemsstat 
och vara verksamma i unionen i den 
meningen att de har betydande verksamhet 
där med avseende på personal, tillverkning, 
forskning och utveckling eller annan 
affärsverksamhet. De bör bedriva 
verksamhet som stöder målen i denna 
förordning. De bör ha en bärkraftig 
affärsmodell och inte ha befunnit sig i 
svårigheter enligt ramen för statligt stöd7 
redan i slutet av 2019. Stödet bör inriktas 
på stödberättigade företag i de 
medlemsstater och sektorer som drabbats 
hårdast av covid-19-krisen sett till den 
effekt nedstängningsåtgärderna har haft 
på BNP.

_________________ _________________
7 Enligt definitionen i artikel 2.18 
i kommissionens förordning (EU) 
nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom 
vilken vissa kategorier av stöd förklaras 
förenliga med den inre marknaden enligt 
artiklarna 107 och 108 i fördraget (EUT L 
187, 26.6.2014, s. 1).

7 Enligt definitionen i artikel 2.18 
i kommissionens förordning (EU) 
nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom 
vilken vissa kategorier av stöd förklaras 
förenliga med den inre marknaden enligt 
artiklarna 107 och 108 i fördraget (EUT L 
187, 26.6.2014, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 95
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, 
Ondřej Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
för Renew-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Styrelsen bör fastställa specifika 
geografiska koncentrationsgränser för 
solvensstödtjänsten i enlighet med 
kommissionens indikatorer och metod för 
att säkerställa att merparten av EU-
garantin under solvensstödinstrumentet 
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gynnar stödberättigade företag i de 
medlemsstater och sektorer som har lidit 
störst ekonomisk skada till följd av covid-
19-pandemin, samt att merparten av 
denna garanti gynnar stödberättigade 
företag i medlemsstater där möjligheterna 
att få statligt solvensstöd är mer 
begränsade. Kommissionens indikatorer 
och metod bör överensstämma med 
fördelningsnyckeln som tillämpas på 
faciliteten för återhämtning och 
resiliens1a. Gränserna bör ses över 
regelbundet och uppdateras för att 
återspegla framväxande ekonomiska 
följder orsakade av covid-19 och/eller 
kommande virusvågor.
_________________
1a Rådets förordning om inrättande av 
Europeiska unionens 
återhämtningsinstrument för att stödja 
återhämtningen efter covid-19-pandemin 

Or. en

Ändringsförslag 96
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Styrelsen bör fastställa specifika 
geografiska och sektoriella 
koncentrationsgränser för 
solvensstödtjänsten i enlighet med 
kommissionens indikatorer och metod för 
att säkerställa att merparten av 
EU-garantin under 
solvensstödinstrumentet gynnar 
stödberättigade företag i de medlemsstater 
och sektorer som har lidit störst 
ekonomisk skada till följd av 
covid-19-pandemin, samt att merparten av 
denna garanti gynnar stödberättigade 
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företag i medlemsstater där möjligheterna 
att få statligt solvensstöd och tillgång till 
marknadsfinansiering är mer begränsade. 
Gränserna kan i efterhand uppdateras 
med hänsyn till covid-19-pandemins 
följdverkningar.

Or. en

Ändringsförslag 97
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Paul Tang, Joachim Schuster

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Styrelsen bör fastställa specifika 
geografiska koncentrationsgränser för 
solvensstödtjänsten i enlighet med 
kommissionens indikatorer och metod för 
att säkerställa att EU-garantin under 
solvensstödinstrumentet endast gynnar 
stödberättigade företag i de medlemsstater 
och sektorer som har lidit störst 
ekonomisk skada till följd av 
covid-19-pandemin, samt att denna 
garanti endast gynnar stödberättigade 
företag i medlemsstater där möjligheterna 
att få statligt solvensstöd är mest 
begränsade.

Or. en

Ändringsförslag 98
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Europaparlamentet understryker 
att solvensstödinstrumentet inte får 
användas som ett oseriöst statsstöd till 
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medlemsstater som inte har förvaltat sina 
offentliga finanser väl under de senaste 
åren och därmed inte har samma 
budgetutrymme för statligt stöd. Det 
skulle uppmuntra medlemsstater att i 
stället för att föra en sund budgetpolitik 
spekulera kring framtida krisprogram 
inom EU, främst finansierade av de 
medlemsstater som faktiskt för en sund 
budgetpolitik.

Or. en

Ändringsförslag 99
Hélène Laporte, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Valentino Grant, 
Anna Bonfrisco, Francesca Donato

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) I utbyte mot den rekapitalisering 
som företaget behöver för att ta sig ur 
krisen, och av rättviseskäl, måste 
direktörerna eller cheferna vid de företag 
som mottar stöd från 
solvensstödinstrumentet begränsa sin 
fasta ersättning för åren 2020 och 2021 
till den fasta ersättning de uppbar under 
2019.

Or. en

Ändringsförslag 100
Nicolae Ştefănuță

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Kommissionen bör tillhandahålla 
tydliga prioriteringar med avseende på 
geografisk fördelning, fördelning mellan 
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sektorer och storleken på de företag som 
programmet inriktar sig på i enlighet med 
den europeiska gröna given, den nya 
industristrategin för EU, strategin för att 
forma Europas digitala framtid och den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 101
Frances Fitzgerald

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Stöd som ges inom ramen för 
solvensstödtjänsten bör tillåta större 
risker än vid normala EIB-transaktioner. 
Stöd bör endast ges inom ramen för 
solvensstödinstrumentet till verksamheter 
som är förenliga med unionens politik 
och dess fördragsbaserade grundläggande 
värderingar.

Or. en

Ändringsförslag 102
José Gusmão

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Företag som erhåller 
Efsi-finansiering inom ramen för 
solvensstödtjänsten bör omfattas av 
begränsningar med avseende på 
utdelningar, chefslöner och bonusar, 
samt förbjudas att göra aktieåterköp 
under denna tidsperiod.

Or. en
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Ändringsförslag 103
Markus Ferber

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) För att instrumentet ska vara så 
flexibelt som möjligt bör det inte ske 
någon geografisk öronmärkning.

Or. en

Ändringsförslag 104
Frances Fitzgerald

Förslag till förordning
Skäl 4b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4b) Efsi-finansiering inom ramen för 
solvensstödtjänsten bör främst inriktas 
mot sektorerna med störst andel företag 
som står inför en brist på likviditet och 
rörelsekapital, såsom hotell- och 
restaurangverksamhet, kultur, nöje och 
fritid, transport, tillverkning, 
startupföretag och nybildade företag samt 
parti- och detaljhandel.

Or. en

Ändringsförslag 105
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, 
Ondřej Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
för Renew-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 4b (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4b) Den investeringskommitté som 
inrättas genom Invest EU-förordningen 
bör så snart den har inrättats även 
ansvara för beviljandet av EU-garantin 
enligt den här förordningen.
(Flyttat från skäl 14.)

Or. en

Ändringsförslag 106
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, 
Ondřej Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
för Renew-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 4c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4c) När investeringskommittén väljer 
ut stödberättigade företag bör hänsyn tas 
till huruvida företaget eller moderbolaget 
med dotterbolag inom EU har erhållit 
utländska subventioner sedan 
covid-19-pandemin bröt ut.

Or. en

Ändringsförslag 107
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, 
Ondřej Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
för Renew-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 4d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4d) Styrelsen bör fastställa alla 
nödvändiga krav som rör kontroll av de 
mottagande företagen mot bakgrund av 
eventuella hänsyn till allmän ordning 
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eller säkerhet.

Or. en

Ändringsförslag 108
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Den EU-garanti som beviljas 
Europeiska investeringsbanken (EIB) bör 
höjas med 66 436 320 000 EUR för att 
införa den tredje tjänst i Efsi – 
solvensstödtjänsten – under vilket 
solvensstöd bör ges.

Utgår

Or. en

Ändringsförslag 109
Aurore Lalucq

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Den EU-garanti som beviljas 
Europeiska investeringsbanken (EIB) bör 
höjas med 66 436 320 000 EUR för att 
införa den tredje tjänst i Efsi – 
solvensstödtjänsten – under vilket 
solvensstöd bör ges.

(5) Den EU-garanti som beviljas 
Europeiska investeringsbanken (EIB) bör 
höjas med 66 436 320 000 EUR för att 
införa den tredje tjänst i Efsi – 
solvensstödtjänsten – under vilket 
solvensstöd bör ges. EIB bör offentliggöra 
all information om finansierade projekt 
för att utvärdera den ekonomiska, 
miljömässiga och sociala inverkan av sina 
investeringar.

Or. fr

Ändringsförslag 110
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Frances Fitzgerald

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Den EU-garanti som beviljas 
Europeiska investeringsbanken (EIB) bör 
höjas med 66 436 320 000 EUR för att 
införa den tredje tjänst i Efsi – 
solvensstödtjänsten – under vilket 
solvensstöd bör ges.

(5) Den EU-garanti som beviljas 
Europeiska investeringsbanken (EIB) bör 
höjas med 66 436 320 000 EUR för att 
införa den tredje tjänst i Efsi – 
solvensstödtjänsten – under vilket 
solvensstöd bör ges. Detta belopp kan 
komma att behöva ökas beroende på hur 
pandemin utvecklas och de utmaningar 
den skapar för europeiska företag.

Or. en

Ändringsförslag 111
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Avsättningarna för EU-garantin 
bör följaktligen höjas. Med tanke på den 
höga risk som är förknippad med 
investerings- och 
finansieringstransaktionerna under 
solvensstödtjänsten bör den totala 
avsättningsnivån för Efsi justeras till 
45,8 %.

Utgår

Or. en

Ändringsförslag 112
Markus Ferber

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Utan att det påverkar rådets 
befogenheter vid genomförandet av 
stabilitets- och tillväxtpakten, bör bidrag 
från medlemsstaterna, antingen från en 
medlemsstat eller från nationella 
utvecklingsbanker som ingår i den 
allmänna myndighetssektorn eller som 
agerar för en medlemsstats räkning, till 
Efsi, tematiska plattformar eller 
investeringsplattformar som sammanför 
partner från flera medlemsstater, företag 
för särskilda ändamål eller fonder samt 
andra ordningar inrättade för 
genomförandet av solvensstödtjänsten, 
i princip hanteras som normala offentliga 
utgifter för ändamål som berör stabilitets- 
och tillväxtpakten och bör inte medges en 
gynnsammare behandling.

Or. en

Ändringsförslag 113
Hélène Laporte, Gunnar Beck

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Storleken på den EU-garanti som är 
tillgänglig under solvensstödtjänsten 
förväntas mobilisera investeringar i den 
reala ekonomin på upp till 300 000 000 
000 EUR.

(7) Storleken på den EU-garanti som är 
tillgänglig under solvensstödtjänsten 
förväntas mobilisera investeringar i den 
reala ekonomin på upp till 300 000 000 
000 EUR. Parlamentet kommer att behöva 
granska resultaten av detta stöd.

Or. en

Ändringsförslag 114
Claude Gruffat, Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
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Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Stödet bör kunna ges i olika former 
med tanke på att olika medlemsstater 
behöver olika lösningar. Stödformerna bör 
bl.a. inbegripa finansiering från EIB-
gruppen, en garanti eller investeringar 
i befintliga fonder eller företag för 
särskilda ändamål med oberoende 
verksamhetsledning, som i sin tur 
investerar i stödberättigade företag. Stödet 
kan dessutom förmedlas genom 
nyetablerade fonder med oberoende 
verksamhetsledning, inbegripet via 
”first-time teams”, eller företag för 
särskilda ändamål som etableras på 
europeisk, regional eller nationell nivå just 
i syfte att utnyttja EU-garantin för att 
kunna investera i stödberättigade företag. 
EU-garantin kan också användas för att 
garantera eller finansiera insatser som 
nationella utvecklingsbanker -institutioner 
genomför tillsammans med privata 
investerare i enlighet med reglerna för 
statligt stöd i syfte att stötta stödberättigade 
företag. Otillbörlig snedvridning av 
konkurrensen på den inre marknaden bör 
undvikas.

(8) Stödet bör kunna ges i olika former 
med tanke på att olika medlemsstater 
behöver olika lösningar. Stödformerna bör 
bl.a. inbegripa finansiering från EIB-
gruppen, en garanti eller investeringar 
i befintliga fonder eller företag för 
särskilda ändamål med oberoende 
verksamhetsledning inrättade av EIB-
gruppen eller nationella 
utvecklingsbanker eller -institutioner, som 
i sin tur investerar i stödberättigade företag. 
Stödet kan dessutom förmedlas genom 
nyetablerade fonder med oberoende 
verksamhetsledning, inbegripet via 
”first-time teams”, eller företag för 
särskilda ändamål som etableras på 
europeisk, regional eller nationell nivå av 
EIB-gruppen eller nationella 
utvecklingsbanker eller -institutioner just 
i syfte att utnyttja EU-garantin för att 
kunna investera i stödberättigade företag. 
EU-garantin kan också användas för att 
garantera eller finansiera alla direkta 
insatser som nationella utvecklingsbanker 
eller -institutioner genomför tillsammans 
med privata investerare i enlighet med 
reglerna för statligt stöd i syfte att stötta 
stödberättigade företag. Otillbörlig 
snedvridning av konkurrensen på den inre 
marknaden bör undvikas. Inom ett år efter 
att solvensstödinstrumentet tas i bruk och 
under de tre följande åren bör 
kommissionen utvärdera effektiviteten 
och lämpligheten hos det här instrumentet 
när det gäller uppnåendet av dess 
huvudmål, inbegripet dess inverkan på 
uppnåendet av unionens klimatmål.

Or. en

Ändringsförslag 115
Aurore Lalucq
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Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Stödet bör kunna ges i olika former 
med tanke på att olika medlemsstater 
behöver olika lösningar. Stödformerna bör 
bl.a. inbegripa finansiering från 
EIB-gruppen, en garanti eller investeringar 
i befintliga fonder eller företag för 
särskilda ändamål med oberoende 
verksamhetsledning, som i sin tur 
investerar i stödberättigade företag. Stödet 
kan dessutom förmedlas genom 
nyetablerade fonder med oberoende 
verksamhetsledning, inbegripet via 
”first-time teams”, eller företag för 
särskilda ändamål som etableras på 
europeisk, regional eller nationell nivå just 
i syfte att utnyttja EU-garantin för att 
kunna investera i stödberättigade företag. 
EU-garantin kan också användas för att 
garantera eller finansiera insatser som 
nationella utvecklingsbanker -institutioner 
genomför tillsammans med privata 
investerare i enlighet med reglerna för 
statligt stöd i syfte att stötta stödberättigade 
företag. Otillbörlig snedvridning av 
konkurrensen på den inre marknaden bör 
undvikas.

(8) Stödet bör kunna ges i olika former 
med tanke på att olika medlemsstater 
behöver olika lösningar. De understödda 
företagen bör dock förbinda sig att inte 
genomföra uppsägningar eller 
utdelningar under den aktuella perioden. 
Dessutom bör stödåtgärderna inte strida 
mot Parisavtalet. Stödformerna bör bl.a. 
inbegripa finansiering från EIB-gruppen, 
en garanti eller investeringar i befintliga 
fonder eller företag för särskilda ändamål 
med oberoende verksamhetsledning, som i 
sin tur investerar i stödberättigade företag. 
Stödet kan dessutom förmedlas genom 
nyetablerade fonder med oberoende 
verksamhetsledning, inbegripet via 
”first-time teams”, eller företag för 
särskilda ändamål som etableras på 
europeisk, regional eller nationell nivå just 
i syfte att utnyttja EU-garantin för att 
kunna investera i stödberättigade företag. 
EU-garantin kan också användas för att 
garantera eller finansiera insatser som 
nationella utvecklingsbanker -institutioner 
genomför tillsammans med privata 
investerare i enlighet med reglerna för 
statligt stöd i syfte att stötta stödberättigade 
företag. Otillbörlig snedvridning av 
konkurrensen på den inre marknaden bör 
undvikas.

Or. fr

Ändringsförslag 116
Hélène Laporte

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Stödet bör kunna ges i olika former (8) Stödet bör kunna ges i olika former 
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med tanke på att olika medlemsstater 
behöver olika lösningar. Stödformerna bör 
bl.a. inbegripa finansiering från 
EIB-gruppen, en garanti eller investeringar 
i befintliga fonder eller företag för 
särskilda ändamål med oberoende 
verksamhetsledning, som i sin tur 
investerar i stödberättigade företag. Stödet 
kan dessutom förmedlas genom 
nyetablerade fonder med oberoende 
verksamhetsledning, inbegripet via 
”first-time teams”, eller företag för 
särskilda ändamål som etableras på 
europeisk, regional eller nationell nivå 
just i syfte att utnyttja EU-garantin för att 
kunna investera i stödberättigade företag. 
EU-garantin kan också användas för att 
garantera eller finansiera insatser som 
nationella utvecklingsbanker -institutioner 
genomför tillsammans med privata 
investerare i enlighet med reglerna för 
statligt stöd i syfte att stötta stödberättigade 
företag. Otillbörlig snedvridning av 
konkurrensen på den inre marknaden bör 
undvikas.

med tanke på att olika medlemsstater 
behöver olika lösningar. Stödformerna bör 
bl.a. inbegripa finansiering från 
EIB-gruppen, en garanti eller investeringar 
i befintliga fonder eller företag för 
särskilda ändamål med oberoende 
verksamhetsledning, som i sin tur 
investerar i stödberättigade företag. 
Direktstöd till företag från EIB-gruppen 
bör prioriteras. EU-garantin kan också 
användas för att garantera eller finansiera 
insatser som nationella utvecklingsbanker 
eller -institutioner genomför tillsammans 
med privata investerare i enlighet med 
reglerna för statligt stöd i syfte att stötta 
stödberättigade företag. Otillbörlig 
snedvridning av konkurrensen på den inre 
marknaden bör undvikas.

Or. en

Ändringsförslag 117
Frances Fitzgerald

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Stödet bör kunna ges i olika former 
med tanke på att olika medlemsstater 
behöver olika lösningar. Stödformerna bör 
bl.a. inbegripa finansiering från 
EIB-gruppen, en garanti eller investeringar 
i befintliga fonder eller företag för 
särskilda ändamål med oberoende 
verksamhetsledning, som i sin tur 
investerar i stödberättigade företag. Stödet 
kan dessutom förmedlas genom 
nyetablerade fonder med oberoende 

(8) Stödet bör kunna ges i olika former 
med tanke på att olika medlemsstater 
behöver olika lösningar och för att 
säkerställa att stödet utan byråkratiska 
problem kan kanaliseras till 
stödberättigade företag. Stödformerna bör 
bl.a. inbegripa finansiering från 
EIB-gruppen, en garanti eller investeringar 
i befintliga fonder eller företag för 
särskilda ändamål med oberoende 
verksamhetsledning, som i sin tur 
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verksamhetsledning, inbegripet via 
”first-time teams”, eller företag för 
särskilda ändamål som etableras på 
europeisk, regional eller nationell nivå just 
i syfte att utnyttja EU-garantin för att 
kunna investera i stödberättigade företag. 
EU-garantin kan också användas för att 
garantera eller finansiera insatser som 
nationella utvecklingsbanker -institutioner 
genomför tillsammans med privata 
investerare i enlighet med reglerna för 
statligt stöd i syfte att stötta stödberättigade 
företag. Otillbörlig snedvridning av 
konkurrensen på den inre marknaden bör 
undvikas.

investerar i stödberättigade företag. Stödet 
kan dessutom förmedlas genom 
nyetablerade fonder med oberoende 
verksamhetsledning, inbegripet via 
”first-time teams”, eller företag för 
särskilda ändamål som etableras på 
europeisk, regional eller nationell nivå just 
i syfte att utnyttja EU-garantin för att 
kunna investera i stödberättigade företag. 
EU-garantin kan också användas för att 
garantera eller finansiera insatser som 
nationella utvecklingsbanker eller -
institutioner genomför tillsammans med 
privata investerare i enlighet med reglerna 
för statligt stöd i syfte att stötta 
stödberättigade företag. Otillbörlig 
snedvridning av konkurrensen på den inre 
marknaden bör undvikas.

Or. en

Ändringsförslag 118
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Stödet bör kunna ges i olika 
former med tanke på att olika 
medlemsstater behöver olika lösningar. 
Stödformerna bör bl.a. inbegripa 
finansiering från EIB-gruppen, en garanti 
eller investeringar i befintliga fonder eller 
företag för särskilda ändamål med 
oberoende verksamhetsledning, som i sin 
tur investerar i stödberättigade företag. 
Stödet kan dessutom förmedlas genom 
nyetablerade fonder med oberoende 
verksamhetsledning, inbegripet via 
”first-time teams”, eller företag för 
särskilda ändamål som etableras på 
europeisk, regional eller nationell nivå just 
i syfte att utnyttja EU-garantin för att 
kunna investera i stödberättigade företag. 
EU-garantin kan också användas för att 

(8) Det måste vara klart och entydigt 
hur stödet ska ges med tanke på att olika 
medlemsstater behöver olika lösningar. 
Stödformerna bör bl.a. inbegripa 
finansiering från EIB-gruppen, en garanti 
eller investeringar i befintliga fonder eller 
företag för särskilda ändamål med 
oberoende verksamhetsledning, som i sin 
tur investerar i stödberättigade företag. 
Stödet kan dessutom förmedlas genom 
nyetablerade fonder med oberoende 
verksamhetsledning, inbegripet via 
”first-time teams”, eller företag för 
särskilda ändamål som etableras på 
europeisk, regional eller nationell nivå just 
i syfte att utnyttja EU-garantin för att 
kunna investera i stödberättigade företag. 
EU-garantin kan också användas för att 



AM\1211825SV.docx 43/135 PE655.933v01-00

SV

garantera eller finansiera insatser som 
nationella utvecklingsbanker -institutioner 
genomför tillsammans med privata 
investerare i enlighet med reglerna för 
statligt stöd i syfte att stötta stödberättigade 
företag. Otillbörlig snedvridning av 
konkurrensen på den inre marknaden bör 
undvikas.

garantera eller finansiera insatser som 
nationella utvecklingsbanker eller -
institutioner genomför tillsammans med 
privata investerare i enlighet med reglerna 
för statligt stöd i syfte att stötta 
stödberättigade företag. Otillbörlig 
snedvridning av konkurrensen på den inre 
marknaden bör undvikas.

Or. en

Ändringsförslag 119
Gunnar Beck, Hélène Laporte, Joachim Kuhs

Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) EIB är medlemsstaternas bank 
och ingen EU-institution. EIB och dess 
styrelsemedlemmar bör ha en oberoende 
ställning när de fattar lämpliga 
investeringsbeslut. Man bör ta avstånd 
från politisk inblandning i deras 
investeringsportföljer och -strategier.

Or. en

Ändringsförslag 120
Hélène Laporte

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Aktiefonder, företag för särskilda 
ändamål, investeringsplattformar och 
nationella utvecklingsbanker och -
institutioner bör tillhandahålla aktiekapital 
eller därmed likställt kapital (såsom 
hybridinstrument, preferensaktier eller 
konvertibla aktier) till stödberättigade 
företag, med undantag för enheter som är 

(9) Aktiefonder, företag för särskilda 
ändamål, investeringsplattformar och 
nationella utvecklingsbanker och -
institutioner bör tillhandahålla aktiekapital 
eller därmed likställt kapital (såsom 
hybridinstrument, preferensaktier eller 
konvertibla aktier) till stödberättigade 
företag, med undantag för enheter som är 
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inriktade på företagsuppköp (eller 
ersättningskapital) i syfte att sälja av 
tillgångar.

inriktade på företagsuppköp (eller 
ersättningskapital) i syfte att sälja av 
tillgångar. Offentligt stöd till den privata 
sektorn väcker oundvikligen frågan om 
moralisk risk och transparens och 
incitamentens förenlighet är av 
avgörande betydelse för att undvika detta. 
Långfristiga egetkapitalinstrument tycks 
vara lämpliga för att undvika alltför hög 
skuldsättningsgrad hos företag och för att 
bevara finansiell stabilitet.

Or. en

Ändringsförslag 121
Frances Fitzgerald

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Aktiefonder, företag för särskilda 
ändamål, investeringsplattformar och 
nationella utvecklingsbanker och -
institutioner bör tillhandahålla aktiekapital 
eller därmed likställt kapital (såsom 
hybridinstrument, preferensaktier eller 
konvertibla aktier) till stödberättigade 
företag, med undantag för enheter som är 
inriktade på företagsuppköp (eller 
ersättningskapital) i syfte att sälja av 
tillgångar.

(9) Solvensstödtjänsten säkerställer att 
aktiefonder, företag för särskilda ändamål, 
investeringsplattformar och nationella 
utvecklingsbanker och -institutioner kan 
tillhandahålla aktiekapital eller därmed 
likställt kapital (såsom hybridinstrument, 
preferensaktier eller konvertibla aktier, 
efterställda lån och andra instrument som 
är särskilt lämpliga för att tillhandahålla 
solvensstöd till små och medelstora 
företag) till stödberättigade företag, med 
undantag för enheter som är inriktade på 
företagsuppköp (eller ersättningskapital) i 
syfte att sälja av tillgångar.

Or. en

Ändringsförslag 122
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Francesca Donato, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Förslag till förordning
Skäl 9
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Aktiefonder, företag för särskilda 
ändamål, investeringsplattformar och 
nationella utvecklingsbanker och -
institutioner bör tillhandahålla aktiekapital 
eller därmed likställt kapital (såsom 
hybridinstrument, preferensaktier eller 
konvertibla aktier) till stödberättigade 
företag, med undantag för enheter som är 
inriktade på företagsuppköp (eller 
ersättningskapital) i syfte att sälja av 
tillgångar.

(9) Aktiefonder, företag för särskilda 
ändamål, investeringsplattformar och 
nationella utvecklingsbanker och -
institutioner bör tillhandahålla aktiekapital 
till stödberättigade företag, med undantag 
för enheter som är inriktade på 
företagsuppköp (eller ersättningskapital) 
i syfte att sälja av tillgångar och med 
undantag för kapital likställt med eget 
kapital och lånefinansiering. Dessa 
investeringar bör inte avledas till 
verksamheter utanför unionen.

Or. en

Ändringsförslag 123
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Finansierings- och 
investeringstransaktionerna bör 
överensstämma med unionens nuvarande 
politiska prioriteringar, t.ex. den 
europeiska gröna given och strategin för att 
forma Europas digitala framtid. Stöd bör 
även inriktas på gränsöverskridande 
verksamhet.

(10) Finansierings- och 
investeringstransaktionerna bör 
överensstämma med unionens nuvarande 
politiska prioriteringar och målsättningar, 
t.ex. den europeiska gröna given, målen 
för hållbar utveckling, Parisavtalet, 
principen om att inte orsaka betydande 
skada, den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter, den rättvisa övergången till en 
koldioxidneutral ekonomi senast 2050 och 
strategin för att forma Europas digitala 
framtid. Stöd bör även inriktas på 
gränsöverskridande verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 124
Claude Gruffat, Henrike Hahn
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för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Finansierings- och 
investeringstransaktionerna bör 
överensstämma med unionens nuvarande 
politiska prioriteringar, t.ex. den 
europeiska gröna given och strategin för att 
forma Europas digitala framtid. Stöd bör 
även inriktas på gränsöverskridande 
verksamhet.

(10) Finansierings- och 
investeringstransaktionerna bör 
överensstämma med unionens nuvarande 
politiska prioriteringar, särskilt dess 
klimatmål för 2030 och 2050, den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter 
och målen för hållbar utveckling, samt 
den europeiska gröna given, en ny 
industristrategi för EU, SMF-strategin för 
ett hållbart och digitalt EU och strategin 
för att forma Europas digitala framtid. Stöd 
bör även inriktas på gränsöverskridande 
verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 125
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Francesca Donato, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Finansierings- och 
investeringstransaktionerna bör 
överensstämma med unionens nuvarande 
politiska prioriteringar, t.ex. den 
europeiska gröna given och strategin för 
att forma Europas digitala framtid. Stöd 
bör även inriktas på gränsöverskridande 
verksamhet.

(10) Stöd bör även inriktas på 
gränsöverskridande verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 126
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, 
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Ondřej Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
för Renew-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Finansierings- och 
investeringstransaktionerna bör 
överensstämma med unionens nuvarande 
politiska prioriteringar, t.ex. den 
europeiska gröna given och strategin för att 
forma Europas digitala framtid. Stöd bör 
även inriktas på gränsöverskridande 
verksamhet.

(10) Finansierings- och 
investeringstransaktionerna bör 
överensstämma med unionens nuvarande 
politiska prioriteringar, t.ex. den 
europeiska gröna given och strategin för att 
forma Europas digitala framtid. På grund 
av den ekonomiska sammankopplingen 
inom EU bör stöd även inriktas på 
gränsöverskridande verksamhet för att 
förhindra potentiella spridningseffekter 
och dra största möjliga fördel av 
gränsöverskridande försörjningskedjor.

Or. en

Ändringsförslag 127
Frances Fitzgerald

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Finansierings- och 
investeringstransaktionerna bör 
överensstämma med unionens nuvarande 
politiska prioriteringar, t.ex. den 
europeiska gröna given och strategin för att 
forma Europas digitala framtid. Stöd bör 
även inriktas på gränsöverskridande 
verksamhet.

(10) Finansierings- och 
investeringstransaktionerna bör 
överensstämma med unionens nuvarande 
politiska prioriteringar, t.ex. den 
europeiska gröna given, strategin för att 
forma Europas digitala framtid, 
SMF-strategin för ett hållbart och digitalt 
Europa och den nya industristrategin för 
ett grönt och digitalt EU. Stöd bör även 
inriktas på gränsöverskridande verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 128
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Hélène Laporte

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Finansierings- och 
investeringstransaktionerna bör 
överensstämma med unionens nuvarande 
politiska prioriteringar, t.ex. den 
europeiska gröna given och strategin för att 
forma Europas digitala framtid. Stöd bör 
även inriktas på gränsöverskridande 
verksamhet.

(10) Finansierings- och 
investeringstransaktionerna bör 
överensstämma med unionens nuvarande 
politiska prioriteringar, t.ex. den 
europeiska gröna given och strategin för att 
forma Europas digitala framtid, folkhälsa 
och, i synnerhet, forskning kring ny 
rörlighet i en vätgasdriven framtid. Stöd 
bör även inriktas på gränsöverskridande 
verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 129
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Finansierings- och 
investeringstransaktionerna bör 
överensstämma med unionens nuvarande 
politiska prioriteringar, t.ex. den 
europeiska gröna given och strategin för att 
forma Europas digitala framtid. Stöd bör 
även inriktas på gränsöverskridande 
verksamhet.

(10) Finansierings- och 
investeringstransaktionerna bör 
överensstämma med unionens nuvarande 
politiska prioriteringar, t.ex. den 
europeiska gröna given och strategin för att 
forma Europas digitala framtid. Stöd bör 
även inriktas på att skydda 
sysselsättningen och på 
gränsöverskridande verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 130
Nils Torvalds, Billy Kelleher, Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel, Luis Garicano, 
Stéphanie Yon-Courtin, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer

Förslag till förordning
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Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Finansierings- och 
investeringstransaktionerna bör 
överensstämma med unionens nuvarande 
politiska prioriteringar, t.ex. den 
europeiska gröna given och strategin för att 
forma Europas digitala framtid. Stöd bör 
även inriktas på gränsöverskridande 
verksamhet.

(10) Finansierings- och 
investeringstransaktionerna bör 
överensstämma fullt ut med unionens 
nuvarande politiska prioriteringar och 
målsättningar, t.ex. den europeiska gröna 
given och strategin för att forma Europas 
digitala framtid. Stöd bör även inriktas på 
gränsöverskridande verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 131
Claude Gruffat, Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Stora företag som gynnas av 
solvensstödinstrumentet bör vara skyldiga 
att anta bindande omställningsplaner, 
som beskriver hur de ska anpassa sin 
ekonomiska verksamhet till unionens 
klimat- och miljömål. Dessa 
omställningsplaner bör innefatta lämplig 
styrning när det gäller hållbarhetsrisker 
och säkerställa att alla framtida 
kapitalutgifter används för hållbar 
ekonomisk verksamhet i enlighet med 
EU:s ram för att underlätta hållbara 
investeringar. De bör planera utfasning 
av verksamhet som orsakar betydande 
skada på något miljömål och omvandling 
av sådan verksamhet till neutral 
verksamhet eller verksamhet med låg 
påverkan inom en i förväg definierad 
tidsram. Planerna bör även innehålla 
åtgärder för att bevara högkvalitativa 
arbetstillfällen, jämlikhet och mål för 
företagens sociala ansvar. Små och 
medelstora företag bör omfattas av 
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förenklade och proportionerliga 
skyldigheter.

Or. en

Ändringsförslag 132
Hélène Laporte, Gunnar Beck

Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Gränsöverskridande verksamhet 
måste påvisa sitt mervärde i form av 
leveranskedjor för den inre marknaden 
för att undvika icke-förutsebara effekter.

Or. en

Ändringsförslag 133
Claude Gruffat, Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 10b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10b) Företag som gynnas av 
solvensstödinstrumentet bör förplikta sig 
att och genomföra lika lön för män och 
kvinnor för arbete av lika värde och bör 
i sina omställningsplaner inkludera 
åtgärder för att vid behov och i nödvändig 
utsträckning prioritera förtida 
pensionering, korttidsarbete eller 
motsvarande åtgärder i stället för 
permitteringar, ytterligare flexibilisering 
och otrygga anställningar. Företag som 
gynnas av solvensstödinstrumentet bör 
också förplikta sig att genomföra 
utbildning och relevant omskolning av 
arbetstagare mot en grön och digital 
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omställning.

Or. en

Ändringsförslag 134
Hélène Laporte, Gunnar Beck, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Valentino Grant, 
Anna Bonfrisco, Francesca Donato

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Beslut om finansierings- och 
investeringstransaktioner under 
solvensstödtjänsten bör fattas fram till 
slutet av 2024, men minst 60 % av 
finansierings- och 
investeringstransaktionerna bör beslutas 
senast i slutet av 2022 för att möjliggöra 
skyndsamma åtgärder för att hantera den 
ekonomiska kris som orsakats av 
covid-19-pandemin.

(11) Beslut om finansierings- och 
investeringstransaktioner under 
solvensstödtjänsten bör fattas fram till 
slutet av 2023, men minst 60 % av 
finansierings- och 
investeringstransaktionerna bör beslutas 
senast i slutet av 2021 för att möjliggöra 
skyndsamma åtgärder för att hantera den 
ekonomiska kris som orsakats av 
covid-19-pandemin.

Or. en

Ändringsförslag 135
Frances Fitzgerald

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Minst 70 % av Efsi-finansieringen 
inom ramen för solvensstödtjänsten bör 
öronmärkas för små och medelstora 
företag.

Or. en

Ändringsförslag 136
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Francesca Donato, 
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Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) För att kunna förmedla stöd till 
den europeiska ekonomin genom 
Europeiska investeringsfonden (EIF) bör 
kommissionen ha möjlighet att delta i en 
eller flera eventuella kapitalökningar för 
EIF, så att denna fond kan fortsätta att 
stötta den europeiska ekonomin och dess 
återhämtning. Unionen bör kunna behålla 
sin totala andel av Europeiska 
investeringsfondens kapital. En tillräcklig 
finansieringsram för detta bör förutses 
i den fleråriga budgetramen för 
innevarande period.

(12) För att säkerställa en stabil och 
hållbar ekonomisk återhämtning inom 
unionen bör politisk inblandning 
i investeringsbeslut undvikas, och därför 
bör kommissionen inte tillåtas att delta i en 
eller flera eventuella kapitalökningar för 
Europeiska investeringsfonden (EIF). 
Unionen bör gradvis och snabbt minska 
sin totala andel av Europeiska 
investeringsfondens kapital.

Or. en

Ändringsförslag 137
Hélène Laporte, Joachim Kuhs

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) För att kunna förmedla stöd till den 
europeiska ekonomin genom Europeiska 
investeringsfonden (EIF) bör 
kommissionen ha möjlighet att delta i en 
eller flera eventuella kapitalökningar för 
EIF, så att denna fond kan fortsätta att 
stötta den europeiska ekonomin och dess 
återhämtning. Unionen bör kunna behålla 
sin totala andel av Europeiska 
investeringsfondens kapital. En tillräcklig 
finansieringsram för detta bör förutses 
i den fleråriga budgetramen för 
innevarande period.

(12) För att kunna förmedla stöd till den 
europeiska ekonomin genom Europeiska 
investeringsfonden (EIF) bör 
kommissionen efter att ha inhämtat ett 
yttrande från Europaparlamentet ha 
möjlighet att delta i en eller flera eventuella 
kapitalökningar för EIF, så att denna fond 
kan fortsätta att stötta den europeiska 
ekonomin och dess återhämtning. Unionen 
bör kunna behålla sin totala andel av 
Europeiska investeringsfondens kapital. 
En tillräcklig finansieringsram för detta bör 
förutses i den fleråriga budgetramen för 
innevarande period.

Or. en
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Ändringsförslag 138
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) För att kringgå potentiella 
intressekonflikter och maximera effekten 
på den reala ekonomin och 
sysselsättningen bör företag som mottar 
Efsi-finansiering genom 
solvensstödtjänsten omfattas av 
restriktioner för utdelningar, chefslöner 
och aktieåterköp under garantiperioden.

Or. en

Ändringsförslag 139
Markus Ferber

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) För att undvika missbruk och 
maximera effekten på den reala ekonomin 
och sysselsättningen kan 
investeringskommittén införa tillfälliga 
utbetalningsrestriktioner för de företag 
som man har investerat i och som mottar 
Efsi-finansiering genom 
solvensstödtjänsten.

Or. en

Motivering

Kapitaltillskott från solvensstödtjänsten bör användas för att säkerställa företagets 
överlevnad och tillfälliga utbetalningsrestriktioner kan därför bli nödvändiga.
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Ändringsförslag 140
Hélène Laporte

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Ett belopp på 100 000 000 EUR 
bör fastställas för stöd till etablering och 
förvaltning av investeringsfonder, företag 
för särskilda ändamål och 
investeringsplattformar i 
medlemsstaterna, i synnerhet i 
medlemsstater utan utvecklade 
aktiemarknader, samt för stöd till en grön 
och digital omställning av de företag som 
finansieras under solvensstödtjänsten.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 141
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Ett belopp på 100 000 000 EUR bör 
fastställas för stöd till etablering och 
förvaltning av investeringsfonder, företag 
för särskilda ändamål och 
investeringsplattformar i medlemsstaterna, 
i synnerhet i medlemsstater utan 
utvecklade aktiemarknader, samt för stöd 
till en grön och digital omställning av de 
företag som finansieras under 
solvensstödtjänsten.

(13) Ett belopp på 100 000 000 EUR bör 
fastställas för stöd till etablering, 
förvaltning och uppföljning av 
investeringsfonder, företag för särskilda 
ändamål och investeringsplattformar 
i medlemsstaterna, i synnerhet 
i medlemsstater utan utvecklade 
aktiemarknader, samt för stöd till en grön 
och digital omställning av de företag som 
finansieras under solvensstödtjänsten.

Or. en

Ändringsförslag 142
Frances Fitzgerald
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Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Ett belopp på 100 000 000 EUR bör 
fastställas för stöd till etablering och 
förvaltning av investeringsfonder, företag 
för särskilda ändamål och 
investeringsplattformar i medlemsstaterna, 
i synnerhet i medlemsstater utan 
utvecklade aktiemarknader, samt för stöd 
till en grön och digital omställning av de 
företag som finansieras under 
solvensstödtjänsten.

(13) Ett belopp på 150 000 000 EUR bör 
fastställas för stöd till etablering och 
förvaltning av investeringsfonder, företag 
för särskilda ändamål och 
investeringsplattformar i medlemsstaterna, 
i synnerhet i medlemsstater utan 
utvecklade aktiemarknader, samt för stöd 
till en grön och digital omställning av de 
företag som finansieras under 
solvensstödtjänsten.

Or. en

Ändringsförslag 143
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) För att säkerställa ansvarighet 
inför europeiska invånare bör EIB 
regelbundet rapportera till 
Europaparlamentet och rådet om 
utvecklingen av solvensstödtjänsten samt 
dess effekter och verksamhet, särskilt när 
det gäller antalet transaktioner som 
utförts, den geografiska och sektoriella 
täckningen och de sociala effekterna, 
inbegripet tydliga uppgifter om den 
sammanlagda andel arbetstillfällen som 
har behållits eller skapats hos de företag 
som erhåller solvensstöd. På 
Europaparlamentets begäran ska 
styrelsens ordförande och den 
verkställande direktören delta i 
utfrågningar och svara på frågor inom en 
viss tid. Kommissionen bör årligen 
rapportera om situationen inom 
garantifonden.
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Or. en

Ändringsförslag 144
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, 
Ondřej Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
för Renew-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Den investeringskommitté som 
inrättas genom InvestEU-förordningen 
bör så snart den har inrättats även 
ansvara för beviljandet av EU-garantin 
enligt den här förordningen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 145
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Den investeringskommitté som 
inrättas genom InvestEU-förordningen bör 
så snart den har inrättats även ansvara för 
beviljandet av EU-garantin enligt den här 
förordningen.

(14) Den investeringskommitté som 
inrättas genom InvestEU-förordningen bör 
så snart den har inrättats även ansvara för 
beviljandet av EU-garantin enligt den här 
förordningen. I syfte att säkerställa 
tillräcklig expertis och lämpliga val bör en 
för ändamålet inrättad underkommitté 
inrättas för solvensstödtjänsten.

Or. en

Ändringsförslag 146
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, 
Ondřej Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
för Renew-gruppen
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Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Stöd som beviljas under 
solvensstödtjänsten bör omfatta 
bestämmelser som säkerställer att det görs 
insatser mot skatteflykt, penningtvätt, 
skattebedrägerier och skattefusk och att 
en välfungerande inre marknad 
upprätthålls. Enheter som har beviljats 
stöd eller finansiella intermediärer eller 
godkända stödberättigade företag som 
genomför projekt inom ramen för 
solvensstödtjänsten får inte vara 
etablerade, registrerade eller 
kontrollerade av aktieägare i 
jurisdiktioner som förtecknas inom ramen 
för unionens relevanta policy för 
icke-samarbetsvilliga jurisdiktioner, eller 
jurisdiktioner som har identifierats som 
högrisktredjeländer med strategiska 
brister i sina nationella system för 
bekämpning av penningtvätt och 
terrorism enligt direktiv (EU) 2015/849. 
EIB bör i tillsynssyfte rapportera till 
Europaparlamentet och rådet om de 
fortlöpande åtgärder som vidtas för att 
upptäcka och förhindra bedrägerier.

Or. en

Ändringsförslag 147
Frances Fitzgerald

Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) EIB bör regelbundet rapportera 
till Europaparlamentet och rådet om 
solvensstödinstrumentets genomförande, 
effekter och verksamhet för att uppfylla 
vederbörlig demokratisk 



PE655.933v01-00 58/135 AM\1211825SV.docx

SV

ansvarsskyldighet. EIB bör särskilt 
tillhandahålla information om antalet 
transaktioner som utförts, den 
geografiska täckningen inom unionen, 
omfattningen av det stöd som har getts till 
små och medelstora företag och hur 
instrumentet har anpassats till unionens 
prioriteringar, såsom den europeiska 
gröna given och strategin för att forma 
EU:s digitala framtid. På 
Europaparlamentets begäran bör 
styrelsens ordförande och den 
verkställande direktören delta i 
utfrågningar och svara på frågor inom en 
viss tid. Kommissionen bör årligen 
rapportera om situationen inom 
garantifonden.

Or. en

Ändringsförslag 148
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) För att säkerställa ansvarighet 
inför europeiska invånare bör EIB 
regelbundet rapportera till 
Europaparlamentet och rådet om 
solvensstödinstrumentets utveckling, 
effekter och verksamhet, särskilt när det 
gäller antalet transaktioner som utförts, 
den geografiska och sektoriella 
täckningen och de sociala effekterna, med 
särskild inriktning på arbetstillfällen som 
har behållits tack vare tillgången till 
solvensstödtjänsten. På 
Europaparlamentets begäran bör 
styrelsens ordförande och den 
verkställande direktören delta i 
utfrågningar och svara på frågor inom en 
viss tid. Kommissionen bör årligen 
rapportera om situationen inom 
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garantifonden.

Or. en

Ändringsförslag 149
Markus Ferber

Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) För att säkerställa en hög grad 
demokratiskt ansvarstagande och 
transparens bör EIB utarbeta en årlig 
rapport om hur medlen har använts inom 
ramen för solvensstödinstrumentet. På 
begäran av Europaparlamentets 
ansvariga utskott bör styrelsens 
ordförande och den verkställande 
direktören ställa sig till förfogande för 
utfrågningar där man rapporterar om 
instrumentets rådande situation.

Or. en

Ändringsförslag 150
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Stöd som beviljas inom ramen för 
solvensstödtjänsten bör aktivt medverka 
till att bibehålla en så hög 
sysselsättningsnivå som möjligt eller 
stödja företag som erbjuder tydliga 
möjligheter till omskolning om man inte 
kan bibehålla sysselsättningen på samma 
nivå som före pandemin.

Or. en
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Ändringsförslag 151
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Förslag till förordning
Skäl 14b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14b) För att undvika fragmentering av 
den inre marknaden och garantera en 
tillfredsställande fördelning av 
investeringar garanterade av 
solvensstödtjänsten bör EIB-gruppen 
årligen tillhandahålla en förteckning över 
de slutliga stödmottagarna.

Or. en

Ändringsförslag 152
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, 
Ondřej Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
för Renew-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) För att komplettera de icke 
väsentliga delarna av denna förordning 
när det gäller att fastställa vilka 
medlemsstater och sektorer som är 
ekonomiskt värst drabbade och i vilka 
medlemsstater möjligheten till statligt 
solvensstöd är mer begränsad, bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till 
kommissionen med avseende på 
fastställande av indikatorer och en metod 
för tillämpningen av dessa. 
Kommissionens indikatorer och metod 
bör vara förenliga med den 
fördelningsnyckel som tillämpas på 
faciliteten för återhämtning och resiliens. 
Det är särskilt viktigt att kommissionen 
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genomför lämpliga samråd under sitt 
förberedande arbete, inbegripet på 
expertnivå, och att dessa samråd 
genomförs i enlighet med principerna i 
det interinstitutionella avtalet av den 
13 april 2016 om bättre lagstiftning. För 
att säkerställa lika stor delaktighet i 
förberedelsen av delegerade akter erhåller 
Europaparlamentet och rådet alla 
handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och deras 
experter ges systematiskt tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper 
som arbetar med förberedelse av 
delegerade akter.

Or. en

Ändringsförslag 153
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Paul Tang

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 1
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 2 – stycke 1 – led 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) företag: avser, ifråga om 
solvensstödtjänsten, företag, 
projektföretag, offentlig-privata 
partnerskap och andra juridiska strukturer.

(9) företag: avser, ifråga om 
solvensstödtjänsten, företag, 
projektföretag, offentlig-privata 
partnerskap och andra juridiska strukturer 
som är etablerade i medlemsstater som 
respekterar unionens grundläggande 
värderingar och rättsstatsprincipen.

Or. en

Ändringsförslag 154
Frances Fitzgerald

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 1
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 2 – stycke 1 – led 9
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) företag: avser, ifråga om 
solvensstödtjänsten, företag, 
projektföretag, offentlig-privata 
partnerskap och andra juridiska strukturer.

(9) företag: avser, ifråga om 
solvensstödtjänsten, företag, små och 
medelstora företag, projektföretag, 
offentlig-privata partnerskap och andra 
juridiska strukturer.

Or. en

Ändringsförslag 155
Hélène Laporte

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 2
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 3 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Solvensen hos företag som är 
etablerade i en medlemsstat och som 
bedriver verksamhet i unionen.

c) Solvensen hos företag som är 
etablerade i en medlemsstat och som 
bedriver merparten av sin verksamhet i 
unionen och som inte är inblandade i 
skatteflykt eller skatteundandragande.

Or. en

Ändringsförslag 156
Claude Gruffat, Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 2
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 3 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Solvensen hos företag som är 
etablerade i en medlemsstat och som 
bedriver verksamhet i unionen.

c) Solvensen hos företag som är 
etablerade i en medlemsstat och som 
bedriver verksamhet i unionen, med 
särskild fokus på små och medelstora 
företag som ska utgöra minst 50 % av det 
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stöd som tillhandahålls.

Or. en

Ändringsförslag 157
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, 
Ondřej Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
för Renew-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 2
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 3 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Solvensen hos företag som är 
etablerade i en medlemsstat och som 
bedriver verksamhet i unionen.

c) Solvensen hos företag som är 
etablerade i en medlemsstat och som 
bedriver verksamhet i unionen, och har 
påverkats negativt av covid-19-pandemin.

Or. en

Ändringsförslag 158
Frances Fitzgerald

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 2
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 3 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Solvensen hos företag som är 
etablerade i en medlemsstat och som 
bedriver verksamhet i unionen.

c) Solvensen hos företag som är 
etablerade i en medlemsstat och som 
bedriver verksamhet i unionen, med 
särskild fokus på små och medelstora 
företag.

Or. en

Ändringsförslag 159
Claude Gruffat, Henrike Hahn
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för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 3
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 4 – punkt 2 – led a – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) Prissättningen av transaktioner 
inom ramen för EU-garantin, vilken ska 
överensstämma med EIB:s prispolicy, 
medan andra arrangemang kan avtalas 
avseende solvensstödtjänsten.

iv) Prissättningen av transaktioner 
inom ramen för EU-garantin, vilken ska 
överensstämma med EIB:s prispolicy.

Or. en

Ändringsförslag 160
Claude Gruffat, Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 3a (nytt)
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 4 – punkt 2 – led a – led v

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(3a) Artikel 4.2 a v ska ändras på 
följande sätt:

v) De förfaranden som bidrar, utan att 
det påverkar protokoll nr 5 om Europeiska 
investeringsbankens stadga fogat till 
EU-fördraget och EUF-fördraget och EIB:s 
befogenheter enligt denna, till en 
minskning av finansieringskostnaderna för 
en transaktion som bärs av mottagaren av 
EIB:s finansiering genom Efsi, i synnerhet 
genom att anpassa ersättningen för 
EU-garantin, när så behövs, särskilt i 
situationer där pressade 
finansmarknadsförhållanden skulle hindra 
förverkligandet av ett bärkraftigt projekt 
eller där det är nödvändigt att underlätta 
inrättandet av investeringsplattformar eller 
finansieringen av projekt i sektorer eller 

”v) De förfaranden som bidrar, utan att 
det påverkar protokoll nr 5 om Europeiska 
investeringsbankens stadga fogat till 
EU-fördraget och EUF-fördraget och EIB:s 
befogenheter enligt denna, till en 
minskning av finansieringskostnaderna för 
en transaktion som bärs av mottagaren av 
EIB:s finansiering genom Efsi, i synnerhet 
genom att anpassa ersättningen för 
EU-garantin, när så behövs, särskilt i 
situationer där pressade 
finansmarknadsförhållanden skulle hindra 
förverkligandet av ett bärkraftigt projekt 
eller där det är nödvändigt att underlätta 
inrättandet av investeringsplattformar eller 
finansieringen av företag och projekt i 
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områden som drabbats av ett betydande 
marknadsmisslyckande eller en suboptimal 
investeringssituation, i den utsträckning det 
inte avsevärt påverkar den nödvändiga 
finansieringen av inbetalningarna till 
garantifonden.

sektorer eller områden som drabbats av ett 
betydande marknadsmisslyckande eller en 
suboptimal investeringssituation, i den 
utsträckning det inte avsevärt påverkar den 
nödvändiga finansieringen av 
inbetalningarna till garantifonden.”

Or. en

(02015R1017)

Ändringsförslag 161
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, 
Ondřej Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
för Renew-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 4
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 3 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Stöd till fonder, företag för särskilda 
ändamål, investeringsplattformar eller 
andra arrangemang under 
solvensstödtjänsten.

– Stöd till fonder, företag för särskilda 
ändamål, investeringsplattformar eller 
andra arrangemang under 
solvensstödtjänsten, särskilt sådana som 
underlättar investeringar i de 
medlemsstater och sektorer som har 
drabbats hårdast av covid-19-pandemin.

Or. en

Ändringsförslag 162
Claude Gruffat, Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 4
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 3 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Stöd till fonder, företag för särskilda – Stöd till fonder, företag för särskilda 
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ändamål, investeringsplattformar eller 
andra arrangemang under 
solvensstödtjänsten.

ändamål, investeringsplattformar eller 
andra arrangemang inrättade av 
EIB-gruppen eller nationella 
utvecklingsbanker eller -institutioner 
under solvensstödtjänsten.

Or. en

Ändringsförslag 163
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, 
Ondřej Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
för Renew-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 4a (nytt)
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(4a) I artikel 5.2 ska första stycket 
ändras på följande sätt:

I linje med de investeringsriktlinjer som 
fastställs i bilaga II ska styrelsen anpassa 
projektmixen i fråga om sektorer och 
länder, på basis av en löpande övervakning 
av utvecklingen av marknadsvillkoren i 
medlemsstaterna och av 
investeringsmiljön, för att bidra till att 
bemästra marknadsmisslyckanden och 
suboptimala investeringssituationer, 
inbegripet problem till följd av finansiell 
fragmentering. När den anpassningen görs 
ska styrelsen undvika en strategi som 
skulle innebära större risk än nödvändigt.

”I linje med de investeringsriktlinjer som 
fastställs i bilaga II ska styrelsen anpassa 
projektmixen i fråga om sektorer och 
länder, på basis av en löpande övervakning 
av utvecklingen av marknadsvillkoren i 
medlemsstaterna och av 
investeringsmiljön, för att bidra till att 
bemästra marknadsmisslyckanden och 
suboptimala investeringssituationer, 
inbegripet problem till följd av finansiell 
fragmentering samt när det gäller 
solvensstödtjänsten ta hänsyn till 
effekterna av en förlängning eller 
upprepning av covid-19-pandemin. När 
den anpassningen görs ska styrelsen 
undvika en strategi som skulle innebära 
större risk än nödvändigt.”

Or. en

(32015R1017)
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Ändringsförslag 164
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 4a (nytt)
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 5 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) I artikel 5 ska följande punkt 
läggas till:
”2a. Inom ramen för solvensstödtjänsten 
ska styrelsen anpassa projektmixen för att 
säkerställa att prioriterat stöd beviljas 
företag med stor potential för grön eller 
digital omställning.”

Or. en

Ändringsförslag 165
Claude Gruffat, Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 5
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 6 – punkt 1 – led a – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd under solvensstödtjänsten ska 
emellertid endast beviljas företag som inte 
befann sig i svårigheter enligt villkoren 
i reglerna för statligt stöd8 redan i slutet av 
2019, utan därefter drabbats av betydande 
solvensrisker på grund av den kris som 
orsakats av covid-19-pandemin.

Stöd under solvensstödtjänsten ska 
emellertid endast beviljas företag som inte 
befann sig i svårigheter enligt villkoren 
i reglerna för statligt stöd8 redan i slutet av 
2019, utan därefter drabbats av betydande 
solvensrisker på grund av den kris som 
orsakats av covid-19-pandemin förutsatt 
att deras skuldsättningsgrad inte är högre 
än fem gånger det egna kapitalet.
Därutöver ska stöd under 
solvensstödtjänsten endast beviljas företag
– som antar planer i enlighet med den 
vägledning som avses i avsnitt 6 led d 
i bilaga II,
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– som uppfyller de minimiskyddsåtgärder 
som avses i artikel 18 i förordning (EU) 
2020/852,
– som inte har varit involverade i eller för 
närvarande utreds eller åtalas för 
penningtvätt, finansiering av terrorism, 
skatteflykt, skattebedrägeri eller 
skatteundandragande; företag med en 
konsoliderad vinst på över 750 000 000 
EUR ska upprätta och offentliggöra en 
kostnadsfri rapport med den information 
som avses i artikel 89.1 i direktiv 
2013/36/EU,
– som inte är en del av en koncern med 
dotterbolag utan verklig ekonomisk 
verksamhet i ett land som ingår i EU:s 
förteckning över icke samarbetsvilliga 
jurisdiktioner,
– som inte betalar ut utdelningar och 
reserver, bonusar eller återköper aktier 
under minst de närmaste två åren efter att 
ha tagit emot stöd under 
solvensstödinstrumentet.

_________________ _________________
8 Enligt definitionen i artikel 2.18 
i kommissionens förordning (EU) 
nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom 
vilken vissa kategorier av stöd förklaras 
förenliga med den inre marknaden enligt 
artiklarna 107 och 108 i fördraget (EUT L 
187, 26.6.2014, s. 1).

8 Enligt definitionen i artikel 2.18 
i kommissionens förordning (EU) 
nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom 
vilken vissa kategorier av stöd förklaras 
förenliga med den inre marknaden enligt 
artiklarna 107 och 108 i fördraget (EUT L 
187, 26.6.2014, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 166
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 5
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 6 – punkt 1 – led a – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd under solvensstödtjänsten ska Stöd under solvensstödtjänsten ska 
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emellertid endast beviljas företag som inte 
befann sig i svårigheter enligt villkoren i 
reglerna för statligt stöd8 redan i slutet av 
2019, utan därefter drabbats av betydande 
solvensrisker på grund av den kris som 
orsakats av covid-19-pandemin.

emellertid endast beviljas företag som inte 
befann sig i svårigheter enligt villkoren i 
reglerna för statligt stöd8 redan i slutet av 
2019, utan därefter drabbats av betydande 
solvensrisker på grund av den kris som 
orsakats av covid-19-pandemin. Företag 
måste på begäran kunna påvisa att deras 
affärsmodell var bärkraftig i slutet av 
2019.

_________________ _________________
8 Enligt definitionen i artikel 2.18 
i kommissionens förordning (EU) 
nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom 
vilken vissa kategorier av stöd förklaras 
förenliga med den inre marknaden enligt 
artiklarna 107 och 108 i fördraget (EUT L 
187, 26.6.2014, s. 1).

8 Enligt definitionen i artikel 2.18 
i kommissionens förordning (EU) 
nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom 
vilken vissa kategorier av stöd förklaras 
förenliga med den inre marknaden enligt 
artiklarna 107 och 108 i fördraget (EUT L 
187, 26.6.2014, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 167
Frances Fitzgerald

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 5
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 6 – punkt 1 – led a – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd under solvensstödtjänsten ska 
emellertid endast beviljas företag som inte 
befann sig i svårigheter enligt villkoren i 
reglerna för statligt stöd8 redan i slutet av 
2019, utan därefter drabbats av betydande 
solvensrisker på grund av den kris som 
orsakats av covid-19-pandemin.

Stöd under solvensstödtjänsten ska 
emellertid endast beviljas företag som är 
ekonomiskt bärkraftiga på lång sikt och 
som inte befann sig i svårigheter enligt 
villkoren i reglerna för statligt stöd8 redan i 
slutet av 2019, utan därefter drabbats av 
betydande solvensrisker på grund av den 
kris som orsakats av covid-19-pandemin.

_________________ _________________
8 Enligt definitionen i artikel 2.18 
i kommissionens förordning (EU) 
nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom 
vilken vissa kategorier av stöd förklaras 
förenliga med den inre marknaden enligt 
artiklarna 107 och 108 i fördraget (EUT L 

8 Enligt definitionen i artikel 2.18 
i kommissionens förordning (EU) 
nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom 
vilken vissa kategorier av stöd förklaras 
förenliga med den inre marknaden enligt 
artiklarna 107 och 108 i fördraget (EUT L 
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187, 26.6.2014, s. 1). 187, 26.6.2014, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 168
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Paul Tang, Joachim Schuster

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 5
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 6 – punkt 1 – led a – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd under solvensstödtjänsten ska 
emellertid endast beviljas företag som inte 
befann sig i svårigheter enligt villkoren 
i reglerna för statligt stöd8 redan i slutet av 
2019, utan därefter drabbats av betydande 
solvensrisker på grund av den kris som 
orsakats av covid-19-pandemin.

Stöd under solvensstödtjänsten ska 
emellertid endast beviljas bärkraftiga 
företag som inte befann sig i svårigheter 
enligt villkoren i reglerna för statligt stöd8 
redan i slutet av 2019, utan därefter 
drabbats av betydande solvensrisker på 
grund av den kris som orsakats av covid-
19-pandemin.

_________________ _________________
8 Enligt definitionen i artikel 2.18 
i kommissionens förordning (EU) 
nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom 
vilken vissa kategorier av stöd förklaras 
förenliga med den inre marknaden enligt 
artiklarna 107 och 108 i fördraget (EUT L 
187, 26.6.2014, s. 1).

8 Enligt definitionen i artikel 2.18 
i kommissionens förordning (EU) 
nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom 
vilken vissa kategorier av stöd förklaras 
förenliga med den inre marknaden enligt 
artiklarna 107 och 108 i fördraget (EUT L 
187, 26.6.2014, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 169
Claude Gruffat, Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 5a (nytt)
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 6 – punkt 1 – led a – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(5a) I artikel 6.1 a ska följande stycke 
läggas till:
”kommissionen ska utveckla en separat 
resultattavla särskilt avsedd för 
solvensstödtjänsten för att tillhandahålla 
en ram för utvärdering av de fonder, 
företag för särskilda ändamål, 
investeringsplattformar och andra 
arrangemang som inrättats av 
EIB-gruppen eller nationella 
utvecklingsbanker eller -institutioner 
under solvensstödtjänsten, i syfte att 
rangordna potentiella stödmottagande 
företag inom ramen för 
solvensstödtjänsten enligt artikel 7.12 
i denna förordning; endast företag som 
uppnår en minimipoäng sammantaget 
och för varje särskilt avsnitt ska vara 
berättigade till stöd under 
solvensstödinstrumentet; resultattavlan 
ska i synnerhet tillhandahålla en ram för 
att bedöma planerna som avses i avsnitt 6 
led d i bilaga II utöver generella 
finansiella nyckeltal och indikatorer som 
används för att utvärdera företagets 
kommersiella bärkraft och utsikter; 
resultattavlan, som är ett verktyg för att 
hjälpa investeringskommittén att vid 
användningen av EU-garantin, inbegripet 
det stöd som ges genom 
solvensstödtjänsten till specifika företag, 
ge prioritet åt transaktioner med högre 
poängtal och mervärde, ska vara 
offentligt tillgänglig efter 
undertecknandet av ett projekt; 
offentliggörandet får inte innehålla 
kommersiellt känslig information; fonder, 
företag för speciella ändamål, 
investeringsplattformar och andra 
arrangemang som inrättats av 
EIB-gruppen eller nationella 
utvecklingsbanker eller -institutioner 
under solvensstödtjänsten ska som regel 
tillhandahålla instrument som liknar eget 
kapital till företag som uppvisar 
medelhöga eller låga poängtal över 
minimitröskeln med avseende på 
indikatorer som används för att utvärdera 
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företagets finansiella bärkraft och 
utsikter; stödet ges till företag som 
omfattas av en skyldighet att offentliggöra 
icke-finansiell information enligt artikel 
19a eller artikel 29a i direktiv 2013/34/EU 
till priser och på villkor som inte ger 
företaget någon fördel och i form av 
vanligt eget kapital,”

Or. en

Ändringsförslag 170
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 5a (nytt)
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 6 – punkt 1 – led b

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(5a) I artikel 6.1 ska led b ändras på 
följande sätt:

b) är förenliga med unionens politik, 
inbegripet målen om en smart och hållbar 
tillväxt för alla, skapande av högkvalitativa 
arbetstillfällen och ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning,

”b)b) är förenliga med unionens politik, 
inbegripet målen om en smart och hållbar 
tillväxt för alla, skapande av högkvalitativa 
arbetstillfällen, ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning samt grön och 
digital omställning,

Or. en

Ändringsförslag 171
Claude Gruffat, Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 6
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Trots vad som anges i punkt 2 kan, 3. Stöd ska endast beviljas företag 
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avseende transaktioner som genomförs 
via finansiella intermediärer, en 
minimistorlek fastställas för 
finansierings- och 
investeringstransaktioner under 
solvensstödtjänsten.

upp till den bokföringsmässiga förlust 
som förväntas uppstå till följd av covid-
19-krisen.

Or. en

Ändringsförslag 172
Hélène Laporte

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 6
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Trots vad som anges i punkt 2 kan, 
avseende transaktioner som genomförs via 
finansiella intermediärer, en minimistorlek 
fastställas för finansierings- och 
investeringstransaktioner under 
solvensstödtjänsten.

3. Trots vad som anges i punkt 2 
måste, avseende transaktioner som 
genomförs via finansiella intermediärer, 
en minimistorlek fastställas för 
finansierings- och 
investeringstransaktioner under 
solvensstödtjänsten.

Or. en

Ändringsförslag 173
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Paul Tang, Joachim Schuster

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 7a (nytt)
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 7 – punkt 2 – inledningen

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(7a) I artikel 7 ska punkt 2 ändras på 
följande sätt:

2. I Efsiavtalet ska det föreskrivas att 
Efsi ska förvaltas av en styrelse som för 
användningen av EU-garantin ska fastställa 

”2. I Efsiavtalet ska det föreskrivas att 
Efsi ska förvaltas av en jämnt 
könsfördelad styrelse som för 
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följande i enlighet med de allmänna målen 
som fastställs i artikel 9.2:

användningen av EU-garantin ska fastställa 
följande i enlighet med de allmänna målen 
som fastställs i artikel 9.2:”

Or. en

Ändringsförslag 174
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, 
Ondřej Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
för Renew-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 7a (nytt)
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 7 – punkt 7

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(7a) Artikel 7.7 ska ändras på följande 
sätt:

Det ska i Efsiavtalet föreskrivas att Efsi ska 
ha en investeringskommitté som ska 
ansvara för att granska potentiella projekt 
i enlighet med Efsis investeringsstrategier 
och för att godkänna stödet från EU-
garantin för EIB-transaktioner för projekt 
som uppfyller kraven i artiklarna 6 och 9, 
oavsett det geografiska läget, i enlighet 
med artikel 8, av sådana projekt. 
Investeringskommittén ska också vara det 
behöriga organet för att godkänna 
transaktioner med investeringsplattformar 
och nationella utvecklingsbanker eller -
institutioner.

”Det ska i Efsiavtalet föreskrivas att Efsi 
ska ha en investeringskommitté som ska 
ansvara för att granska potentiella projekt 
i enlighet med Efsis investeringsstrategier 
och för att godkänna stödet från EU-
garantin för EIB-transaktioner för projekt 
som uppfyller kraven i artiklarna 6 och 9, 
oavsett det geografiska läget, i enlighet 
med artikel 8, av sådana projekt. Detta med 
undantag för projekt inom ramen för 
solvensstödtjänsten för vilka det 
geografiska läget är en relevant faktor att 
ta i beaktande. Investeringskommittén ska 
också vara det behöriga organet för att 
godkänna transaktioner med 
investeringsplattformar och nationella 
utvecklingsbanker eller -institutioner.”

Or. en

(32015R1017)

Ändringsförslag 175
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Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 7a (nytt)
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 7 – punkt 8 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) I artikel 7.8 ska följande stycke 
införas efter första stycket:
”Vid behov av specifik analys och expertis 
ska investeringskommittén biträdas av en 
särskild underkommitté. En 
underkommitté för solvensstöd ska 
inrättas när denna förordning träder 
i kraft.”

Or. en

Ändringsförslag 176
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 7b (nytt)
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 7 – punkt 8 – stycke 3 – led i

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(7b) I artikel 7.8 tredje stycket ska led 
i ändras på följande sätt:

i) Den kulturella och den kreativa 
sektorn.

”i) Den kulturella och den kreativa 
sektorn, inbegripet konfektions- och 
modeindustrin.”

Or. en

Ändringsförslag 177
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, 
Ondřej Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
för Renew-gruppen

Förslag till förordning
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Artikel 1 – stycke 1 – led 7a (nytt)
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 7 – punkt 8 – stycke 3 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) I artikel 7.8 tredje stycket ska 
följande led läggas till:
”la) Turism och hotell- och 
restaurangbranschen.”

Or. en

Ändringsförslag 178
Claude Gruffat, Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 7d (nytt)
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 7 – punkt 14

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(7d) I artikel 7.14 ska första stycket 
ändras på följande sätt:

14. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 23.1–23.3 och 23.5 i syfte att ändra 
denna förordning genom att fastställa en 
resultattavla över indikatorer som ska 
användas av investeringskommittén för att 
säkerställa en oberoende och öppen 
bedömning av den eventuella och faktiska 
användningen av EU-garantin. Sådana 
delegerade akter ska utarbetas inom ramen 
för en nära dialog med EIB.

”14. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 23.1–23.3 och 23.5 i syfte att ändra 
denna förordning genom att fastställa en 
resultattavla över indikatorer som ska 
användas av investeringskommittén för att 
säkerställa en oberoende och öppen 
bedömning av den eventuella och faktiska 
användningen av EU-garantin och för att 
ytterligare precisera resultattavlan som 
avses i artikel 6 punkt 1a. Sådana 
delegerade akter ska utarbetas inom ramen 
för en nära dialog med EIB.”

Or. en

(02015R1017)
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Ändringsförslag 179
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, 
Ondřej Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
för Renew-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 8 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Trots vad som anges i första stycket kan 
endast företag som är etablerade i en 
medlemsstat och som bedriver verksamhet 
i unionen få stöd genom finansierings- och 
investeringstransaktionerna under 
solvensstödtjänsten.

Trots vad som anges i första stycket kan 
endast företag som är etablerade i en 
medlemsstat och som bedriver verksamhet 
i unionen få stöd genom finansierings- och 
investeringstransaktionerna under 
solvensstödtjänsten. Styrkommittén ska 
fastställa nödvändiga krav med avseende 
på den yttersta kontrollen av företaget 
som uppbär stöd mot bakgrund av 
eventuella hänsyn till allmän ordning 
eller säkerhet.

Or. en

Ändringsförslag 180
Hélène Laporte, Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 8 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Trots vad som anges i första stycket kan 
endast företag som är etablerade i en 
medlemsstat och som bedriver verksamhet 
i unionen få stöd genom finansierings- och 
investeringstransaktionerna under 
solvensstödtjänsten.

Trots vad som anges i första stycket kan 
endast företag som är etablerade i en 
medlemsstat och som bedriver merparten 
av sin verksamhet inom unionen få stöd 
genom finansierings- och 
investeringstransaktionerna under 
solvensstödtjänsten.

Or. en
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Ändringsförslag 181
Claude Gruffat, Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 8 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Trots vad som anges i första stycket kan 
endast företag som är etablerade i en 
medlemsstat och som bedriver verksamhet 
i unionen få stöd genom finansierings- och 
investeringstransaktionerna under 
solvensstödtjänsten.

Trots vad som anges i första stycket kan 
endast företag som är etablerade i en 
medlemsstat och som bedriver verksamhet 
i unionen enligt villkoren i artikel 6 få stöd 
genom finansierings- och 
investeringstransaktionerna under 
solvensstödtjänsten.

Or. en

Ändringsförslag 182
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 10
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 9 – punkt 2 – stycke 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Artikel 9.2 tredje stycket första 
meningen ska ändras på följande sätt:

utgår

”De berörda transaktionerna ska vara 
förenliga med unionens politik, inbegripet 
den europeiska gröna given9 och strategin 
för att forma Europas digitala framtid10, 
främja en inkluderande och symmetrisk 
återhämtning efter covid-19-pandemin 
samt stödja ett eller flera av följande 
mål:”
_________________
9 COM(2019) 640 final.
10 COM(2020) 67 final.
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Or. en

Ändringsförslag 183
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 10
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 9 – punkt 2 – stycke 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De berörda transaktionerna ska vara 
förenliga med unionens politik, inbegripet 
den europeiska gröna given9 och strategin 
för att forma Europas digitala framtid10, 
främja en inkluderande och symmetrisk 
återhämtning efter covid-19-pandemin 
samt stödja ett eller flera av följande mål:

De berörda transaktionerna ska vara 
förenliga med unionens politik och 
målsättningar, inbegripet den europeiska 
gröna given9, målen för hållbar 
utveckling, Parisavtalet, principen att inte 
orsaka betydande skada, den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter, den 
rättvisa omställningen till en 
koldioxidneutral ekonomi senast 2050, 
den nya industristrategin för Europa9a 
och strategin för att forma Europas digitala 
framtid10, främja en inkluderande och 
symmetrisk återhämtning efter covid-19-
pandemin samt stödja ett eller flera av 
följande mål:

_________________ _________________
9 COM(2020) 640 final. 9 COM(2020) 640 final.

9a COM(2020) 102 final.
10 COM(2019) 67 final. 10 COM(2019) 67 final.

Or. en

Ändringsförslag 184
Claude Gruffat, Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 10
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 9 – punkt 2 – stycke 3 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

De berörda transaktionerna ska vara 
förenliga med unionens politik, inbegripet 
den europeiska gröna given9 och strategin 
för att forma Europas digitala framtid10, 
främja en inkluderande och symmetrisk 
återhämtning efter covid-19-pandemin 
samt stödja ett eller flera av följande mål:

De berörda transaktionerna ska vara 
förenliga med unionens politik, 
målsättningar och åtaganden, särskilt 
unionens klimatmål som fastställs 
i [förordning (EU) 2020/XXX om 
inrättande av en ram för att uppnå 
klimatneutralitet (Europeisk klimatlag)], 
inbegripet den europeiska pelaren för 
sociala rättigheter, den europeiska gröna 
given9 och strategin för att forma Europas 
digitala framtid10, främja en inkluderande 
och symmetrisk återhämtning efter 
covid-19-pandemin samt stödja ett eller 
flera av följande mål:

_________________ _________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final.
10 COM(2020) 67 final. 10 COM(2020) 67 final.

Or. en

Ändringsförslag 185
Frances Fitzgerald

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 10
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 9 – punkt 2 – stycke 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De berörda transaktionerna ska vara 
förenliga med unionens politik, inbegripet 
den europeiska gröna given9 och strategin 
för att forma Europas digitala framtid10, 
främja en inkluderande och symmetrisk 
återhämtning efter covid-19-pandemin 
samt stödja ett eller flera av följande mål:

De berörda transaktionerna ska vara 
förenliga med unionens politik, inbegripet 
den europeiska gröna given9, strategin för 
att forma Europas digitala framtid10, 
SMF-strategin för ett hållbart och digitalt 
EU och den nya industristrategin för ett 
grönt och digitalt EU, främja en 
inkluderande och symmetrisk återhämtning 
efter covid-19-pandemin samt stödja ett 
eller flera av följande mål:

_________________ _________________
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9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final.
10 COM(2020) 67 final. 10 COM(2020) 67 final.

Or. en

Ändringsförslag 186
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 10
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 9 – punkt 2 – stycke 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De berörda transaktionerna ska vara 
förenliga med unionens politik, inbegripet 
den europeiska gröna given9 och strategin 
för att forma Europas digitala framtid10, 
främja en inkluderande och symmetrisk 
återhämtning efter covid-19-pandemin 
samt stödja ett eller flera av följande mål:

De berörda transaktionerna ska vara 
förenliga med unionens politik, inbegripet 
den europeiska gröna given9, den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter 
och strategin för att forma Europas digitala 
framtid10, främja en inkluderande och 
symmetrisk återhämtning efter covid-19-
pandemin samt stödja ett eller flera av 
följande mål:

_________________ _________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final.
10 COM(2020) 67 final. 10 COM(2020) 67 final.

Or. en

Ändringsförslag 187
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 10a (nytt)
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 9 – punkt 2 – stycke 3 – led b – inledningen

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(10a) I artikel 9.2 tredje stycket ska 
inledningen till led b ändras på följande 
sätt:
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b) Utveckling av energisektorn, i enlighet 
med energiunionens prioriteringar, 
inbegripet en tryggad energiförsörjning, 
och ramverken för klimat- och energi för 
2020, 2030 och 2050, särskilt genom

”b) Utveckling av energisektorn, i 
enlighet med energiunionens prioriteringar, 
inbegripet en tryggad energiförsörjning, 
och ramverken för klimat- och energi för 
2020, 2030 och 2050, den nya gröna given 
och EIB:s nya utlåningspolitik på 
energiområdet, särskilt genom”

Or. en

Ändringsförslag 188
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 10a (nytt)
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 9 – punkt 2 – stycke 3 – led c – inledningen

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(10a) I artikel 9.2 tredje stycket ska 
inledningen till led c ändras på följande 
sätt:

c) Utveckling av transportinfrastuktur samt 
transportutrustning och innovativ 
transportteknik, särskilt genom

”c) Utveckling av transportinfrastuktur 
samt transportutrustning och innovativ 
transportteknik och en omvandling av 
transportsektorn mot klimatneutralitet, 
särskilt genom”

Or. en

Ändringsförslag 189
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, 
Ondřej Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
för Renew-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 10a (nytt)
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 9 – punkt 2 – stycke 3 – led g – led iv

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(10a) I artikel 9.2 tredje stycket ska led g 
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vi ändras på följande sätt:
vi) turism. ”vi) turism och hotell- och 

restaurangbranschen.”

Or. en

(32015R1017)

Ändringsförslag 190
Hélène Laporte, Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 12
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 9 – punkt 2a – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Målet att minst 40 % av Efsis 
finansiering under infrastruktur- och 
innovationstjänsten ska stödja delar av 
projekt som bidrar till klimatåtgärder, 
i enlighet med de åtaganden som gjordes 
vid den 21:a konferensen mellan parterna 
till FN:s ramkonvention om 
klimatförändring (COP21). Efsis 
finansiering för små och medelstora företag 
samt små börsnoterade företag ska inte 
ingå i den beräkningen. EIB ska använda 
internationellt överenskomna metoder för 
att identifiera dessa delar av eller 
kostnadsandelar för klimatprojekt.

a) Målet att i ett senare skede 
fastställa en rimlig del av Efsis 
finansiering, vilket är svårt att avgöra 
i nuläget, under infrastruktur- och 
innovationstjänsten som ska stödja delar av 
projekt som bidrar till klimatåtgärder, 
i enlighet med de åtaganden som gjordes 
vid den 21:a konferensen mellan parterna 
till FN:s ramkonvention om 
klimatförändring (COP21). Efsis 
finansiering för små och medelstora företag 
samt små börsnoterade företag ska inte 
ingå i den beräkningen. EIB ska använda 
internationellt överenskomna metoder för 
att identifiera dessa delar av eller 
kostnadsandelar för klimatprojekt.

Or. en

Ändringsförslag 191
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 12
Förordning (EU) 2015/1017
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Artikel 9 – punkt 2a – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Målet att minst 40 % av Efsis 
finansiering under infrastruktur- och 
innovationstjänsten ska stödja delar av 
projekt som bidrar till klimatåtgärder, 
i enlighet med de åtaganden som gjordes 
vid den 21:a konferensen mellan parterna 
till FN:s ramkonvention om 
klimatförändring (COP21). Efsis 
finansiering för små och medelstora företag 
samt små börsnoterade företag ska inte 
ingå i den beräkningen. EIB ska använda 
internationellt överenskomna metoder för 
att identifiera dessa delar av eller 
kostnadsandelar för klimatprojekt.

a) Målet att minst 40 % av Efsis 
finansiering under infrastruktur- och 
innovationstjänsten ska stödja delar av 
projekt som bidrar till klimatåtgärder, 
i enlighet med den europeiska gröna 
given, Parisavtalet och principen att inte 
orsaka betydande skada. Efsis finansiering 
för små och medelstora företag samt små 
börsnoterade företag ska inte ingå i den 
beräkningen. EIB ska använda 
internationellt överenskomna metoder för 
att identifiera dessa delar av eller 
kostnadsandelar för klimatprojekt.

Or. en

Ändringsförslag 192
Claude Gruffat, Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 12
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 9 – punkt 2a – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Målet att minst 40 % av Efsis 
finansiering under infrastruktur- och 
innovationstjänsten ska stödja delar av 
projekt som bidrar till klimatåtgärder, 
i enlighet med de åtaganden som gjordes 
vid den 21:a konferensen mellan parterna 
till FN:s ramkonvention om 
klimatförändring (COP21). Efsis 
finansiering för små och medelstora företag 
samt små börsnoterade företag ska inte 
ingå i den beräkningen. EIB ska använda 
internationellt överenskomna metoder för 
att identifiera dessa delar av eller 
kostnadsandelar för klimatprojekt.

a) Målet att minst 80 % av Efsis 
finansiering under infrastruktur- och 
innovationstjänsten ska stödja delar av 
projekt som bidrar till klimatåtgärder, 
i enlighet med de åtaganden som gjordes 
vid den 21:a konferensen mellan parterna 
till FN:s ramkonvention om 
klimatförändring (COP21). Efsis 
finansiering för små och medelstora företag 
samt små börsnoterade företag ska inte 
ingå i den beräkningen. EIB ska använda 
internationellt överenskomna metoder för 
att identifiera dessa delar av eller 
kostnadsandelar för klimatprojekt.
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Or. en

Ändringsförslag 193
Frances Fitzgerald

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 12
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 9 – punkt 2a – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Säkerställa att merparten av Efsis 
finansiering under solvensstödtjänsten 
används för att stödja stödberättigade 
företag i de medlemsstater och sektorer 
som har lidit störst ekonomisk skada till 
följd av covid-19-pandemin.

b) Säkerställa att merparten av Efsis 
finansiering under solvensstödtjänsten 
används för att stödja stödberättigade 
företag i de medlemsstater och sektorer 
som har lidit störst ekonomisk skada till 
följd av covid-19-pandemin samtidigt som 
en balanserad geografisk spridning i 
medlemsstaterna uppnås. Styrelsen ska 
regelbundet övervaka stödets geografiska 
och sektoriella täckning samt uppdatera 
diversifierings- och 
koncentrationsgränser vid behov i 
enlighet med avsnitt 8 led b i bilaga II.

Or. en

Ändringsförslag 194
Aurore Lalucq

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 12
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 9 – punkt 2a – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Säkerställa att merparten av Efsis 
finansiering under solvensstödtjänsten 
används för att stödja stödberättigade 
företag i de medlemsstater och sektorer 
som har lidit störst ekonomisk skada till 
följd av covid-19-pandemin.

(b) Säkerställa att merparten av Efsis 
finansiering under solvensstödtjänsten 
används för att stödja stödberättigade 
företag, som åtar sig att inte genomföra 
uppsägningar och att avstå från 
utdelningar under den aktuella perioden, 
i de medlemsstater och sektorer som har 
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lidit störst ekonomisk skada till följd av 
covid-19-pandemin.

Or. fr

Ändringsförslag 195
Claude Gruffat, Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 12
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 9 – punkt 2a – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Säkerställa att merparten av Efsis 
finansiering under solvensstödtjänsten 
används för att stödja stödberättigade 
företag i de medlemsstater och sektorer 
som har lidit störst ekonomisk skada till 
följd av covid-19-pandemin.

b) Säkerställa att merparten av Efsis 
finansiering under solvensstödtjänsten 
används för att stödja stödberättigade 
företag, särskilt små och medelstora 
företag i de medlemsstater och sektorer 
som har lidit störst ekonomisk skada till 
följd av covid-19-pandemin.

Or. en

Ändringsförslag 196
Claude Gruffat, Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 12
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 9 – punkt 2a – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) I artikel 9.2a ska ett nytt led läggas 
till som led ba:
(ba) Säkerställa att minst 50 % av 
finansieringen under solvensstödtjänsten 
används för att stödja verksamheter som 
klassificeras som miljömässigt hållbara 
enligt taxonomiförordningen.
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Or. en

Ändringsförslag 197
Aurore Lalucq

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 12
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 9 – punkt 2a– led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Säkerställa att merparten av Efsis 
finansiering under solvensstödtjänsten 
används för att stödja stödberättigade 
företag i medlemsstater där möjligheterna 
att få statligt solvensstöd är mer 
begränsade.

(c) Säkerställa att merparten av Efsis 
finansiering under solvensstödtjänsten 
används för att stödja stödberättigade 
företag i medlemsstater där möjligheterna 
att få statligt solvensstöd är mer 
begränsade. Instrumentet ersätter varken 
direkt eller indirekt projekt som 
inbegriper fossila bränslen.

Or. fr

Ändringsförslag 198
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 12
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 9 – punkt 2a– led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Säkerställa att merparten av Efsis 
finansiering under solvensstödtjänsten 
används för att stödja stödberättigade 
företag i medlemsstater där möjligheterna 
att få statligt solvensstöd är mer 
begränsade.

c) Säkerställa att merparten av Efsis 
finansiering under solvensstödtjänsten 
används för att stödja stödberättigade 
företag och sektorer i medlemsstater där 
möjligheterna att få statligt solvensstöd och 
tillgång till marknadsfinansiering är mer 
begränsade.

Or. en
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Ändringsförslag 199
Claude Gruffat, Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 12
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 9 – punkt 2a– led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Säkerställa att merparten av Efsis 
finansiering under solvensstödtjänsten 
används för att stödja stödberättigade 
företag i medlemsstater där möjligheterna 
att få statligt solvensstöd är mer 
begränsade.

c) Säkerställa att merparten av Efsis 
finansiering under solvensstödtjänsten 
används för att stödja stödberättigade 
företag, i synnerhet små och medelstora 
företag i medlemsstater där möjligheterna 
att få statligt solvensstöd är mer 
begränsade.

Or. en

Ändringsförslag 200
Frances Fitzgerald

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 12
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 9 – punkt 2a – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Säkerställa att merparten av Efsis 
finansiering under solvensstödtjänsten 
används för att stödja stödberättigade 
företag i medlemsstater där möjligheterna 
att få statligt solvensstöd är mer 
begränsade.

c) Säkerställa att merparten av Efsis 
finansiering under solvensstödtjänsten 
används för att stödja stödberättigade 
företag, särskilt små och medelstora 
företag, i medlemsstater där möjligheterna 
att få statligt solvensstöd är mer 
begränsade.

Or. en

Ändringsförslag 201
Claude Gruffat, Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 12b (nytt)
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 9 – punkt 2a – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12b) I artikel 9.2a ska ett nytt led läggas 
till som led ca:
ca) Säkerställa att tekniskt stöd ges till 
medlemsstater och företag, särskilt små 
och medelstora företag, för att underlätta 
en omfattande distribution och absorption 
av finansiering från 
solvensstödinstrumentet, med hjälp av 
befintliga instrument under Efsi såsom 
Europeiska centrumet för 
investeringsrådgivning (EIAH).

Or. en

Ändringsförslag 202
Nicolae Ştefănuță

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 12b (nytt)
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 9 – punkt 2a – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12b) I artikel 9.2a ska ett nytt led läggas 
till som led ca:
ca) Säkerställa att merparten av Efsis 
finansiering under solvensstödtjänsten 
inriktas på att ge stöd till företag i 
medlemsstater där statligt stöd har varit 
mer begränsat sedan covid-19-pandemin 
tog sin början. Detta för att trygga en mer 
symmetrisk återhämtning.

Or. en

Ändringsförslag 203
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Frances Fitzgerald

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 12b (nytt)
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 9 – punkt 2a – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12b) I artikel 9.2a ska ett nytt led läggas 
till som led ca:
ca) Säkerställa att minst 70 % av Efsis 
finansiering under solvensstödtjänsten 
används för att stödja stödberättigade små 
och medelstora företag enligt definitionen 
i EU:s rekommendation 2003/361.

Or. en

Ändringsförslag 204
Nicolae Ştefănuță

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 12c (nytt)
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 9 – punkt 2a – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12c) I artikel 9.2a ska ett nytt led läggas 
till som led cb:
(cb) Säkerställa att huvuddelen av 
Efsis finansiering under 
solvensstödtjänsten används till att säkra 
arbetstillfällen, undvika 
marknadskoncentration och visa 
företagen vägen mot tillväxt i linje med 
den europeiska gröna given, en ny 
industristrategi för EU och strategin för 
att forma Europas digitala framtid.

Or. en

Ändringsförslag 205
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Claude Gruffat, Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 12c (nytt)
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 9 – punkt 2a – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12c) I artikel 9.2a ska ett nytt led läggas 
till som led cb:
(cb) Säkerställa att Efsis finansiering 
under solvensstödtjänsten används för att 
stödja stödberättigade företag som har 
som mål att bidra till klimat- och 
energimålen i medlemsstater som har 
förpliktat sig att genomföra och genomför 
målet om klimatneutralitet senast 2040.

Or. en

Ändringsförslag 206
Claude Gruffat, Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 12
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 9 – punkt 2a – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Styrelsen ska om nödvändigt lämna 
detaljerad vägledning avseende punkterna 
a–c.

Styrelsen ska om nödvändigt lämna 
detaljerad vägledning avseende punkterna 
a–c. Finansierings- och 
investeringstransaktioner som är 
oförenliga med uppnåendet av unionens 
klimatmål ska inte vara stödberättigande 
enligt denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 207
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José Gusmão

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 14 a (nytt)
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 9 – punkt 7a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) I artikel 9 ska följande punkt 
läggas till:
”7a. Stödmottagare som erhåller 
Efsi-finansiering får inte betala ut 
utdelningar och inte köpa tillbaka aktier. 
Ersättningen till en person i ledningen för 
en stödmottagare som erhåller 
Efsi-finansiering får inte överstiga den 
fasta delen av den personens ersättning 
per den 31 december 2019. För en person 
som får en plats i ledningen vid eller efter 
beviljandet av Efsi-finansieringen ska den 
tillämpliga gränsen vara den lägsta fasta 
ersättningen för någon av personerna 
i ledningen per den 31 december 2019. 
Bonusar eller andra rörliga eller 
jämförbara ersättningskomponenter får 
under inga omständigheter betalas ut.”

Or. en

Ändringsförslag 208
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Paul Tang, Joachim Schuster

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 14 a (nytt)
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 9 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) I artikel 9 ska följande punkt 
läggas till:
”7a. Stödmottagare som erhåller 
Efsi-finansiering får inte betala ut 
utdelningar, inte göra icke-obligatoriska 
kupongbetalningar och inte köpa tillbaka 
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aktier under garantiperioden. 
Ersättningen till en person i ledningen för 
en stödmottagare som erhåller 
Efsi-finansiering får inte överstiga den 
fasta delen av den personens ersättning 
per den 31 december 2019. För en person 
som får en plats i ledningen vid eller efter 
beviljandet av Efsi-finansieringen ska den 
tillämpliga gränsen vara den lägsta fasta 
ersättningen för någon av personerna 
i ledningen per den 31 december 2019. 
Bonusar eller andra rörliga eller 
jämförbara ersättningskomponenter får 
under inga omständigheter betalas ut.”

Or. en

Ändringsförslag 209
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 14 a (nytt)
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 9 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) I artikel 9 ska följande punkt 
läggas till:
”7a. Stödmottagare som erhåller 
Efsi-finansiering får inte betala ut 
utdelningar, inte göra icke-obligatoriska 
kupongbetalningar och inte köpa tillbaka 
aktier. Ersättningen till en person 
i ledningen för en stödmottagare som 
erhåller Efsi-finansiering får inte 
överstiga den fasta delen av den 
personens ersättning per den 31 december 
2019. För en person som får en plats 
i ledningen vid eller efter beviljandet av 
Efsi-finansieringen ska den tillämpliga 
gränsen vara den lägsta fasta 
ersättningen för någon av personerna 
i ledningen per den 31 december 2019. 
Bonusar eller andra rörliga eller 
jämförbara ersättningskomponenter får 
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under inga omständigheter betalas ut.”

Or. en

Ändringsförslag 210
Claude Gruffat, Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 15
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 10 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) EIB-finansiering eller garantier till 
EIF som gör det möjligt för EIF att 
tillhandahålla lån, garantier, motgarantier, 
andra former av 
kreditförstärkningsinstrument, 
kapitalmarknadsinstrument, samt 
investeringar i aktiekapital eller kapital 
likställt med eget kapital, inbegripet till 
förmån för nationella utvecklingsbanker 
eller -institutioner, investeringsplattformar, 
fonder eller företag för särskilda ändamål.

b) EIB-finansiering eller garantier till 
EIF som gör det möjligt för EIF att 
tillhandahålla lån, garantier, motgarantier, 
andra former av 
kreditförstärkningsinstrument, 
kapitalmarknadsinstrument, samt 
investeringar i aktiekapital eller kapital 
likställt med eget kapital, inbegripet till 
förmån för nationella utvecklingsbanker 
eller -institutioner, investeringsplattformar, 
eller fonder eller företag för särskilda 
ändamål som har inrättats av 
EIB-gruppen eller nationella 
utvecklingsbanker eller -institutioner.

Or. en

Ändringsförslag 211
Claude Gruffat, Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 15
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 10 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Av EIB ställda garantier till 
nationella utvecklingsbanker eller -

c) Av EIB ställda garantier till 
nationella utvecklingsbanker eller -
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institutioner, investeringsplattformar, 
fonder eller företag för särskilda ändamål 
med en motgaranti från EU-garantin

institutioner, investeringsplattformar, eller 
fonder eller företag för särskilda ändamål 
som har inrättats av EIB-gruppen eller 
nationella utvecklingsbanker eller -
institutioner med en motgaranti från EU-
garantin

Or. en

Ändringsförslag 212
Claude Gruffat, Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 17
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EIF får under solvensstödtjänsten bevilja 
en garanti till fonder och företag för 
särskilda ändamål.

EIF får under solvensstödtjänsten bevilja 
en garanti till fonder och företag för 
särskilda ändamål som har inrättats av 
EIB-gruppen eller nationella 
utvecklingsbanker eller -institutioner.

Or. en

Ändringsförslag 213
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, 
Ondřej Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
för Renew-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 25 – led -a (nytt)
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 1

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(-a) I punkt 1 ska första stycket ändras 
på följande sätt:

Det europeiska centret för 
investeringsrådgivning (EIAH) ska ha som 

”Det europeiska centret för 
investeringsrådgivning (EIAH) ska ha som 
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syfte att bygga på EIB:s och 
kommissionens befintliga 
rådgivningstjänster i syfte att tillhandahålla 
rådgivningsstöd för fastställande, 
förberedelse och utarbetande av 
investeringsprojekt samt fungera som ett 
gemensamt tekniskt rådgivningscentrum 
för projektfinansiering i unionen. Detta 
stöd ska inbegripa tillhandahållandet av 
riktat stöd när det gäller användning av 
tekniskt bistånd till projektstrukturering, 
användning av innovativa 
finansieringsinstrument, användning av 
offentlig-privata partnerskap och, när så är 
lämpligt, rådgivning om relevanta frågor 
som rör unionsrätten med beaktande av 
särdragen och behoven hos medlemsstater 
med mindre utvecklade finansmarknader 
samt situationen i olika sektorer.

syfte att bygga på EIB:s och 
kommissionens befintliga 
rådgivningstjänster i syfte att tillhandahålla 
rådgivningsstöd för fastställande, 
förberedelse och utarbetande av 
investeringsprojekt samt fungera som ett 
gemensamt tekniskt rådgivningscentrum 
för projektfinansiering i unionen. Detta 
stöd ska inbegripa tillhandahållandet av 
riktat stöd när det gäller användning av 
tekniskt bistånd till projektstrukturering, 
användning av innovativa 
finansieringsinstrument, användning av 
offentlig-privata partnerskap och, när så är 
lämpligt, rådgivning om relevanta frågor 
som rör unionsrätten samt, med avseende 
på solvensstödtjänsten, när det gäller 
inrättande, strukturering och förvaltning 
av företag för särskilda ändamål, fonder, 
investeringsplattformar och andra 
företag, med beaktande av särdragen och 
behoven hos medlemsstater med mindre 
utvecklade finansmarknader samt 
situationen i olika sektorer.”

Or. en

(32017R2396)

Ändringsförslag 214
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 24 – led -a (nytt)
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 2

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(-a) I punkt 1 ska andra stycket ändras 
på följande sätt:

EIAH ska kunna bidra med teknisk 
assistans inom de områden som förtecknas 
i artikel 9.2, i synnerhet inom områdena 
energieffektivitet, TEN-T och rörlighet i 

”EIAH ska kunna bidra med teknisk 
assistans inom de områden som förtecknas 
i artikel 9.2, i synnerhet inom områdena 
energieffektivitet, TEN-T och rörlighet i 
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städerna. Det ska också stödja 
förberedelser av klimatåtgärder och projekt 
för den cirkulära ekonomin eller delar 
därav, särskilt i samband med COP21, 
förberedelse av projekt i den digitala 
sektorn liksom förberedelse av projekt som 
avses i artikel 5.1 tredje stycket andra 
strecksatsen.

städerna. Det ska också stödja 
förberedelser av klimatåtgärder och projekt 
för den cirkulära ekonomin samt 
övergången till en rättvis, hållbar och 
koldioxidneutral ekonomi för alla senast 
2050, eller delar därav, särskilt i samband 
med den europeiska gröna given, 
Parisavtalet, principen att inte orsaka 
betydande skada och förberedelse av 
projekt i den digitala sektorn liksom 
förberedelse av projekt som avses i artikel 
5.1 tredje stycket andra strecksatsen.”

Or. en

Ändringsförslag 215
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, 
Ondřej Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
för Renew-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 25 – led ba (nytt)
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 14 – punkt 6a

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(ba) Punkt 6a ska ändras på följande 
sätt:

I syfte att utveckla en stor geografisk 
täckning för rådgivningstjänsterna inom 
unionen och för att framgångsrikt utnyttja 
lokala kunskaper om Efsi, ska EIAH vid 
behov och med beaktande av befintliga 
stödsystem inrätta en lokal närvaro, i syfte 
att tillhandahålla konkret, proaktivt och 
skräddarsytt stöd på plats. Sådant ska 
särskilt inrättas i medlemsstater eller 
regioner med svårigheter att utveckla 
projekt inom ramen för Efsi. EIAH ska 
bidra till kunskapsöverföring till regional 
och lokal nivå i syfte att bygga upp 
regional och lokal kapacitet och expertis.

”I syfte att utveckla en stor geografisk 
täckning för rådgivningstjänsterna inom 
unionen och för att framgångsrikt utnyttja 
lokala kunskaper om Efsi, ska EIAH vid 
behov och med beaktande av befintliga 
stödsystem inrätta en lokal närvaro, i syfte 
att tillhandahålla konkret, proaktivt och 
skräddarsytt stöd på plats. Sådant ska 
särskilt inrättas i medlemsstater eller 
regioner med svårigheter att utveckla 
projekt inom ramen för Efsi och, med 
avseende på solvensstödtjänsten, i de 
medlemsstater som har lidit störst 
ekonomisk skada till följd av 
covid-19-pandemin. EIAH ska bidra till 
kunskapsöverföring till regional och lokal 
nivå i syfte att bygga upp regional och 
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lokal kapacitet och expertis.”

Or. en

(32017R2396)

Ändringsförslag 216
Frances Fitzgerald

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 26
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 14a – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett belopp på upp till 100 000 000 EUR 
ska göras tillgängligt för att täcka 
kostnader, rådgivningstjänster och tekniskt 
och administrativt stöd i samband med 
etablering och förvaltning av fonder, 
företag för särskilda ändamål, 
investeringsplattformar och andra företag 
för solvensstödtjänsten, inbegripet för det 
stöd som avses i artikel 14.2 i och med 
särskild inriktning på medlemsstater med 
mindre utvecklade aktiemarknader. 
Tekniskt stöd ska även vara tillgängligt för 
att stödja en grön och digital omställning i 
företag som finansieras under denna tjänst.

Ett belopp på upp till 150 000 000 EUR 
ska göras tillgängligt för att täcka 
kostnader, rådgivningstjänster och tekniskt 
och administrativt stöd i samband med 
etablering och förvaltning av fonder, 
företag för särskilda ändamål, 
investeringsplattformar och andra företag 
för solvensstödtjänsten, inbegripet för det 
stöd som avses i artikel 14.2 i och med 
särskild inriktning på medlemsstater med 
mindre utvecklade aktiemarknader samt 
fonder, investeringsplattformar och 
företag för särskilda ändamål som 
tillhandahåller stöd till små och 
medelstora företag. Tekniskt stöd ska även 
vara tillgängligt för att stödja en grön och 
digital omställning i företag som 
finansieras under denna tjänst, med 
särskild inriktning på små och medelstora 
företag.

Or. en

Ändringsförslag 217
Claude Gruffat, Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 26
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Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 14a – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett belopp på upp till 100 000 000 EUR 
ska göras tillgängligt för att täcka 
kostnader, rådgivningstjänster och tekniskt 
och administrativt stöd i samband med 
etablering och förvaltning av fonder, 
företag för särskilda ändamål, 
investeringsplattformar och andra företag 
för solvensstödtjänsten, inbegripet för det 
stöd som avses i artikel 14.2 i och med 
särskild inriktning på medlemsstater med 
mindre utvecklade aktiemarknader. 
Tekniskt stöd ska även vara tillgängligt för 
att stödja en grön och digital omställning i 
företag som finansieras under denna tjänst.

Ett belopp på upp till 100 000 000 EUR 
ska göras tillgängligt för att täcka 
kostnader, rådgivningstjänster och tekniskt 
och administrativt stöd i samband med 
etablering och förvaltning av fonder, 
företag för särskilda ändamål, 
investeringsplattformar och andra företag 
som har inrättats av EIB-gruppen eller 
nationella utvecklingsbanker eller -
institutioner för solvensstödtjänsten, 
inbegripet för det stöd som avses i artikel 
14.2 i och med särskild inriktning på 
medlemsstater med mindre utvecklade 
aktiemarknader. Tekniskt stöd ska även 
inriktas på att stödja en grön och digital 
omställning i företag som finansieras under 
denna tjänst.

Or. en

Ändringsförslag 218
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 26a (nytt)
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 16 – punkt 2 – led c

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(26a) I artikel 16.2 ska led c ändras på 
följande sätt:

c) En bedömning av i vilken omfattning de 
transaktioner som omfattas av denna 
förordning bidrar till att uppnå de allmänna 
målen som fastställs i artikel 9.2, 
inbegripet en bedömning av nivån på Efsi-
investeringar i forskning, utveckling och 
innovation och transporter (inbegripet 
transeuropeiska transportnät och 
stadstransporter), telekommunikationer, 

”c) En bedömning av i vilken 
omfattning de transaktioner som omfattas 
av denna förordning bidrar till att uppnå de 
allmänna målen som fastställs i artikel 9.2, 
särskilt den europeiska gröna given och 
strategin för att forma Europas digitala 
framtid, inbegripet en bedömning av nivån 
på Efsi-investeringar i forskning, 
utveckling och innovation och transporter 
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energiinfrastruktur och energieffektivitet. (inbegripet transeuropeiska transportnät 
och stadstransporter), 
telekommunikationer, energiinfrastruktur 
och energieffektivitet.”

Or. en

Ändringsförslag 219
Claude Gruffat, Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 27
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 16 – punkt 2 – stycke 2 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Transaktioner under solvensstödtjänsten 
ska i förekommande fall rapporteras 
separat och på det sätt som anges i 
garantiavtalet.

Transaktioner under solvensstödtjänsten 
ska i förekommande fall rapporteras 
separat och på det sätt som anges i 
garantiavtalet. Denna rapportering ska 
särskilt innehålla en utförlig bedömning 
av bidraget till den gröna och digitala 
omställningen för de företag som gynnas 
av systemet i lämpliga fall på grundval av 
de omställningsplaner som fastställs av de 
företag som får stöd.
Finansierade företag ska klimat- och 
miljösäkras samt prövas och spåras vad 
gäller social hållbarhet så att de negativa 
konsekvenserna blir så små som möjligt 
och fördelarna för unionens miljömål och 
sociala mål blir så stora som möjligt. När 
enheter söker finansiering ska de därför 
ge lämplig information för detta ändamål 
med hjälp av vägledning som 
kommissionen utarbetar. Denna 
information ska omfatta hur stor andel av 
finansieringen som går till miljömässigt 
hållbar ekonomisk verksamhet i enlighet 
med artikel 3 i förordning (EU) 2020/852 
om inrättande av en ram för att underlätta 
hållbara investeringar och om ändring av 
förordning (EU) 2019/2088 samt närmare 
fastställa de planer som avses i avsnitt 6 
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led d i bilaga II. Förenklade och 
proportionella bestämmelser ska 
tillhandahållas företag som inte omfattas 
av en skyldighet att offentliggöra icke-
finansiell information enligt artikel 19a 
eller artikel 29a i direktiv 2013/34/EU.

Or. en

Ändringsförslag 220
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 27
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 16 – punkt 2 – stycke 2 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Transaktioner under solvensstödtjänsten 
ska i förekommande fall rapporteras 
separat och på det sätt som anges i 
garantiavtalet.

Transaktioner under solvensstödtjänsten 
ska i förekommande fall rapporteras 
separat och på det sätt som anges i 
garantiavtalet. EIB-gruppen ska årligen 
rapportera till medlagstiftarna i form av 
en offentlig förteckning över de slutliga 
mottagarna av solvensstödtjänsten via en 
databas.

Or. en

Ändringsförslag 221
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, 
Ondřej Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
för Renew-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 27
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 16 – punkt 2 – stycke 2 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Transaktioner under solvensstödtjänsten 
ska i förekommande fall rapporteras 
separat och på det sätt som anges 

Transaktioner under solvensstödtjänsten 
ska i förekommande fall rapporteras 
separat och på det sätt som anges 
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i garantiavtalet. i garantiavtalet, samt dessutom inbegripa:

Or. en

Ändringsförslag 222
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, 
Ondřej Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
för Renew-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 27b (nytt)
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 16 – punkt 2 – stycke 2 – led a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27b) I artikel 16.2 andra stycket ska 
följande led läggas till:
”a) En beskrivning av åtgärder som 
har vidtagits för att upptäcka och 
förhindra bedrägliga förfaranden och 
penningtvätt i EIB-transaktionernas 
investeringskedja i enlighet med 
artikel 21.”

Or. en

Ändringsförslag 223
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, 
Olivier Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
för Renew-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 27c (nytt)
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 16 – punkt 2 – stycke 2 – led b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27c) I artikel 16.2 andra stycket ska 
följande led läggas till:
”b) En bedömning av efterlevnad av 
och bidrag till den europeiska gröna given 
och åtaganden enligt Parisavtalet.”
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Or. en

Ändringsförslag 224
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, 
Ondřej Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
för Renew-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 27d (nytt)
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 16 – punkt 2 – stycke 2 – led c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27d) I artikel 16.2 andra stycket ska 
följande led läggas till:
”c) En bedömning av bidrag till den 
digitala omställningen av unionens 
ekonomi.”

Or. en

Ändringsförslag 225
Claude Gruffat, Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 27a (nytt)
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 16 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27a) I artikel 16 ska följande punkt 
läggas till:
”2a. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 23.1–3 och 23.5 för att komplettera 
denna förordning genom att fastställa de 
rapporteringskrav som anges i punkt 2.”

Or. en
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Ändringsförslag 226
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 28a (nytt)
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 16 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28a)  I artikel 16.6 ska följande mening 
läggas till:
”Senast den 31 december 2021 och 
därefter varje år ska kommissionen 
överlämna en rapport om fördelningen av 
medlen inom ramen för 
solvensstödinstrumentet till 
Europaparlamentet, rådet och 
revisionsrätten.”

Or. en

Ändringsförslag 227
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Paul Tang, Joachim Schuster

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 29a (nytt)
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 18 – punkt 3 – led a

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(29a) Artikel 18.3 a ska ändras på 
följande sätt:

a) EIB offentliggöra en heltäckande rapport 
om Efsis funktion som ska innehålla en 
utvärdering av Efsis effekter på 
investeringar i unionen, 
sysselsättningsskapande och tillgång till 
finansiering för små och medelstora företag 
och medelstora börsnoterade företag,

”a) EIB offentliggöra en heltäckande 
rapport om Efsis funktion som ska 
innehålla en utvärdering av Efsis effekter 
på hållbara investeringar i unionen, 
hållbart sysselsättningsskapande, 
företagens solvens och förbättrad tillgång 
till finansiering för små och medelstora 
företag och medelstora börsnoterade 
företag,”

Or. en



AM\1211825SV.docx 105/135 PE655.933v01-00

SV

Ändringsförslag 228
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 29a (nytt)
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 18 – punkt 3 – led b

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(29a) I artikel 18.3 ska led b ändras på 
följande sätt:

b) kommissionen offentliggöra en 
heltäckande rapport om användningen av 
EU-garantin och garantifondens funktion.

b) kommissionen offentliggöra en 
heltäckande rapport om användningen av 
EU-garantin och garantifondens funktion 
och dess inverkan på unionens 
återhämtning efter covid-19, 
unionsföretagens solvens samt medverkan 
till att uppfylla målsättningen för den nya 
gröna given och strategin för att forma 
Europas digitala framtid.

Or. en

Ändringsförslag 229
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Paul Tang, Joachim Schuster

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 29b (nytt)
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 18 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29b) I artikel 18.3 ska led b ändras på 
följande sätt:
”b) kommissionen offentliggöra en 
heltäckande rapport om användningen av 
EU-garantin och garantifondens funktion 
och dess inverkan på unionens 
återhämtning och en hållbar solvens hos 
de unionsföretag som omfattas av 
garantin.”
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Or. en

Ändringsförslag 230
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 29a (nytt)
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 19 – punkt 2 a (ny)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(29a) I artikel 19 ska följande punkt 
läggas till:

– ”För transaktioner under 
solvensstödtjänsten ska stödmottagare och 
finansiella intermediärer som är företag 
med en konsoliderad nettoomsättning på 
eller över 50 000 000 EUR årligen 
utarbeta och kostnadsfritt offentliggöra 
en rapport om inkomstskatteuppgifter. 
Uppdelat per skattejurisdiktion och för 
varje jurisdiktion där företaget är 
verksamt ska rapporten innehålla 
följande: a) Moderbolagets namn och, om 
tillämpligt, en förteckning över dess 
samtliga dotterbolag, en kort beskrivning 
av arten av deras verksamhet och deras 
respektive geografiska läge. b) Antalet 
anställda i heltidsekvivalenter. c) Andra 
fasta tillgångar än kontanter eller likvida 
medel. d) Nettoomsättningen, inbegripet 
en åtskillnad mellan omsättning med 
närstående parter och omsättning med 
icke-närstående parter. e) Vinst- eller 
förlustbelopp före inkomstskatt. f) 
Upplupen inkomstskatt (innevarande år) 
som utgör den aktuella skattekostnaden 
medtagen i beskattningsbar vinst eller 
förlust för räkenskapsåret per 
dotterföretag och filialer med 
skattemässig hemvist i den berörda 
jurisdiktionen. g) Betald inkomstskatt som 
utgör den skatt som betalats för relevant 
räkenskapsår per dotterföretag och 
filialer med skattemässig hemvist i den 
berörda skattejurisdiktionen. h) 
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Ackumulerade vinstmedel. i) Aktiekapital. 
j) Uppgifter om mottagna offentliga 
subventioner och eventuella donationer 
utbetalda till politiker, politiska 
organisationer eller politiska stiftelser. k) 
Huruvida företag, dotterföretag eller 
filialer åtnjuter skatteförmåner från en 
patentbox eller likvärdiga system.”

Or. en

Ändringsförslag 231
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Paul Tang

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 29c (nytt)
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 22a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29c) Följande artikel ska införas:
”Artikel 22a
Principer för god skatteförvaltning
1. Finansiella intermediärer eller 
godkända stödberättigade företag som 
genomför projekt under 
solvensstödtjänsten ska inte ha några 
rapporteringspliktiga arrangemang enligt 
rådets direktiv (EU) 2018/822* som rör 
rapporteringspliktiga gränsöverskridande 
arrangemang, såvida inte sådana enheter 
åtar sig att upphäva de 
rapporteringspliktiga arrangemangen 
inom tolv månader från och med den dag 
då avtalet ingicks mellan EIB och 
stödmottagaren eller den finansiella 
intermediären. Under solvensstödtjänsten 
ska stora företag, i den mening som avses 
i Europaparlamentets och rådets direktiv 
2013/34/EU** om årsbokslut, 
koncernredovisning och rapporter i vissa 
typer av företag, som är stödmottagare 
inte ha några rapporteringspliktiga 
arrangemang enligt rådets direktiv (EU) 
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2018/822 som rör rapporteringspliktiga 
gränsöverskridande arrangemang, såvida 
inte sådana företag åtar sig att upphäva 
de rapporteringspliktiga arrangemangen 
inom tolv månader från och med den dag 
då avtalet ingicks mellan EIB och 
stödmottagaren eller den finansiella 
intermediären.
2. I enlighet med kommissionens 
rekommendation C(2020)4885*** får inte 
enheter som drar fördel av 
solvensstödtjänsten
a) ha skatterättslig hemvist i eller 
vara registrerade enligt lagstiftningen 
i jurisdiktioner som står med på EU:s lista 
över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner,
b) direkt eller indirekt kontrolleras av 
aktieägare i jurisdiktioner som står med 
på EU:s lista över icke samarbetsvilliga 
jurisdiktioner, upp till den verkliga 
huvudmannen enligt definitionen i artikel 
6.3 i Europaparlamentets och rådets 
direktiv (EU) 2015/849****,
c) direkt eller indirekt kontrollera 
dotterföretag eller äga fast egendom i 
jurisdiktioner som står med på EU:s lista 
över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner, 
d) ha aktieinnehav i företag i 
jurisdiktioner som står med på EU:s lista 
över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner.”

Or. en

Ändringsförslag 232
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 31 – led 2 – led a
Förordning (EU) 2015/1017
Bilaga II – avsnitt 2 – led b – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) EU-garantin ska beviljas för att 
direkt eller indirekt stödja finansieringen 
av nya transaktioner. På 
infrastrukturområdet, bör investeringar 

b) EU-garantin ska beviljas för att 
direkt eller indirekt stödja finansieringen 
av nya transaktioner. På 
infrastrukturområdet, bör investeringar 
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som skapar nya tillgångar (greenfield) 
uppmuntras. Investeringar i utvidgning och 
modernisering av befintliga tillgångar 
(brownfield) får också stödjas. Under 
solvensstödtjänsten ska finansieringen 
syfta till att förbättra företags egna kapital 
och solvens. Villkoren för finansieringen 
bör undvika att snedvrida konkurrensen 
mellan företag. EU-garantin ska i regel inte 
beviljas för att stödja 
refinansieringstransaktioner (till exempel 
för att ersätta befintliga låneavtal eller 
andra former av finansiellt stöd till projekt 
som redan helt eller delvis har 
förverkligats), utom under 
solvensstödtjänsten eller under 
exceptionella och väl motiverade 
omständigheter där det har påvisats att en 
sådan transaktion kommer att möjliggöra 
en ny investering för ett minst lika högt 
belopp som beloppet för transaktionen och 
som skulle uppfylla de kriterier för 
godtagbarhet och allmänna mål som 
fastställs i artikel 6 respektive artikel 9.2.

som skapar nya tillgångar (greenfield) 
uppmuntras. Investeringar i utvidgning och 
modernisering av befintliga tillgångar 
(brownfield) får också stödjas. Under 
solvensstödtjänsten ska finansieringen 
syfta till att förbättra företags egna kapital 
och solvens. Villkoren för finansieringen 
bör undvika att snedvrida konkurrensen 
mellan företag och utformas på sätt som 
förhindrar marknadskoncentration. 
EU-garantin ska i regel inte beviljas för att 
stödja refinansieringstransaktioner (till 
exempel för att ersätta befintliga låneavtal 
eller andra former av finansiellt stöd till 
projekt som redan helt eller delvis har 
förverkligats), utom under 
solvensstödtjänsten eller under 
exceptionella och väl motiverade 
omständigheter där det har påvisats att en 
sådan transaktion kommer att möjliggöra 
en ny investering för ett minst lika högt 
belopp som beloppet för transaktionen och 
som skulle uppfylla de kriterier för 
godtagbarhet och allmänna mål som 
fastställs i artikel 6 respektive artikel 9.2.

Or. en

Ändringsförslag 233
Claude Gruffat, Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 31 – led 2 – led a
Förordning (EU) 2015/1017
Bilaga II – avsnitt 2 – led b – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) EU-garantin ska beviljas för att 
direkt eller indirekt stödja finansieringen 
av nya transaktioner. På 
infrastrukturområdet, bör investeringar 
som skapar nya tillgångar (greenfield) 
uppmuntras. Investeringar i utvidgning och 
modernisering av befintliga tillgångar 
(brownfield) får också stödjas. Under 

b) EU-garantin ska beviljas för att 
direkt eller indirekt stödja finansieringen 
av nya transaktioner. På 
infrastrukturområdet, bör investeringar 
som skapar nya tillgångar (greenfield) 
uppmuntras. Investeringar i utvidgning och 
modernisering av befintliga tillgångar 
(brownfield) får också stödjas. Under 
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solvensstödtjänsten ska finansieringen 
syfta till att förbättra företags egna kapital 
och solvens. Villkoren för finansieringen 
bör undvika att snedvrida konkurrensen 
mellan företag. EU-garantin ska i regel inte 
beviljas för att stödja 
refinansieringstransaktioner (till exempel 
för att ersätta befintliga låneavtal eller 
andra former av finansiellt stöd till projekt 
som redan helt eller delvis har 
förverkligats), utom under 
solvensstödtjänsten eller under 
exceptionella och väl motiverade 
omständigheter där det har påvisats att en 
sådan transaktion kommer att möjliggöra 
en ny investering för ett minst lika högt 
belopp som beloppet för transaktionen och 
som skulle uppfylla de kriterier för 
godtagbarhet och allmänna mål som 
fastställs i artikel 6 respektive artikel 9.2.

solvensstödtjänsten ska finansieringen 
förbättra företags egna kapital och solvens 
med särskild inriktning på små och 
medelstora företag. Villkoren för 
finansieringen bör undvika att snedvrida 
konkurrensen mellan företag. Som regel 
ska EU-garantin inte beviljas för att stödja 
refinansieringstransaktioner (till exempel 
för att ersätta befintliga låneavtal eller 
andra former av finansiellt stöd till projekt 
som redan helt eller delvis har 
förverkligats), utom under exceptionella 
och väl motiverade omständigheter där det 
har påvisats att en sådan transaktion 
kommer att möjliggöra en ny investering 
för ett minst lika högt belopp som beloppet 
för transaktionen och den uppfyller Efsis 
kriterier för godtagbarhet och allmänna mål 
som fastställs i artikel 6 respektive artikel 
9.2.

Or. en

Ändringsförslag 234
Claude Gruffat, Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 31 – led 2 – led b
Förordning (EU) 2015/1017
Bilaga II – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) EU-garantin ska stödja ett brett 
spektrum av produkter som gör det möjligt 
för Efsi att anpassa sig till marknadens 
behov samtidigt som privata investeringar i 
projekt uppmuntras, utan att tränga ut 
privat marknadsfinansiering. EIB förväntas 
i detta sammanhang tillhandahålla 
finansiering inom ramen för Efsi i syfte att 
uppnå ett mål på totalt minst 500 000 000 
000 EUR i offentliga eller privata 
investeringar under infrastruktur- och 
innovationstjänsten och under tjänsten för 
små och medelstora företag, vilket 

c) EU-garantin ska stödja ett brett 
spektrum av produkter som gör det möjligt 
för Efsi att anpassa sig till marknadens 
behov samtidigt som privata investeringar i 
projekt uppmuntras, utan att tränga ut 
privat marknadsfinansiering. EIB förväntas 
i detta sammanhang tillhandahålla 
finansiering inom ramen för Efsi i syfte att 
uppnå ett mål på totalt minst 500 000 000 
000 EUR i offentliga eller privata 
investeringar under infrastruktur- och 
innovationstjänsten och under tjänsten för 
små och medelstora företag, vilket 
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inbegriper finansiering som mobiliseras 
genom EIF inom ramen för 
Efsitransaktioner som rör de instrument 
som avses i artikel 10.2 b, nationella 
utvecklingsbanker eller -institutioner och 
genom ökad tillgång till finansiering för 
enheter som har upp till 3 000 anställda. De 
stödberättigade produkterna ska innefatta 
bland annat11 lån, garantier/motgarantier, 
mezzaninfinansiering och efterställda lån, 
kapitalmarknadsinstrument inbegripet 
kreditförstärkningsinstrument, samt 
investeringar i aktiekapital eller kapital 
likställt med eget kapital, inbegripet genom 
nationella utvecklingsbanker eller -
institutioner, investeringsplattformar, 
fonder eller företag för särskilda ändamål. 
För att göra det möjligt för ett brett 
spektrum av investerare att investera i 
Efsiprojekt ska EIB i detta sammanhang 
tillåtas att strukturera lämpliga portföljer. 
Under solvensstödtjänsten ska 
stödberättigade produkter utgöras av 
produkter som leder till investeringar och 
förmedlar aktiekapital eller kapital likställt 
med eget kapital till företag, med undantag 
för enheter som är inriktade på 
företagsuppköp (eller ersättningskapital) i 
syfte att sälja av tillgångar. EIB och EIF 
förväntas tillhandahålla finansiering i syfte 
att nå ett mål på upp till 300 000 000 000 
EUR i investeringar under 
solvensstödtjänsten.

inbegriper finansiering som mobiliseras 
genom EIF inom ramen för 
Efsitransaktioner som rör de instrument 
som avses i artikel 10.2 b, nationella 
utvecklingsbanker eller -institutioner och 
genom ökad tillgång till finansiering för 
enheter som har upp till 3 000 anställda. De 
stödberättigade produkterna ska innefatta 
bland annat11 lån, garantier, 
mezzaninfinansiering och efterställda lån, 
kapitalmarknadsinstrument inbegripet 
kreditförstärkningsinstrument, samt 
investeringar i aktiekapital eller kapital 
likställt med eget kapital, inbegripet genom 
nationella utvecklingsbanker eller -
institutioner, investeringsplattformar, 
fonder eller företag för särskilda ändamål 
som har inrättats av EIB-gruppen eller 
nationella utvecklingsbanker eller -
institutioner. För att göra det möjligt för 
ett brett spektrum av investerare att 
investera i Efsiprojekt ska EIB i detta 
sammanhang tillåtas att strukturera 
lämpliga portföljer. Under 
solvensstödtjänsten ska stödberättigade 
produkter utgöras av produkter som leder 
till investeringar och förmedlar aktiekapital 
eller kapital likställt med eget kapital till 
företag, med undantag för enheter som är 
inriktade på företagsuppköp (eller 
ersättningskapital) i syfte att sälja av 
tillgångar. EIB och EIF förväntas 
tillhandahålla finansiering i syfte att nå ett 
mål på upp till 300 000 000 000 EUR i 
investeringar under solvensstödtjänsten.

_________________ _________________
11 Detta är en icke uttömmande uppräkning 
av produkter som kan erbjudas genom Efsi.

11 Detta är en icke uttömmande uppräkning 
av produkter som kan erbjudas genom Efsi.

Or. en

Ändringsförslag 235
Claude Gruffat, Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
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Artikel 1 – stycke 1 – led 31 – led 2 – led c
Förordning (EU) 2015/1017
Bilaga II – avsnitt 6 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Nationella utvecklingsbanker eller -
institutioner, investeringsplattformar, 
fonder och företag för särskilda ändamål 
ska vara berättigade till täckning av 
EIB-garantin mot en motgaranti från EU-
garantin i enlighet med artikel 10.2 c.

d) Nationella utvecklingsbanker eller -
institutioner, investeringsplattformar, 
fonder och företag för särskilda ändamål 
som har inrättats av EIB-gruppen eller 
nationella utvecklingsbanker eller -
institutioner ska vara berättigade till 
täckning av EIB-garantin mot en 
motgaranti från EU-garantin i enlighet med 
artikel 10.2 c.

Or. en

Ändringsförslag 236
Claude Gruffat, Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 31 – led 3
Förordning (EU) 2015/1017
Bilaga II – avsnitt 6 – led d – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– EU-garantin får användas för att 
stödja EIB:s eller EIF:s finansiering, eller 
garantier till, eller investeringar i fonder, 
företag för särskilda ändamål eller andra 
investeringsplattformar, inbegripet genom 
nationella utvecklingsbanker eller -
institutioner eller andra relevanta 
arrangemang, som investerar i aktiekapital 
och kapital likställt med eget kapital 
i företag.

– EU-garantin får användas för att 
stödja EIB:s eller EIF:s finansiering, eller 
garantier till, eller investeringar i fonder, 
företag för särskilda ändamål eller andra 
investeringsplattformar som har inrättats 
av EIB-gruppen eller av nationella 
utvecklingsbanker eller -institutioner eller 
andra relevanta arrangemang, som 
investerar i aktiekapital och kapital likställt 
med eget kapital till företag.

Or. en

Ändringsförslag 237
Claude Gruffat, Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 31 – led 3
Förordning (EU) 2015/1017
Bilaga II – avsnitt 6 – led d – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Särskilt fonder, företag för särskilda 
ändamål eller investeringsplattformar som 
är inriktade på företag som bedriver 
gränsöverskridande verksamhet inom 
unionen och/eller företag som har stor 
potential i fråga om grön eller digital 
omställning ska stå i fokus under 
solvensstödtjänsten.

– Särskilt fonder, företag för särskilda 
ändamål eller investeringsplattformar som 
är inriktade på företag som bedriver 
gränsöverskridande verksamhet inom 
unionen och/eller företag som har stor 
potential i fråga om eller befinner sig i en 
grön eller digital omställning ska stå i 
fokus under solvensstödtjänsten.

Or. en

Ändringsförslag 238
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, 
Ondřej Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
för Renew-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 31 – led 3
Förordning (EU) 2015/1017
Bilaga II – avsnitt 6 – led d – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Fonder, företag för särskilda 
ändamål eller investeringsplattformar ska 
tillhandahålla finansiering på affärsmässiga 
villkor eller på villkor som 
överensstämmer med den tillfälliga ramen 
för statligt stöd12, med vederbörlig hänsyn 
till solvensstödinstrumentets europeiska 
karaktär och till fondernas och andra 
företags oberoende verksamhetsledning.

– Fonder, företag för särskilda 
ändamål eller investeringsplattformar ska 
tillhandahålla finansiering på affärsmässiga 
villkor eller på villkor som 
överensstämmer med den tillfälliga ramen 
för statligt stöd12, med vederbörlig hänsyn 
till solvensstödinstrumentets europeiska 
karaktär och till fondernas och andra 
företags oberoende verksamhetsledning. 
Medlemsstater som deltar i fonder, 
företag för särskilda ändamål eller 
investeringsplattformar ska göra det 
i enlighet med kraven som anges i bilaga 
III till denna förordning.

_________________ _________________
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12 Meddelande från kommissionen: 
Tillfällig ram för statliga stödåtgärder till 
stöd för ekonomin under det pågående 
utbrottet av covid-19 (C(2020) 1863), 
ändrat genom C(2020) 3156 final.

12 Meddelande från kommissionen: 
Tillfällig ram för statliga stödåtgärder till 
stöd för ekonomin under det pågående 
utbrottet av covid-19 (C(2020) 1863), 
ändrat genom C(2020) 3156 final.

Or. en

Ändringsförslag 239
Claude Gruffat, Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 31 – led 3
Förordning (EU) 2015/1017
Bilaga II – avsnitt 6 – led d – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Fonder, företag för särskilda 
ändamål eller investeringsplattformar ska 
tillhandahålla finansiering på affärsmässiga 
villkor eller på villkor som 
överensstämmer med den tillfälliga ramen 
för statligt stöd12, med vederbörlig hänsyn 
till solvensstödinstrumentets europeiska 
karaktär och till fondernas och andra 
företags oberoende verksamhetsledning.

– Fonder, företag för särskilda 
ändamål eller investeringsplattformar ska 
tillhandahålla finansiering på affärsmässiga 
villkor, med undantag för små och 
medelstora företag, eller på villkor som 
överensstämmer med den tillfälliga ramen 
för statligt stöd12, med vederbörlig hänsyn 
till solvensstödinstrumentets europeiska 
karaktär och till fondernas och andra 
företags oberoende verksamhetsledning. 

_________________ _________________
12 Meddelande från kommissionen: 
Tillfällig ram för statliga stödåtgärder till 
stöd för ekonomin under det pågående 
utbrottet av covid-19 (C(2020) 1863), 
ändrat genom C(2020) 3156 final.

12 Meddelande från kommissionen: 
Tillfällig ram för statliga stödåtgärder till 
stöd för ekonomin under det pågående 
utbrottet av covid-19 (C(2020) 1863), 
ändrat genom C(2020) 3156 final.

Or. en

Ändringsförslag 240
Claude Gruffat, Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 31 – led 3
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Förordning (EU) 2015/1017
Bilaga II – avsnitt 6 – led d – strecksats 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– De företag som stöds av fonder, 
företag för särskilda ändamål eller 
investeringsplattformar ska uppmuntras att 
så långt det är möjligt uppfylla högt ställda 
minimikrav vad gäller sociala och 
miljömässiga skyddsbestämmelser i 
enlighet med vägledning från styrelsen. 
Sådan vägledning bör omfatta adekvata 
bestämmelser för att undvika onödiga 
administrativa bördor, varvid hänsyn ska 
tas till företagens storlek och till att 
bestämmelserna bör vara mindre stränga 
för små och medelstora företag. Företag 
med en viss exponering mot ett antal på 
förhand fastställda miljöskadliga 
verksamheter, i synnerhet mot sektorer 
som omfattas av EU:s system för 
utsläppshandel, ska uppmuntras att 
upprätta planer för en framtida grön 
omställning. De ska även uppmuntras att 
fortsätta sin digitala omvandling. Tekniskt 
stöd ska vara tillgängligt för att bistå 
företagen i dessa omställningar.

– De företag som stöds av fonder, 
företag för särskilda ändamål eller 
investeringsplattformar ska så långt det är 
möjligt uppfylla högt ställda minimikrav 
vad gäller sociala och miljömässiga 
skyddsbestämmelser i enlighet med 
vägledning från styrelsen på grundval av 
artiklarna 17 och 18 i förordning 
2020/852. Sådan vägledning bör omfatta 
adekvata bestämmelser för att undvika 
onödiga administrativa bördor, varvid 
hänsyn ska tas till företagens storlek och 
till att bestämmelserna bör vara mindre 
stränga för små och medelstora företag. 
Företag som omfattas av en skyldighet att 
offentliggöra icke-finansiell information 
enligt artiklarna 19a eller 29a i direktiv 
2013/34/EU, ska upprätta planer för en 
grön och rättvis omställning. De ska även 
uppmuntras att fortsätta sin digitala 
omvandling. Tekniskt stöd ska vara 
tillgängligt för att bistå företagen i dessa 
omställningar.

Omställningsplanerna ska åtminstone 
säkerställa att
– företagets ekonomiska verksamhet 
överensstämmer med unionens klimatmål 
enligt [förordning (EU) 2020/XXX om 
inrättande av en ram för att uppnå 
klimatneutralitet (Europeisk klimatlag)],
– företagets ekonomiska verksamhet, 
i tillämpliga fall, anpassas till miljömålen 
i artikel 9 b–f i förordning 2020/852,
– lämplig vägledning upprättas för att 
bedöma och minimera hållbarhetsrisker,
– alla framtida kapitalutgifter används för 
tillgångar eller processer som är kopplade 
till ekonomisk verksamhet som uppfyller 
kraven för miljömässig hållbarhet enligt 
artiklarna 3 och 9 i förordning 2020/852,
– en utfasning planeras av verksamhet 
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som orsakar betydande skada för 
miljömål enligt artikel 17 i förordning 
2020/852 och en omvandling av sådan 
verksamhet till neutral eller skonsam 
verksamhet inom en förutbestämd 
tidsram,
– mål fastställs för sysselsättning av god 
kvalitet och jämställdhet, inbegripet mål 
för lika lön.
Omställningsplanerna ska innehålla 
mellanliggande mål och uppdateras på 
årlig basis samt ge en 
efterhandsutvärdering av huruvida dessa 
mål har uppnåtts.
Företag som inte omfattas av en 
skyldighet att offentliggöra icke-finansiell 
information enligt artikel 19a eller artikel 
29a i direktiv 2013/34/EU ska upprätta 
omställningsplaner som förklarar 
huruvida och i vilken utsträckning deras 
ekonomiska verksamheter stöder de 
miljömål som avses i artikel 3 i förordning 
2020/852. Planerna kan i lämpliga fall 
innehålla mål för hur stor andel av deras 
kapitalutgifter och av deras 
verksamhetskostnader i samband med 
tillgångar eller processer kopplade till 
ekonomisk verksamhet som uppfyller 
kraven för miljömässig hållbarhet enligt 
artiklarna 3 och 9 i 
taxonomiförordningen. Planerna kan 
även innehålla mål för högkvalitativa 
arbetstillfällen och åtgärder för att bevara 
arbetstillfällen samt för jämställdhet, 
inbegripet mål för lika lön. Planerna kan 
innehålla mellanliggande mål och 
uppdateras vartannat år samt ge en 
efterhandsutvärdering av huruvida dessa 
mellanliggande mål har uppnåtts. 
Förenklade mallar och vägledning samt 
ekonomiskt och tekniskt stöd för att 
upprätta planerna ska på begäran 
tillhandahållas de företag som avses i 
denna punkt.
Planerna och uppdateringarna ska 
överlämnas till EIB eller den berörda 
nationella utvecklingsbanken eller -
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institutionen i syfte att uppfylla kraven på 
rapportering, ansvarighet och utvärdering 
enligt kapitel VI i denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 241
Frances Fitzgerald

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 31 – led 3
Förordning (EU) 2015/1017
Bilaga II – avsnitt 6 – led d – strecksats 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– De företag som stöds av fonder, 
företag för särskilda ändamål eller 
investeringsplattformar ska uppmuntras att 
så långt det är möjligt uppfylla högt ställda 
minimikrav vad gäller sociala och 
miljömässiga skyddsbestämmelser 
i enlighet med vägledning från styrelsen. 
Sådan vägledning bör omfatta adekvata 
bestämmelser för att undvika onödiga 
administrativa bördor, varvid hänsyn ska 
tas till företagens storlek och till att 
bestämmelserna bör vara mindre stränga 
för små och medelstora företag. Företag 
med en viss exponering mot ett antal på 
förhand fastställda miljöskadliga 
verksamheter, i synnerhet mot sektorer 
som omfattas av EU:s system för 
utsläppshandel, ska uppmuntras att 
upprätta planer för en framtida grön 
omställning. De ska även uppmuntras att 
fortsätta sin digitala omvandling. Tekniskt 
stöd ska vara tillgängligt för att bistå 
företagen i dessa omställningar.

– Med undantag för små och 
medelstora företag enligt definitionen i 
EU:s rekommendation 2003/361 ska de 
företag som stöds av fonder, företag för 
särskilda ändamål eller 
investeringsplattformar vara skyldiga att så 
långt det är möjligt uppfylla högt ställda 
minimikrav vad gäller sociala och 
miljömässiga skyddsbestämmelser 
i enlighet med vägledning från styrelsen. 
Sådan vägledning bör omfatta adekvata 
bestämmelser för att undvika onödiga 
administrativa bördor, varvid hänsyn ska 
tas till företagens storlek och till att 
bestämmelserna bör vara mindre stränga 
för små och medelstora företag. Företag 
med en viss exponering mot ett antal på 
förhand fastställda miljöskadliga 
verksamheter, i synnerhet mot sektorer 
som omfattas av EU:s system för 
utsläppshandel, ska uppmuntras att 
upprätta planer för en framtida grön 
omställning. De ska även uppmuntras att 
fortsätta sin digitala omvandling. Tekniskt 
stöd ska vara tillgängligt för att bistå 
företagen i dessa omställningar.

Or. en
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Ändringsförslag 242
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 31 – led 3
Förordning (EU) 2015/1017
Bilaga II – avsnitt 6 – led d – strecksats 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– De företag som stöds av fonder, 
företag för särskilda ändamål eller 
investeringsplattformar ska uppmuntras att 
så långt det är möjligt uppfylla högt ställda 
minimikrav vad gäller sociala och 
miljömässiga skyddsbestämmelser i 
enlighet med vägledning från styrelsen. 
Sådan vägledning bör omfatta adekvata 
bestämmelser för att undvika onödiga 
administrativa bördor, varvid hänsyn ska 
tas till företagens storlek och till att 
bestämmelserna bör vara mindre stränga 
för små och medelstora företag. Företag 
med en viss exponering mot ett antal på 
förhand fastställda miljöskadliga 
verksamheter, i synnerhet mot sektorer 
som omfattas av EU:s system för 
utsläppshandel, ska uppmuntras att 
upprätta planer för en framtida grön 
omställning. De ska även uppmuntras att 
fortsätta sin digitala omvandling. Tekniskt 
stöd ska vara tillgängligt för att bistå 
företagen i dessa omställningar.

– De företag som stöds av fonder, 
företag för särskilda ändamål eller 
investeringsplattformar ska vara skyldiga 
att uppfylla högt ställda minimikrav vad 
gäller sociala och miljömässiga 
skyddsbestämmelser i enlighet med 
vägledning från styrelsen. Sådan 
vägledning bör omfatta adekvata 
bestämmelser för att undvika onödiga 
administrativa bördor, varvid hänsyn ska 
tas till företagens storlek och till att 
bestämmelserna bör vara mindre stränga 
för små och medelstora företag. Företag 
med en viss exponering mot ett antal på 
förhand fastställda miljöskadliga 
verksamheter, i synnerhet mot sektorer 
som omfattas av EU:s system för 
utsläppshandel, ska vara skyldiga att inom 
en angiven tidsram upprätta planer för en 
framtida grön omställning, inbegripet 
åtgärder för att minska 
koldioxidutsläppen. De ska även 
uppmuntras att fortsätta sin digitala 
omvandling. Tekniskt stöd ska vara 
tillgängligt för att bistå företagen i dessa 
omställningar.

Or. en

Ändringsförslag 243
Aurore Lalucq

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 31 – led 3
Förordning (EU) 2015/1017
Bilaga II – avsnitt 6 – led d – strecksats 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

– De företag som stöds av fonder, 
företag för särskilda ändamål eller 
investeringsplattformar ska uppmuntras att 
så långt det är möjligt uppfylla högt ställda 
minimikrav vad gäller sociala och 
miljömässiga skyddsbestämmelser 
i enlighet med vägledning från styrelsen. 
Sådan vägledning bör omfatta adekvata 
bestämmelser för att undvika onödiga 
administrativa bördor, varvid hänsyn ska 
tas till företagens storlek och till att 
bestämmelserna bör vara mindre stränga 
för små och medelstora företag. Företag 
med en viss exponering mot ett antal på 
förhand fastställda miljöskadliga 
verksamheter, i synnerhet mot sektorer 
som omfattas av EU:s system för 
utsläppshandel, ska uppmuntras att 
upprätta planer för en framtida grön 
omställning. De ska även uppmuntras att 
fortsätta sin digitala omvandling. Tekniskt 
stöd ska vara tillgängligt för att bistå 
företagen i dessa omställningar.

– De företag som stöds av fonder, 
företag för särskilda ändamål eller 
investeringsplattformar ska uppmuntras att 
så långt det är möjligt uppfylla sociala och 
miljömässiga skyddsbestämmelser 
i enlighet med den europeiska pelaren för 
sociala rättigheter, Parisavtalet samt 
målen för hållbar utveckling. Sådan 
vägledning bör omfatta adekvata 
bestämmelser för att undvika onödiga 
administrativa bördor, varvid hänsyn ska 
tas till företagens storlek och till att 
bestämmelserna bör vara mindre stränga 
för små och medelstora företag. Företag 
med en viss exponering mot ett antal på 
förhand fastställda miljöskadliga 
verksamheter, i synnerhet mot sektorer 
som omfattas av EU:s system för 
utsläppshandel, ska uppmuntras att 
upprätta planer för en framtida grön 
omställning. De ska även uppmuntras att 
fortsätta sin digitala omvandling. Tekniskt 
stöd ska vara tillgängligt för att bistå 
företagen i dessa omställningar.

Or. fr

Ändringsförslag 244
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, 
Ondřej Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
för Renew-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 31 – led 3
Förordning (EU) 2015/1017
Bilaga II – avsnitt 6 – led d – strecksats 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– De företag som stöds av fonder, 
företag för särskilda ändamål eller 
investeringsplattformar ska uppmuntras att 
så långt det är möjligt uppfylla högt ställda 
minimikrav vad gäller sociala och 
miljömässiga skyddsbestämmelser 

– De företag som stöds av fonder, 
företag för särskilda ändamål eller 
investeringsplattformar ska uppmuntras att 
så långt det är möjligt uppfylla högt ställda 
minimikrav vad gäller sociala och 
miljömässiga skyddsbestämmelser 
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i enlighet med vägledning från styrelsen. 
Sådan vägledning bör omfatta adekvata 
bestämmelser för att undvika onödiga 
administrativa bördor, varvid hänsyn ska 
tas till företagens storlek och till att 
bestämmelserna bör vara mindre stränga 
för små och medelstora företag. Företag 
med en viss exponering mot ett antal på 
förhand fastställda miljöskadliga 
verksamheter, i synnerhet mot sektorer 
som omfattas av EU:s system för 
utsläppshandel, ska uppmuntras att 
upprätta planer för en framtida grön 
omställning. De ska även uppmuntras att 
fortsätta sin digitala omvandling. Tekniskt 
stöd ska vara tillgängligt för att bistå 
företagen i dessa omställningar.

i enlighet med vägledning från styrelsen. 
Sådan vägledning bör omfatta adekvata 
bestämmelser för att undvika onödiga 
administrativa bördor, varvid hänsyn ska 
tas till företagens storlek och till att 
bestämmelserna bör vara proportionella 
för små och medelstora företag. Företag 
med en viss exponering mot ett antal på 
förhand fastställda miljöskadliga 
verksamheter, i synnerhet mot sektorer 
som omfattas av EU:s system för 
utsläppshandel, ska uppmuntras att 
upprätta planer för en framtida grön 
omställning. De ska även uppmuntras att 
fortsätta sin digitala omvandling. Tekniskt 
stöd ska vara tillgängligt för att bistå 
företagen i dessa omställningar.

Or. en

Ändringsförslag 245
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 31 – led 3
Förordning (EU) 2015/1017
Bilaga II – avsnitt 6 – led d – strecksats 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– De företag som stöds av fonder, 
företag för särskilda ändamål eller 
investeringsplattformar ska uppmuntras att 
så långt det är möjligt uppfylla högt ställda 
minimikrav vad gäller sociala och 
miljömässiga skyddsbestämmelser i 
enlighet med vägledning från styrelsen. 
Sådan vägledning bör omfatta adekvata 
bestämmelser för att undvika onödiga 
administrativa bördor, varvid hänsyn ska 
tas till företagens storlek och till att 
bestämmelserna bör vara mindre stränga 
för små och medelstora företag. Företag 
med en viss exponering mot ett antal på 
förhand fastställda miljöskadliga 
verksamheter, i synnerhet mot sektorer 
som omfattas av EU:s system för 

– De företag som stöds av fonder, 
företag för särskilda ändamål eller 
investeringsplattformar ska vara 
uppmuntras att uppfylla högt ställda 
minimikrav vad gäller sociala och 
miljömässiga skyddsbestämmelser i 
enlighet med vägledning från styrelsen. 
Sådan vägledning bör omfatta adekvata 
bestämmelser för att undvika onödiga 
administrativa bördor, varvid hänsyn ska 
tas till företagens storlek och till att 
bestämmelserna bör vara mindre stränga 
för små och medelstora företag. Företag 
med en viss exponering mot ett antal på 
förhand fastställda miljöskadliga 
verksamheter, i synnerhet mot sektorer 
som omfattas av EU:s system för 
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utsläppshandel, ska uppmuntras att 
upprätta planer för en framtida grön 
omställning. De ska även uppmuntras att 
fortsätta sin digitala omvandling. Tekniskt 
stöd ska vara tillgängligt för att bistå 
företagen i dessa omställningar.

utsläppshandel, ska uppmuntras att 
upprätta planer för en framtida grön 
omställning. De ska även uppmuntras att 
fortsätta sin digitala omvandling. Tekniskt 
stöd ska vara tillgängligt för att bistå 
företagen i dessa omställningar.

Or. en

Ändringsförslag 246
Nils Torvalds, Billy Kelleher, Nicolae Ştefănuță, Luis Garicano, Stéphanie Yon-Courtin, 
Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 31 – led 3
Förordning (EU) 2015/1017
Bilaga II – avsnitt 6 – led d – strecksats 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– De företag som stöds av fonder, 
företag för särskilda ändamål eller 
investeringsplattformar ska uppmuntras att 
så långt det är möjligt uppfylla högt ställda 
minimikrav vad gäller sociala och 
miljömässiga skyddsbestämmelser i 
enlighet med vägledning från styrelsen. 
Sådan vägledning bör omfatta adekvata 
bestämmelser för att undvika onödiga 
administrativa bördor, varvid hänsyn ska 
tas till företagens storlek och till att 
bestämmelserna bör vara mindre stränga 
för små och medelstora företag. Företag 
med en viss exponering mot ett antal på 
förhand fastställda miljöskadliga 
verksamheter, i synnerhet mot sektorer 
som omfattas av EU:s system för 
utsläppshandel, ska uppmuntras att 
upprätta planer för en framtida grön 
omställning. De ska även uppmuntras att 
fortsätta sin digitala omvandling. Tekniskt 
stöd ska vara tillgängligt för att bistå 
företagen i dessa omställningar.

– De företag som stöds av fonder, 
företag för särskilda ändamål eller 
investeringsplattformar ska uppmuntras att 
så långt det är möjligt uppfylla högt ställda 
minimikrav vad gäller sociala och 
miljömässiga skyddsbestämmelser i 
enlighet med vägledning från styrelsen. 
Sådan vägledning bör omfatta adekvata 
bestämmelser för att undvika onödiga 
administrativa bördor, varvid hänsyn ska 
tas till företagens storlek och till att 
bestämmelserna bör vara mindre stränga 
för små och medelstora företag. Företag 
med en viss exponering mot ett antal på 
förhand fastställda miljöskadliga 
verksamheter, i synnerhet mot sektorer 
som omfattas av EU:s system för 
utsläppshandel, ska upprätta planer för en 
grön omställning. De ska även starkt 
uppmuntras att fortsätta sin digitala 
omvandling. Tekniskt stöd ska vara 
tillgängligt för att bistå företagen i dessa 
omställningar.

Or. en
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Ändringsförslag 247
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 31 – led 3
Förordning (EU) 2015/1017
Bilaga II – avsnitt 6 – led d – strecksats 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– De företag som stöds av fonder, 
företag för särskilda ändamål eller 
investeringsplattformar och som är stora 
företag enligt definitionen i direktiv 
2013/34 ska vara skyldiga att föreslå 
planer för bevarande av arbetstillfällen 
som syftar till att behålla anställda kvar 
i arbete och föreslår tydliga möjligheter 
till omskolning.

Or. en

Ändringsförslag 248
Aurore Lalucq

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 31 – led 3
Förordning (EU) 2015/1017
Bilaga II – avsnitt 6 – led d – strecksats 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– EIB bör lägga fram en 
lägesrapport inför Europaparlamentet om 
sina projekt var tredje månad som 
innehåller
(a) en social, ekonomisk och 
miljömässig bedömning av utlåningen.
(b) metoden för att förhindra 
intressekonflikter, särskilt mellan 
medlemmarna i Efsis 
investeringskommitté och EIB:s styrelse, 
samt förslag som syftar till att integrera 
striktare regler vid intressekonflikter.

Or. fr
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Ändringsförslag 249
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 31 – led 3a (nytt)
Förordning (EU) 2015/1017
Bilaga II – avsnitt 8 – stycke 1 – led a

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(3a) Avsnitt 8 led a ska ändras på 
följande sätt:

a) Sektoriell koncentration ”a) Sektoriell koncentration

För att styra den sektoriella 
diversifieringen och koncentrationen av 
Efsis portfölj ska styrelsen fastställa 
vägledande sektoriella 
koncentrationsgränser avseende 
omfattningen av de transaktioner som stöds 
av EU-garantin i slutet av den inledande 
investeringsperioden. De vägledande 
koncentrationsgränserna ska offentliggöras. 
Styrelsen får besluta att ändra dessa 
vägledande gränser efter samråd med 
investeringskommittén. Styrelsen ska 
i detta fall skriftligt redogöra för sina 
beslut för Europaparlamentet och rådet.

För att styra den sektoriella 
diversifieringen och koncentrationen av 
Efsis portfölj ska styrelsen fastställa 
vägledande sektoriella 
koncentrationsgränser avseende 
omfattningen av de transaktioner som stöds 
av EU-garantin i slutet av den inledande 
investeringsperioden. De vägledande 
koncentrationsgränserna ska offentliggöras. 
Styrelsen får besluta att ändra dessa 
vägledande gränser efter samråd med 
investeringskommittén.

Styrelsen ska ange särskilda 
diversifierings- och 
koncentrationsgränser under 
solvensstödtjänsten för att säkerställa att 
kraven i artikel 9.2a b och c uppfylls och 
samtidigt undvika en alltför stor 
koncentration till ett begränsat antal 
sektorer. Styrelsen ska regelbundet 
bedöma covid-19-pandemins ekonomiska 
följdverkningar för medlemsstater och 
sektorer. På denna grundval får styrelsen 
besluta att ändra dessa gränser efter 
samråd med investeringskommittén.
Styrelsen ska skriftligt redogöra för sina 
beslut avseende de vägledande gränserna 
och de specifika gränserna för 
solvensstödtjänsten för Europaparlamentet 
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och rådet. Europaparlamentet och rådet 
får bjuda in styrelseordföranden till en 
diskussion om dessa beslut.”

Or. en

Ändringsförslag 250
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 31 – led 4
Förordning (EU) 2015/1017
Bilaga II – avsnitt 8 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Geografisk koncentration utgår
Transaktioner som stöds av Efsi ska inte 
vara koncentrerade till något särskilt 
territorium i slutet av den berörda 
investeringsperioden. Styrelsen ska därför 
anta vägledande riktlinjer för geografisk 
diversifiering och koncentration. 
Styrelsen får besluta att ändra dessa 
vägledande gränser efter samråd med 
investeringskommittén.
Styrelsen ska ange särskilda 
diversifierings- och 
koncentrationsgränser under 
solvensstödtjänsten för att säkerställa att 
kraven i artikel 9.2a b och c uppfylls och 
samtidigt undvika en alltför stor 
koncentration till ett begränsat antal 
medlemsstater. Styrelsen ska regelbundet 
bedöma covid-19-pandemins ekonomiska 
följdverkningar för medlemsstater och 
sektorer. På denna grundval får styrelsen 
besluta att ändra dessa gränser efter 
samråd med investeringskommittén.
Styrelsen ska skriftligen redogöra för sina 
beslut avseende de vägledande gränserna 
och de specifika gränserna för 
solvensstödtjänsten för 
Europaparlamentet och rådet. Efsi bör ha 
som mål att täcka alla medlemsstater.



AM\1211825SV.docx 125/135 PE655.933v01-00

SV

Or. en

Motivering

Det bör inte förekomma någon geografisk öronmärkning av medel.

Ändringsförslag 251
Frances Fitzgerald

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 31 – led 4
Förordning (EU) 2015/1017
Bilaga II – avsnitt 8 – led b – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Transaktioner som stöds av Efsi ska inte 
vara koncentrerade till något särskilt 
territorium i slutet av den berörda 
investeringsperioden. Styrelsen ska därför 
anta vägledande riktlinjer för geografisk 
diversifiering och koncentration. Styrelsen 
får besluta att ändra dessa vägledande 
gränser efter samråd med 
investeringskommittén.

Transaktioner som stöds av Efsi ska inte 
vara koncentrerade till något särskilt 
territorium i slutet av den berörda 
investeringsperioden. Styrelsen ska därför 
anta vägledande riktlinjer för geografisk 
diversifiering och koncentration i syfte att 
säkerställa en balanserad geografisk 
spridning av stödet. Styrelsen får besluta 
att ändra dessa vägledande gränser efter 
samråd med investeringskommittén.

Or. en

Ändringsförslag 252
Claude Gruffat, Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 31 – led 4
Förordning (EU) 2015/1017
Bilaga II – avsnitt 8 – led b – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Styrelsen ska ange särskilda 
diversifierings- och koncentrationsgränser 
under solvensstödtjänsten för att säkerställa 
att kraven i artikel 9.2a b och c uppfylls 
och samtidigt undvika en alltför stor 

Styrelsen ska ange särskilda 
diversifierings- och koncentrationsgränser 
under solvensstödtjänsten för att säkerställa 
att kraven i artikel 9.2a b och c uppfylls 
och samtidigt undvika en alltför stor 



PE655.933v01-00 126/135 AM\1211825SV.docx

SV

koncentration till ett begränsat antal 
medlemsstater. Styrelsen ska regelbundet 
bedöma covid-19-pandemins ekonomiska 
följdverkningar för medlemsstater och 
sektorer. På denna grundval får styrelsen 
besluta att ändra dessa gränser efter samråd 
med investeringskommittén.

koncentration till ett begränsat antal 
medlemsstater. Styrelsen ska regelbundet 
bedöma covid-19-pandemins ekonomiska 
följdverkningar för medlemsstater och 
sektorer. I detta syfte ska den övervaka 
indikatorer som exempelvis folkmängd, 
omvänd BNP per capita och avvikelser 
i medlemsstaternas arbetslöshetsgrad 
jämfört med EU-genomsnittet under 
perioden 2015–2019. På denna grundval 
får styrelsen besluta att ändra dessa gränser 
efter samråd med investeringskommittén.

Or. en

Ändringsförslag 253
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, 
Ondřej Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
för Renew-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 31 – led 4
Förordning (EU) 2015/1017
Bilaga II – avsnitt 8 – led b – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Styrelsen ska ange särskilda 
diversifierings- och koncentrationsgränser 
under solvensstödtjänsten för att säkerställa 
att kraven i artikel 9.2a b och c uppfylls 
och samtidigt undvika en alltför stor 
koncentration till ett begränsat antal 
medlemsstater. Styrelsen ska regelbundet 
bedöma covid-19-pandemins ekonomiska 
följdverkningar för medlemsstater och 
sektorer. På denna grundval får styrelsen 
besluta att ändra dessa gränser efter samråd 
med investeringskommittén.

Styrelsen ska ange särskilda 
diversifierings- och koncentrationsgränser 
under solvensstödtjänsten för att säkerställa 
att kraven i artikel 9.2a b och c uppfylls 
och samtidigt undvika en alltför stor 
koncentration till ett begränsat antal 
medlemsstater. Styrelsen ska regelbundet, 
åtminstone kvartalsvis, bedöma pandemins 
ekonomiska följdverkningar för 
medlemsstater och sektorer. På denna 
grundval får styrelsen besluta att ändra 
dessa gränser efter samråd med 
investeringskommittén.

Or. en

Ändringsförslag 254
Claude Gruffat, Henrike Hahn
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för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 31 – led 4
Förordning (EU) 2015/1017
Bilaga II – avsnitt 8 – led b – stycke 4 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Styrelsen ska regelbundet minst en gång 
per år till Europaparlamentet och rådet 
rapportera om mottagarna av detta 
instrument och om intermediärernas 
verksamhet, för att säkerställa fullständig, 
korrekt och snabb transparens i 
programmet.

Or. en

Ändringsförslag 255
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, 
Ondřej Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
för Renew-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 31a (nytt)
Förordning (EU) 2015/1017
Bilaga III (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31a) Följande bilaga ska läggas till:
”BILAGA III: KRAV SOM TILLÄMPAS 
PÅ STÖD SOM KAN 
TILLHANDAHÅLLAS AV 
MEDLEMSSTATER INOM RAMEN 
FÖR SOLVENSSTÖDTJÄNSTEN
(1) Allmänna principer
– Staten ska erhålla lämplig ersättning för 
investeringen. Ju närmare ersättningen 
ligger marknadsmässiga villkor, desto 
mindre är den potentiella snedvridning av 
konkurrensen som den statliga 
interventionen kan leda till.
– Covid-19-rekapitaliseringen bör 
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återbetalas när ekonomin stabiliseras. 
Medlemsstaten måste införa en mekanism 
för att gradvis öka incitamenten till 
återbetalning.
– Ersättningen för solvensstödet bör höjas 
för att närma sig marknadspriserna, så att 
stödmottagare och övriga aktieägare ges 
ett incitament att återbetala den statliga 
rekapitaliseringsåtgärden och risken för 
snedvridning av konkurrensen 
minimeras.
– Som ett alternativ till de 
ersättningsmodeller som anges nedan får 
medlemsstaterna anmäla stödordningar 
eller individuella åtgärder där 
ersättningsmodellen anpassas i enlighet 
med kapitalinstrumentets egenskaper och 
förmånsrätt, förutsatt att de totalt sett 
leder till ett liknande resultat när det 
gäller att ge incitament för statens utträde 
och ett liknande samlat resultat för 
statens ersättning.
(2) Ersättning från egetkapitalinstrument
– Ett kapitaltillskott från staten, eller en 
motsvarande intervention, ska ske till ett 
pris som inte överstiger stödmottagarens 
genomsnittliga aktiekurs under de 
15 dagar som föregår begäran om 
kapitaltillskott. Om stödmottagaren inte är 
ett börsnoterat företag, bör en 
uppskattning av dess marknadsvärde 
fastställas av en oberoende expert eller på 
något annat sätt som står i proportion till 
ändamålet.
– Alla rekapitaliseringsåtgärder ska 
innefatta en mekanism som gradvis höjer 
statens ersättning, så att stödmottagaren 
ges incitament att köpa tillbaka statens 
kapitaltillskott. Höjningen av ersättningen 
kan utgöras av ytterligare aktier som 
tilldelas staten eller av andra mekanismer, 
och bör motsvara en höjning på minst 
10 % av ersättningen till staten (för 
innehav som är ett resultat av statens ej 
återbetalda covid-19-kapitaltillskott), för 
varje höjningssteg:
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a) Om staten inte har sålt minst 40 % av 
sitt aktieinnehav som är ett resultat av 
covid-19-kapitaltillskottet, kommer 
höjningsmekanismen att aktiveras fyra år 
efter det att solvensstöd gavs i form av 
kapitaltillskott.
b) Om staten inte har sålt hela sitt 
aktieinnehav som är ett resultat av 
solvensstödet i form av kapitaltillskott, 
kommer höjningsmekanismen återigen att 
aktiveras sex år efter det att solvensstöd 
gavs i form av kapitaltillskott. Om 
stödmottagaren inte är ett börsnoterat 
företag, får medlemsstaterna besluta att 
genomföra vart och ett av de två stegen ett 
år senare, dvs. fem respektive sju år efter 
beviljandet av solvensstöd i form av 
kapitaltillskott.
– Kommissionen kan godta alternativa 
mekanismer, förutsatt att de totalt sett 
leder till ett liknande resultat när det 
gäller att ge incitament för statens utträde 
och ett liknande samlat resultat för 
statens ersättning.
– Stödmottagaren bör när som helst 
kunna återköpa den kapitalandel som 
staten har förvärvat. I syfte att säkerställa 
att staten erhåller en rimlig ersättning för 
investeringen bör återköpspriset vara det 
högre beloppet av
i) statens nominella investering ökad med 
en årlig ränteersättning som är 
200 räntepunkter högre än vad som anges 
i punkt 66 i kommissionens meddelande 
(2020/C 164/03)1a, eller
ii) marknadspriset vid tidpunkten för 
återköpet.
– Alternativt kan staten när som helst 
sälja sin kapitalandel till marknadspris till 
andra köpare än stödmottagaren. 
En sådan försäljning kräver i princip en 
öppen och icke-diskriminerande 
sondering hos potentiella köpare eller en 
försäljning på börsen. Staten kan ge 
befintliga aktieägare prioriterad rätt att 
köpa till det pris som följer av den öppna 
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sonderingen.
(3) Ersättning från 
hybridkapitalinstrument
– Den totala ersättningen från 
hybridkapitalinstrument måste på ett 
lämpligt sätt beakta följande 
komponenter:
a) Det valda instrumentets 
egenskaper, inklusive dess förtursrätt, risk 
och samtliga betalningsvillkor.
b) Inbyggda incitament till utträde 
(t.ex. klausuler om gradvis höjning av 
ersättningen eller klausuler om återköp). 
c) En lämplig referensränta.
Minimiersättningen från 
hybridkapitalinstrument fram till dess att 
de konverteras till aktieliknande 
instrument ska minst motsvara basräntan 
(IBOR 1 år eller motsvarande 
offentliggjord av kommissionen1b), plus 
en premie i enlighet med punkt 66 i 
kommissionens meddelande (2020/C 
164/03)1c.
– Konverteringen av 
hybridkapitalinstrument till eget kapital 
ska genomföras till minst 5 procent under 
den teoretiska kursen utan teckningsrätter 
(Terp) vid tidpunkten för konverteringen.
– Efter konverteringen till eget kapital 
måste en mekanism införas, som gradvis 
höjer statens ersättning, så att 
stödmottagarna ges incitament att köpa 
tillbaka statens kapitaltillskott. Om det 
egna kapital som är ett resultat av statens 
intervention i form av solvensstöd 
fortfarande ägs av staten två år efter 
konverteringen till eget kapital, ska staten 
erhålla en ytterligare ägarandel av 
stödmottagaren utöver sitt återstående 
innehav som är ett resultat av statens 
konvertering av solvensstödets 
hybridkapitalinstrument. Denna 
ytterligare ägarandel ska uppgå till minst 
10 procent av det återstående innehav 
som är ett resultat av statens konvertering 
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av solvensstödets kapitalinstrument. 
Kommissionen kan godta alternativa 
mekanismer för gradvis höjning, under 
förutsättning att de ger samma incitament 
och ett liknande samlat resultat för 
statens ersättning.
– Medlemsstaterna kan välja en 
prissättningsformel som innehåller 
ytterligare klausuler om gradvis höjning 
eller klausuler om återbetalning. Sådana 
komponenter bör utformas så att de ger 
incitament till att snabbt avsluta statens 
rekapitaliseringsstöd till stödmottagaren. 
Kommissionen kan också godta 
alternativa prissättningsmetoder, under 
förutsättning att de leder till ersättningar 
som är högre eller liknande de 
ersättningar som ovanstående metod leder 
till.
– På grund av hybridinstrumentens starkt 
skiftande karaktär ger kommissionen inte 
vägledning för alla typer av instrument. 
Hybridinstrumenten ska under alla 
omständigheter följa principerna ovan, 
med en ersättning som återspeglar de 
olika instrumentens risk.
(4) Företagsstyrning och förhindrande av 
otillbörlig snedvridning av konkurrensen
– För att undvika otillbörlig snedvridning 
av konkurrensen får stödmottagarna inte 
ägna sig åt stadsstödsfinansierad 
aggressiv kommersiell expansion eller ta 
alltför stora risker. Generellt är behovet 
av skyddsåtgärder mindre ju mindre 
medlemsstatens kapitalandel är och ju 
högre ersättningen är.
– Om mottagaren av solvensstöd i form av 
rekapitalisering som överstiger 
250 miljoner euro är ett företag med 
betydande marknadsstyrka på minst en av 
de relevanta marknader där företaget är 
verksamt, måste medlemsstaterna föreslå 
ytterligare åtgärder för att bibehålla en 
effektiv konkurrens på de marknaderna. 
När medlemsstaterna föreslår sådana 
åtgärder får de särskilt erbjuda åtaganden 
med avseende på struktur eller beteende 
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enligt vad som anges i kommissionens 
tillkännagivande om korrigerande 
åtgärder som kan godtas enligt rådets 
förordning (EG) nr 139/2004 och 
kommissionens förordning (EG) 
nr 802/2004.
– Det är förbjudet för mottagare av 
solvensstöd att marknadsföra detta 
i kommersiellt syfte.
– Så länge som minst 75 % av 
solvensstödet inte har återbetalats ska 
stödmottagare, med undantag för små och 
medelstora företag, vara förhindrade att 
förvärva en andel på mer än 10 % i 
konkurrenter eller andra aktörer inom 
samma affärsgren, även i tidigare och 
senare led.
– I undantagsfall, och utan att det 
påverkar koncentrationskontrollen, får 
sådana stödmottagare förvärva en andel 
på mer än 10 % i aktörer i ett tidigare 
eller senare led inom sitt 
verksamhetsområde, dock endast om 
förvärvet är nödvändigt för att 
stödmottagarens bärkraft ska bibehållas. 
Kommissionen får tillåta förvärvet om det 
är nödvändigt för att stödmottagaren ska 
kunna bibehålla sin bärkraft. Förvärvet 
får inte genomföras innan kommissionen 
har fattat ett beslut i frågan.
– Statligt stöd får inte användas för att 
korssubventionera ekonomiska 
verksamheter i integrerade företag som 
redan befann sig i ekonomiska 
svårigheter den 31 december 2019. 
Integrerade företag ska ha en tydlig 
särredovisning för att säkerställa att 
rekapitaliseringsåtgärden inte gynnar 
dessa verksamheter.
– Så länge som solvensstödet inte till fullo 
har återbetalats får stödmottagarna inte 
betala ut utdelningar, inte göra 
icke-obligatoriska kupongbetalningar, 
och inte köpa tillbaka aktier, utom från 
staten.
– Så länge som minst 75 % av 
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solvensstödet inte har återbetalats, får 
ersättningen till varje person 
i stödmottagarens ledning inte överstiga 
den fasta delen av dennes ersättning per 
den 31 december 2019. För personer som 
får en plats i ledningen vid eller efter 
rekapitaliseringen är den tillämpliga 
gränsen den lägsta fasta ersättningen för 
någon av personerna i ledningen per den 
31 december 2019. Under inga 
omständigheter får bonusar eller andra 
rörliga eller jämförbara 
ersättningskomponenter betalas ut.
(5) Statens strategi för utträde ur innehav 
som är ett resultat av rekapitaliseringen, 
och rapporteringsskyldigheter
– Stödmottagare, med undantag för små 
och medelstora företag, som har fått 
solvensstöd på mer än 25 % av det egna 
kapitalet vid tidpunkten för interventionen 
måste uppvisa en trovärdig 
utträdesstrategi för medlemsstatens 
innehav, såvida inte statens intervention 
sänks till en nivå under 25 % av det egna 
kapitalet inom 12 månader från den dag 
då stödet beviljades.
– Utträdesstrategin ska omfatta följande:
a) Stödmottagarens plan för den 
fortsatta verksamheten och användningen 
av de medel som investerats av staten, 
inklusive en betalningsplan för 
ersättningen och återköp av den statliga 
investeringen (nedan tillsammans kallade 
återbetalningsplanen). b) De åtgärder som 
stödmottagaren och staten kommer att 
vidta för att följa återbetalningsplanen.
– Utträdesstrategin bör utarbetas och 
överlämnas till medlemsstaten inom 
12 månader efter det att stöd har beviljats 
och måste få medlemsstatens 
godkännande.
– Stödmottagare måste rapportera till 
medlemsstaten om framstegen med 
genomförandet av återbetalningsplanen 
och uppfyllandet av villkoren i avsnitt 4 
inom 12 månader efter det att planen har 
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lagts fram, och därefter regelbundet var 
tolfte månad.
– Medlemsstaten ska årligen rapportera 
till kommissionen om genomförandet av 
återbetalningsplanen och om uppfyllandet 
av villkoren i avsnitt 4.
– Om statens intervention inte har sänkts 
till under 15 % av stödmottagarens egna 
kapital sex år efter solvensstödet måste en 
omstruktureringsplan i enlighet med 
riktlinjerna för undsättning och 
omstrukturering anmälas till 
kommissionen för godkännande. 
Kommissionen kommer att bedöma om de 
åtgärder som läggs fram i 
omstruktureringsplanen säkerställer 
stödmottagarens bärkraft, även med tanke 
på EU:s mål och medlemsstaternas 
skyldigheter i samband med den gröna 
och digitala omställningen, samt statens 
utträde, utan att handeln påverkas 
negativt i en omfattning som strider mot 
det gemensamma intresset. Om 
stödmottagaren inte är ett börsnoterat 
företag, eller är ett litet eller medelstort 
företag, får medlemsstaten besluta att 
anmäla en omstruktureringsplan endast 
i fall där statens intervention inte har 
sänkts till en nivå under 15 % av det egna 
kapitalet sju år efter solvensstödet.”
_________________
1a Meddelande från kommissionen - 
Ändring av den tillfälliga ramen för 
statliga stödåtgärder till stöd för 
ekonomin under det pågående utbrottet av 
covid-19 (2020/C 164/03)(EUT C 164, 
13.5.2020, s. 3–15)
1B Basräntan beräknad i enlighet med 
kommissionens meddelande om en 
översyn av metoden för att fastställa 
referens- och diskonteringsräntor (EUT C 
14, 19.1.2008, s. 6) som finns på GD 
Konkurrens webbplats: 
https://ec.europa.eu/
1c Meddelande från kommissionen - 
Ändring av den tillfälliga ramen för 
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statliga stödåtgärder till stöd för 
ekonomin under det pågående utbrottet av 
covid-19 (2020/C 164/03)(EUT C 164, 
13.5.2020, s. 3–15)

Or. en

Motivering

Den nya bilaga III är en kodifiering av avsnitt 3.11.5 –3.11.7 i kommissionens tillfälliga ram 
för statliga stödåtgärder till stöd för ekonomin under det pågående utbrottet av covid-19 som 
infördes genom kommissionens meddelande (2020/C 164/03)(EUT C 164, 13.5.2020, s. 3–
15).

I bilagan kodifieras de krav som ska tillämpas på ersättning och utträdesstrategi för 
medlemsstater som ger offentligt stöd i form av eget kapital och/eller hybridkapitalinstrument 
till företag som står inför ekonomiska svårigheter på grund av covid-19-utbrottet.


