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Teckenförklaring 

 * Samrådsförfarande 

 *** Godkännandeförfarande 

 ***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen) 

 ***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen) 

 ***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen) 

 

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 

förslaget till akt.) 

 

 

 

 

 

Ändringsförslag till ett förslag till akt 

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande: 
 

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 

markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 

stil i högerspalten. 

 

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 

vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 

ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 

innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 

anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 

som ändringsförslaget avser. 

 

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 

gäller följande: 

 

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 

symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 

att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 

markeras med genomstrykning.  

Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 

avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 

inte. 
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION 

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av InvestEU-

programmet 

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

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 

(COM(2018)0439), 

– med beaktande av artiklarna 294.2, 173 och 175 tredje stycket i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt 

förslag för parlamentet (C8-0257/2018), 

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den ...1, 

– med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den ...2, 

– med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen, 

– med beaktande av den gemensamma behandlingen av ärendet i utskottet för 

budgetutskottet och utskottet för ekonomi och valutafrågor, i enlighet med artikel 55 i 

arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från budgetutskottet och utskottet för ekonomi och 

valutafrågor samt yttrandena från utskottet för industrifrågor, forskning och energi, 

utskottet för transport och turism, utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, 

utskottet för regional utveckling och utskottet för kultur och utbildning (A8-0000/2018). 

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen. 

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för 

parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt 

förslag. 

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 

rådet, kommissionen och de nationella parlamenten. 

Ändringsförslag  1 

Förslag till förordning 

Skäl 3 

                                                 
1 EUT C […], […], s. […]. 
2 EUT C […], […], s. […]. 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(3) Under de senaste åren har unionen 

antagit ambitiösa strategier för att fullborda 

den inre marknaden och för att stimulera 

hållbar tillväxt och sysselsättning. Det 

handlar bl.a. om kapitalmarknadsunionen, 

strategin för den digitala inre marknaden, 

paketet Ren energi för alla i EU, EU:s 

handlingsplan för den cirkulära ekonomin, 

strategin för utsläppssnål rörlighet, 

försvaret och rymdstrategin för Europa. 

InvestEU-fonden bör utnyttja och förstärka 

synergieffekterna av dessa ömsesidigt 

förstärkande strategier genom att 

tillhandahålla stöd för investeringar och 

tillgång till finansiering. 

(3) Under de senaste åren har unionen 

antagit ambitiösa strategier för att fullborda 

den inre marknaden och för att stimulera 

hållbar tillväxt och sysselsättning för alla. 

Det handlar bl.a. om Europa 2020-

strategin, kapitalmarknadsunionen, 

strategin för den digitala inre marknaden, 

den europeiska kulturagendan, paketet 

Ren energi för alla i EU, EU:s 

handlingsplan för den cirkulära ekonomin, 

strategin för utsläppssnål rörlighet, 

försvaret och rymdstrategin för Europa och 

den europeiska pelaren för sociala 

rättigheter. InvestEU-fonden bör utnyttja 

och förstärka synergieffekterna av dessa 

ömsesidigt förstärkande strategier genom 

att tillhandahålla stöd för investeringar och 

tillgång till finansiering. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  2 

Förslag till förordning 

Skäl 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(5) InvestEU-fonden bör bidra till att 

förbättra unionens konkurrenskraft – inom 

bland annat innovation och digitalisering – 

hållbarheten i unionens ekonomiska 

tillväxt, samhällsresiliens, social 

delaktighet och integrering av unionens 

kapitalmarknader genom att bland annat 

motverka fragmenteringen på dessa 

marknader och diversifiera 

finansieringskällorna för EU:s företag. För 

att åstadkomma detta bör den stödja 

projekt som är tekniskt och ekonomiskt 

bärkraftiga genom att tillhandahålla en ram 

för användning av skuld-, riskdelnings- och 

egetkapitalinstrument som omfattas av en 

garanti från EU:s budget och genom bidrag 

(5) InvestEU-fonden bör bidra till att 

förbättra unionens konkurrenskraft – inom 

bland annat innovation och digitalisering – 

hållbarheten i unionens ekonomiska 

tillväxt, samhällsresiliens, social 

delaktighet och integrering av unionens 

kapitalmarknader genom att bland annat 

motverka fragmenteringen på dessa 

marknader och diversifiera 

finansieringskällorna för EU:s företag. För 

att åstadkomma detta bör den stödja de 

kulturella och kreativa sektorernas 

dubbla värde, projekt som är tekniskt, 

ekonomiskt och socialt bärkraftiga genom 

att tillhandahålla en ram för användning av 

skuld-, riskdelnings- och 
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från genomförandepartnerna. Den bör vara 

efterfrågestyrd samtidigt som stöd genom 

InvestEU-fonden bör vara inriktat på att 

bidra till att uppnå unionens politiska mål. 

egetkapitalinstrument som omfattas av en 

garanti från EU:s budget och genom 

finansiella bidrag från 

genomförandepartnerna. Den bör vara 

efterfrågestyrd samtidigt som stöd genom 

InvestEU-fonden bör vara inriktat på att 

bidra till att uppnå unionens politiska mål. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  3 

Förslag till förordning 

Skäl 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(6) InvestEU-fonden bör stödja 

investeringar i materiella och immateriella 

tillgångar för att främja tillväxt, 

investeringar och sysselsättning och 

därmed bidra till ökad välfärd och 

rättvisare inkomstfördelning inom EU. 

Åtgärder inom ramen för InvestEU-fonden 

bör vara ett komplement till det stöd 

unionens tillhandahåller via bidrag. 

(6) InvestEU-fonden bör stödja 

investeringar i materiella och immateriella 

tillgångar, inklusive kulturarv, för att 

främja tillväxt, investeringar och 

sysselsättning och därmed bidra till ökad 

välfärd och rättvisare inkomstfördelning 

samt ekonomisk, social och territoriell 

sammanhållning inom EU. Åtgärder inom 

ramen för InvestEU-fonden bör vara ett 

komplement till det stöd unionens 

tillhandahåller via bidrag. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  4 

Förslag till förordning 

Skäl 8 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(8) InvestEU-programmet bör bidra till 

att skapa ett system för hållbar finansiering 

inom EU. Detta system bör främja 

omorienteringen av privat kapital mot 

hållbara investeringar i enlighet med de 

mål som fastställs i kommissionens 

handlingsplan för finansiering av hållbar 

(8) InvestEU-programmet bör bidra till 

att skapa ett system för hållbar finansiering 

inom EU. Detta system bör främja 

omorienteringen av privat kapital mot 

sociala och hållbara investeringar i 

enlighet med de mål som fastställs i 

kommissionens handlingsplan för 
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tillväxt13. finansiering av hållbar tillväxt13. 

_________________ _________________ 

13 COM(2018) 97 final. 13 COM(2018) 97 final. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  5 

Förslag till förordning 

Skäl 9 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(9) För att ge uttryck för vikten av att 

bekämpa klimatförändringar i 

överensstämmelse med unionens åtaganden 

att genomföra Parisavtalet och uppfylla 

Förenta nationernas mål för hållbar 

utveckling, kommer InvestEU-programmet 

att bidra till att strömlinjeforma 

klimatinsatser och till att uppnå det 

övergripande målet att 25 % av utgifterna i 

EU-budgeten ska stödja klimatmålen. 

Åtgärder inom InvestEU-programmet 

väntas bidra med 30 % av programmets 

totala finansieringsram för klimatmål. 

Relevanta åtgärder kommer att identifieras 

under förberedelserna och genomförandet 

av InvestEU-programmet och på nytt 

bedömas i samband med relevanta 

utvärderingar och översyner. 

(9) För att ge uttryck för vikten av att 

bekämpa klimatförändringar i 

överensstämmelse med unionens åtaganden 

att genomföra Parisavtalet och uppfylla 

Förenta nationernas mål för hållbar 

utveckling, kommer InvestEU-programmet 

att bidra till att strömlinjeforma 

klimatinsatser och till att uppnå det 

övergripande målet att 30 % av utgifterna i 

EU-budgeten ska stödja klimatmålen. 

Åtgärder inom InvestEU-programmet 

väntas bidra med 30 % av programmets 

totala finansieringsram för klimatmål. 

Relevanta åtgärder kommer att identifieras 

under förberedelserna och genomförandet 

av InvestEU-programmet och på nytt 

bedömas i samband med relevanta 

utvärderingar och översyner. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  6 

Förslag till förordning 

Skäl 11 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(11) Enligt Världsekonomiskt forums 

rapport om globala risker 2018 hänför sig 

hälften av de tio mest kritiska riskerna för 

(11) Enligt Världsekonomiskt forums 

rapport om globala risker 2018 hänför sig 

hälften av de tio mest kritiska riskerna för 
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den globala ekonomin till miljön. Till dessa 

risker hör luft-, jord- och 

vattenföroreningar, extrema 

väderhändelser, förlust av biologisk 

mångfald och misslyckad begränsning av 

och anpassning till klimatförändringar. 

Miljöprinciperna är starkt förankrade i 

fördragen och i mycket av EU:s politik. Att 

strömlinjeforma miljömålen bör därför 

eftersträvas i verksamhet relaterad till 

InvestEU-fonden. Miljöskydd och 

tillhörande riskförebyggande arbete och 

riskhantering bör integreras i 

förberedelserna till och genomförandet av 

investeringar. EU bör också spåra sina 

utgifter relaterade till biologisk mångfald 

och begränsning av luftföroreningar för att 

fullgöra sina rapporteringsskyldigheter 

enligt konventionen om biologisk 

mångfald och i Europaparlamentets och 

rådets direktiv (EU) 216/228415. 

Investeringar som är inriktade på 

miljömässigt hållbara mål bör därför spåras 

med hjälp av gemensamma metoder som 

överensstämmer med de som tagits fram 

inom ramen för andra unionsprogram som 

avser klimat, biologisk mångfald och 

luftförordningar för att göra det möjligt att 

bedöma den enskilda och kombinerade 

effekten av investeringar i 

nyckelkomponenter inom naturkapital, 

såsom luft, vatten, mark och biologisk 

mångfald. 

den globala ekonomin till miljön. Till dessa 

risker hör luft-, jord- och 

vattenföroreningar, extrema 

väderhändelser, förlust av biologisk 

mångfald och misslyckad begränsning av 

och anpassning till klimatförändringar. 

Miljöprinciperna är starkt förankrade i 

fördragen och i mycket av EU:s politik. Att 

strömlinjeforma miljömålen bör därför 

eftersträvas i verksamhet relaterad till 

InvestEU-fonden. Miljöskydd och 

tillhörande riskförebyggande arbete och 

riskhantering, inbegripet vid händelser 

såsom översvämningar, jordbävningar, 

skogsbränder och andra katastrofer, bör 

integreras i förberedelserna till och 

genomförandet av investeringar. EU bör 

också spåra sina utgifter relaterade till 

biologisk mångfald och begränsning av 

luftföroreningar för att fullgöra sina 

rapporteringsskyldigheter enligt 

konventionen om biologisk mångfald och i 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

(EU) 216/228415. Investeringar som är 

inriktade på miljömässigt hållbara mål bör 

därför spåras med hjälp av gemensamma 

metoder som överensstämmer med de som 

tagits fram inom ramen för andra 

unionsprogram som avser klimat, biologisk 

mångfald och luftförordningar för att göra 

det möjligt att bedöma den enskilda och 

kombinerade effekten av investeringar i 

nyckelkomponenter inom naturkapital, 

såsom luft, vatten, mark och biologisk 

mångfald. 

_________________ _________________ 

15 Europaparlamentets och rådets direktiv 

(EU) 2016/2284 av den 14 december 2016 

om minskning av nationella utsläpp av 

vissa luftföroreningar, om ändring av 

direktiv 2003/35/EG och om upphävande 

av direktiv 2001/81/EG (EUT L 344, 

17.12.2016, s. 1). 

15 Europaparlamentets och rådets direktiv 

(EU) 2016/2284 av den 14 december 2016 

om minskning av nationella utsläpp av 

vissa luftföroreningar, om ändring av 

direktiv 2003/35/EG och om upphävande 

av direktiv 2001/81/EG (EUT L 344, 

17.12.2016, s. 1). 

Or. en 
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Ändringsförslag  7 

Förslag till förordning 

Skäl 12 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(12) Investeringsprojekt som erhåller 

betydande EU-stöd, särskilt inom området 

infrastruktur, bör hållbarhetssäkras i 

enlighet med vägledning som bör 

utvecklas av kommissionen i samarbete 

med genomförandepartner inom ramen för 

InvestEU-programmet och med lämplig 

tillämpning av de kriterier som fastställs i 

[förordningen om inrättande av en ram för 

främjande av hållbara investeringar] för att 

avgöra om en ekonomisk verksamhet är 

miljömässigt hållbar och i 

överensstämmelse med de riktlinjer som 

tagits fram för andra unionsprogram. 

Sådan vägledning bör inbegripa lämpliga 

bestämmelser för att undvika onödiga 

administrativa bördor. 

(12) Investeringsprojekt som erhåller 

betydande EU-stöd, särskilt inom området 

infrastruktur, bör hållbarhetssäkras i 

enlighet med investeringsriktlinjer som 

bör utvecklas av kommissionen i samarbete 

med genomförandepartner inom ramen för 

InvestEU-programmet och med lämplig 

tillämpning av de kriterier som fastställs i 

[förordningen om inrättande av en ram för 

främjande av hållbara investeringar] för att 

avgöra om en ekonomisk verksamhet är 

miljömässigt hållbar och i 

överensstämmelse med de 

investeringsriktlinjer som tagits fram för 

andra unionsprogram. Sådana 

investeringsriktlinjer bör inbegripa 

lämpliga bestämmelser för att undvika 

onödiga administrativa bördor. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  8 

Förslag till förordning 

Skäl 13 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(13) Låga investeringsnivåer för 

infrastruktur i unionen under finanskrisen 

underminerade unionens förmåga att 

främja hållbar tillväxt, konkurrenskraft och 

konvergens. Omfattande investeringar i 

EU:s infrastruktur är grundläggande för att 

nå upp till unionens hållbarhetsmål, 

inbegripet energi- och klimatmålen 2030. 

Således bör stödet från InvestEU-fonden 

inriktas på infrastrukturinvesteringar på 

områdena transport, energi – inbegripet 

energieffektivisering och förnybar energi – 

(13) Låga investeringsnivåer för 

infrastruktur i unionen under finanskrisen 

underminerade unionens förmåga att 

främja hållbar tillväxt, konkurrenskraft och 

konvergens. Omfattande investeringar i 

EU:s infrastruktur, inbegripet i 

sammanlänkningar och energieffektivitet, 
är grundläggande för att nå upp till 

unionens hållbarhetsmål, inbegripet energi- 

och klimatmålen 2030. Således bör stödet 

från InvestEU-fonden inriktas på 

infrastrukturinvesteringar på områdena 
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miljö, klimat, havsfrågor och 

digitalisering. För att maximera effekten 

och mervärdet av unionens 

finansieringsstöd är det lämpligt att främja 

en effektiv investeringsprocess som 

synliggör vilka projekt som är på gång och 

samstämmigheten mellan relevanta 

unionsprogram. Med säkerhetshot i åtanke 

bör investeringsprojekt som erhåller 

unionsstöd beakta principer om skydd av 

medborgare på offentliga platser. Detta bör 

vara ett komplement till de insatser som 

görs av andra unionsfonder, såsom 

Europeiska regionala utvecklingsfonden, 

som tillhandahåller stöd till 

säkerhetsdimensionen i investeringar som 

avser offentliga platser, transportsektorn, 

energisektorn och annan kritisk 

infrastruktur. 

transport – inbegripet underhåll och 

uppgradering av befintlig infrastruktur 

med särskild inriktning på trygghet och 

säkerhet –, energi – inbegripet 

energieffektivisering, sammanlänkningar 

av energinäten och förnybar energi –, 

miljö, klimatåtgärder, sjöfart och digital 

infrastruktur. För att maximera effekten 

och mervärdet av unionens 

finansieringsstöd är det lämpligt att främja 

en effektiv investeringsprocess som 

synliggör vilka projekt som är på gång och 

samstämmigheten mellan relevanta 

unionsprogram. Med säkerhetshot och 

riskförebyggande i åtanke bör 

investeringsprojekt som erhåller unionsstöd 

beakta principer om skydd av medborgare 

på offentliga platser. Detta bör vara ett 

komplement till de insatser som görs av 

andra unionsfonder, såsom Europeiska 

regionala utvecklingsfonden, som 

tillhandahåller stöd till 

säkerhetsdimensionen i investeringar som 

avser offentliga platser, transportsektorn, 

energisektorn och annan kritisk 

infrastruktur. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  9 

Förslag till förordning 

Skäl 16 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(16) Små och medelstora företag spelar 

en avgörande roll i unionen. De står dock 

inför utmaningar i fråga om att få tillgång 

till finansiering på grund av att de 

förknippas med hög risk och ofta har svårt 

att kunna ställa tillräcklig säkerhet. 

Ytterligare utmaningar uppstår när de små 

och medelstora företagen söker 

upprätthålla sin konkurrenskraft genom 

digitalisering, internationalisering och 

innovationer samt genom att utbilda sin 

(16) Små och medelstora företag, 

inbegripet företag i de kreativa och 

kulturella sektorerna, spelar en avgörande 

roll i unionen. De står dock inför 

utmaningar i fråga om att få tillgång till 

finansiering på grund av att de förknippas 

med hög risk och ofta har svårt att kunna 

ställa tillräcklig säkerhet. Ytterligare 

utmaningar uppstår när de små och 

medelstora företagen söker upprätthålla sin 

konkurrenskraft genom digitalisering, 
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personal. Dessutom har de, jämfört med 

stora företag, tillgång till ett mer begränsat 

urval av finansieringskällor: de emitterar 

vanligtvis inte obligationer och har bara 

begränsad tillgång till börser eller stora 

institutionella investerare. Svårigheterna att 

få tillgång till kapital är än större för små 

och medlestora företag vars verksamhet är 

inriktad på imateriella tillgångar. Små och 

medelstora företag är i stor utsträckning 

beroende av banker och lånefinansiering i 

form av kortfristiga checkräkningskrediter, 

banklån eller leasing. Att stödja små och 

medelstora företag som står inför 

problemen ovan och erbjuda dem mer 

diversifierade finansieringskällor är 

nödvändigt för att stärka de små och 

medelstora företagens förmåga att 

finansiera sin uppstartsfas, tillväxt och 

utveckling, deras motståndskraft mot 

ekonomiska nedgångar och för att göra 

ekonomin och det finansiella systemet mer 

motståndskraftigt vid ekonomiska 

nedgångar eller chocker. Detta är också ett 

komplement till de initiativ som redan 

tagits inom ramen för 

kapitalmarknadsunionen. InvestEU-fonden 

bör tillhandahålla möjligheten att fokusera 

på särskilda, mer specifika finansiella 

produkter. 

internationalisering och innovationer samt 

genom att utbilda sin personal. Dessutom 

har de, jämfört med stora företag, tillgång 

till ett mer begränsat urval av 

finansieringskällor: de emitterar vanligtvis 

inte obligationer och har bara begränsad 

tillgång till börser eller stora institutionella 

investerare. Svårigheterna att få tillgång till 

kapital är än större för små och medlestora 

företag vars verksamhet är inriktad på 

imateriella tillgångar. Små och medelstora 

företag är i stor utsträckning beroende av 

banker och lånefinansiering i form av 

kortfristiga checkräkningskrediter, banklån 

eller leasing. Att stödja små och medelstora 

företag som står inför problemen ovan och 

erbjuda dem mer diversifierade 

finansieringskällor är nödvändigt för att 

stärka de små och medelstora företagens 

förmåga att finansiera sin uppstartsfas, 

tillväxt och utveckling, deras 

motståndskraft mot ekonomiska nedgångar 

och för att göra ekonomin och det 

finansiella systemet mer motståndskraftigt 

vid ekonomiska nedgångar eller chocker 

och i stånd att skapa sysselsättning och 

social välfärd. Detta är också ett 

komplement till de initiativ som redan 

tagits inom ramen för 

kapitalmarknadsunionen. InvestEU-fonden 

bör tillhandahålla möjligheten att fokusera 

på särskilda, mer specifika finansiella 

produkter. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  10 

Förslag till förordning 

Skäl 17 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(17) I enlighet med 

diskussionsunderlaget om EU:s sociala 

dimension16 och den europeiska pelaren för 

sociala rättigheter17 är skapandet av ett mer 

(17) I enlighet med 

diskussionsunderlaget om EU:s sociala 

dimension16, den europeiska pelaren för 

sociala rättigheter17 och EU:s ram för 
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inkluderande och rättvist EU en 

nyckelprioritering för unionen för att 

komma till rätta med ojämlikhet och främja 

social inkludering inom EU. Ojämlika 

möjligheter berör i synnerhet tillgången till 

utbildning, fortbildning och hälso- och 

sjukvård. Investeringar i den sociala, 

kompetensbaserade och 

humankapitalbaserade ekonomin samt i 

integrering av sårbara samhällsgrupper kan 

skapa ekonomiska möjligheter, särskilt om 

de samordnas på unionsnivå. InvestEU-

fonden bör användas för att stödja 

investeringar i utbildning och fortbildning, 

bidra till att öka sysselsättningen, i 

synnerhet bland lågutbildade och 

långtidsarbetslösa, och förbättra situationen 

när det gäller solidaritet mellan 

generationerna, hälso- och 

sjukvårdssektorn, hemlöshet, digital 

delaktighet, samhällsutveckling, ungas roll 

och plats i samhället samt sårbara grupper , 

inbegripet medborgare från tredjeländer. 

InvestEU-programmet bör också bidra till 

att stödja europeisk kultur och kreativitet. 

För att stävja de omvälvande 

samhällsförändringarna och förändringarna 

på arbetsmarknaden som EU har framför 

sig kommande decennium är det 

nödvändigt att satsa på humankapital, 

mikrofinansiering, finansiering av sociala 

företag och nya socialekonomiska 

affärsmodeller som sociala investeringar 

och utfallsbaserade ersättningsmodeller 

inom välfärdssektorn (social outcomes 

contracting). InvestEU-programmet bör 

stärka framväxande sociala ekosystem, öka 

utbudet av och tillgången till finansiering 

för mikroföretag och sociala företag för att 

möta efterfrågan från dem som har störst 

behov. I rapporten från högnivågruppen för 

frågor som rör investeringar i social 

infrastruktur i EU18 identifieras 

investeringsgap inom social infrastruktur 

och sociala tjänster, inbegripet när det 

gäller utbildning, fortbildning, hälso- och 

sjukvård och bostäder, som kräver stöd, 

även på unionsnivå. Därför bör den 

kollektiva styrkan från offentligt, 

FN:s konvention om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning är 

skapandet av ett mer inkluderande och 

rättvist EU en nyckelprioritering för 

unionen för att komma till rätta med 

ojämlikhet och främja social inkludering 

inom EU. Ojämlika möjligheter berör i 

synnerhet tillgången till utbildning, 

fortbildning, kultur, sysselsättning, hälsa 

och sociala tjänster. Investeringar i den 

sociala, kompetensbaserade och 

humankapitalbaserade ekonomin samt i 

integrering av sårbara samhällsgrupper kan 

skapa ekonomiska möjligheter, särskilt om 

de samordnas på unionsnivå. InvestEU-

fonden bör användas för att stödja 

investeringar i utbildning och fortbildning, 

bidra till att öka sysselsättningen, i 

synnerhet bland lågutbildade och 

långtidsarbetslösa, och förbättra situationen 

när det gäller solidaritet mellan 

generationerna, hälso- och 

sjukvårdssektorn och sociala tjänster, 

subventionerade bostäder, hemlöshet, 

digital delaktighet, samhällsutveckling, 

ungas roll och plats i samhället samt 

sårbara grupper , inbegripet medborgare 

från tredjeländer. InvestEU-programmet 

bör också bidra till att stödja europeisk 

kultur och kreativitet. För att stävja de 

omvälvande samhällsförändringarna och 

förändringarna på arbetsmarknaden som 

EU har framför sig kommande decennium 

är det nödvändigt att satsa på 

humankapital, social infrastruktur, hållbar 

och socialt ansvarsfull finansiering, 

mikrofinansiering, finansiering av sociala 

företag och nya socialekonomiska 

affärsmodeller som sociala investeringar 

och utfallsbaserade ersättningsmodeller 

inom välfärdssektorn (social outcomes 

contracting). InvestEU-programmet bör 

stärka framväxande sociala ekosystem, öka 

utbudet av och tillgången till finansiering 

för mikroföretag, sociala företag och 

institutioner för social solidaritet för att 

möta efterfrågan från dem som har störst 

behov. I rapporten från högnivågruppen för 

frågor som rör investeringar i social 
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kommersiellt och filantropiskt kapital samt 

stöd från stiftelser utnyttjas för att utveckla 

värdekedjan på sociala marknader och 

skapa en mer motståndskraftig union. 

infrastruktur i EU18 identifieras ett 

sammanlagt investeringsgap på minst 1,5 

biljoner euro för perioden 2018–2030 

inom social infrastruktur och sociala 

tjänster, inbegripet när det gäller 

utbildning, fortbildning, hälsa och 

bostäder, som kräver stöd, även på 

unionsnivå. Därför bör den kollektiva 

styrkan från offentligt, kommersiellt och 

filantropiskt kapital samt stöd från 

alternativa typer av finansinstitut, såsom 

etiska, sociala och hållbara aktörer, och 
från stiftelser utnyttjas för att utveckla 

värdekedjan på sociala marknader och 

skapa en mer motståndskraftig union. 

_________________ _________________ 

16 COM(2017) 206. 16 COM(2017) 206. 

17 COM(2017) 250. 17 COM(2017) 250. 

18 Publicerat som European Economy 

Discussion Paper 074 i januari 2018. 

18 Publicerat som European Economy 

Discussion Paper 074 i januari 2018. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  11 

Förslag till förordning 

Skäl 19 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(19) Varje politikområde bör bestå av 

två komponenter – en EU-komponent och 

en medlemsstatskomponent. EU-

komponenterna bör vara inriktad på 

unionsomfattande marknadsmisslyckanden 

eller suboptimala investeringssituationer på 

ett proportionellt sätt. Stödda åtgärder bör 

bidra med ett tydligt europeiskt mervärde. 
Medlemsstatskomponenten bör ge 

medlemsstaterna möjlighet att bidra med 

en andel av sina fondmedel under delad 

förvaltning till EU-garantin för att 

använda denna för finansierings- eller 

investeringstransaktioner som syftar till 

att åtgärda särskilda 

(19) Varje politikområde bör bestå av 

två komponenter – en EU-komponent och 

en medlemsstatskomponent. Båda 

komponenterna bör vara inriktade på 

unionsomfattande och/eller 

medlemsstatsspecifika 

marknadsmisslyckanden och/eller 

suboptimala investeringssituationer som är 

relaterade till unionens politiska mål. Det 

bör dessutom vara möjligt för 

medlemsstaterna att bidra till 

medlemsstatskomponenten i form av 

garantier eller kontanta medel. Åtgärder 

som finansieras av InvestEU-fonden 

genom antingen EU- eller 
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marknadsmisslyckanden eller 

suboptimala investeringssituationer inom 

sina egna territorier, inbegripet i utsatta 

och avlägset belägna områden, såsom 

unionens yttersta randområden, och 

därigenom uppnå målen för fonden under 

delad förvaltning. Åtgärder som 

finansieras av InvestEU-fonden genom 

antingen EU- eller 

medlemsstatskomponenten bör inte 

överlappa eller tränga undan privat 

finansiering, eller störa konkurrensen på 

den inre marknaden. 

medlemsstatskomponenten bör inte 

överlappa eller tränga undan privat 

finansiering, eller störa konkurrensen på 

den inre marknaden. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  12 

Förslag till förordning 

Skäl 20 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(20) Medlemsstatskomponenten bör 

särskilt utformas så att det blir möjligt att 

använda medel under delad förvaltning för 

en unionsgaranti. Denna kombination gör 

det möjligt att utnyttja unionens goda 

kreditbetyg för att främja nationella och 

regionala investeringar och samtidigt 

säkerställa en enhetlig riskhantering av 

ansvarsförbindelserna genom att tillämpa 

den garanti som kommissionens gett under 

indirekt förvaltning. Unionen bör garantera 

de finansierings- och 

investeringstransaktioner som planeras 

enligt de garantiavtal som ingås mellan 

kommissionen och genomförandepartner 

inom medlemsstatskomponenten. 

Avsättningen för garantin bör komma från 

fonder under delad förvaltning enligt en 

avsättningsnivå som och fastställas av 

kommissionen på grundval av 

transaktionernas art och de förväntade 

förlusterna. Medlemsstaten bör bära 

förluster utöver de förväntade förlusterna 

genom att ställa en rygg-mot-rygg-garanti 

(20) Medlemsstatskomponenten bör 

särskilt utformas så att det blir möjligt att 

använda medel under delad förvaltning för 

en unionsgaranti. Denna kombination gör 

det möjligt att utnyttja unionens goda 

kreditbetyg för att främja nationella och 

regionala investeringar och samtidigt 

säkerställa en enhetlig riskhantering av 

ansvarsförbindelserna genom att tillämpa 

den garanti som kommissionens gett under 

indirekt förvaltning. Unionen bör garantera 

de finansierings- och 

investeringstransaktioner som planeras 

enligt de garantiavtal som ingås mellan 

kommissionen och genomförandepartner 

inom medlemsstatskomponenten. 

Avsättningen för garantin bör komma från 

fonder under delad förvaltning enligt en 

avsättningsnivå som och fastställas av 

kommissionen i överenskommelse med 

medlemsstaten på grundval av 

transaktionernas art och de förväntade 

förlusterna. Medlemsstaten och/eller 

genomförandepartnerna eller privata 
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till förmån för unionen. Sådana 

arrangemang bör ingås i ett enda 

bidragsavtal med varje medlemsstat som 

väljer en sådan lösning. Bidragsavtalet bör 

omfatta den eller de särskilda garantiavtal 

som ska genomföras inom den berörda 

medlemsstaten. Fastställandet av 

avsättningsnivån i varje enskilt fall kräver 

ett undantag från artikel 211.1 i förordning 

(EU, Euratom) nr XXXX19 

(budgetförordningen). Utformningen 

innebär också en enda uppsättning regler 

för budgetgarantier för vilka avsättningar 

görs med centralt förvaltade medel eller 

medel under delad förvaltning, vilket gör 

det lättare att kombinera dessa. 

investerare bör bära förluster utöver de 

förväntade förlusterna genom att ställa en 

rygg-mot-rygg-garanti till förmån för 

unionen. På medlemsstaternas eget beslut 

bör motgarantin också helt eller delvis 

kunna täcka de förväntade förlusterna i 

samband med utnyttjandet av medlen 

under delad förvaltning. Sådana 

arrangemang bör ingås i ett enda 

bidragsavtal med varje medlemsstat som 

väljer en sådan lösning. Bidragsavtalet bör 

omfatta den eller de särskilda garantiavtal 

som ska genomföras inom den berörda 

medlemsstaten. Fastställandet av 

avsättningsnivån i varje enskilt fall kräver 

ett undantag från artikel 211.1 i förordning 

(EU, Euratom) nr XXXX[1] 

(budgetförordningen). Utformningen 

innebär också en enda uppsättning regler 

för budgetgarantier för vilka avsättningar 

görs med centralt förvaltade medel eller 

medel under delad förvaltning, vilket gör 

det lättare att kombinera dessa. 

_________________  

19   

Or. en 

 

Ändringsförslag  13 

Förslag till förordning 

Skäl 23 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(23) EU-garantin på 38 000 000 000 

EUR (löpande priser) på unionsnivå 

förväntas kunna mobilisera mer än 

650 000 000 000 EUR i ytterligare 

investeringar inom unionen och bör 

preliminärt anslås mellan de olika 

politikområdena. 

(23) EU-garantin på 38 000 000 000 

EUR (löpande priser) på unionsnivå 

förväntas kunna mobilisera mer än 

650 000 000 000 EUR i ytterligare 

investeringar inom unionen och bör anslås 

mellan de olika politikområdena. 

Or. en 

 



 

PR\1165426SV.docx 17/74 PE628.640v01-00 

 SV 

Ändringsförslag  14 

Förslag till förordning 

Skäl 23a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (23a) Medlemsstaterna bör bidra till 

medlemsstatskomponenten i form av 

garantier eller kontanta medel. Utan att 

det påverkar rådets befogenheter vid 

genomförandet av stabilitets- och 

tillväxtpakten bör bidrag från 

medlemsstaterna i form av garantier eller 

kontanta medel till 

medlemsstatskomponenten, eller bidrag 

från antingen en medlemsstat eller 

nationella utvecklingsbanker som ingår i 

den offentliga sektorn eller som agerar 

för en medlemsstats räkning till 

investeringsplattformar, betraktas som 

engångsåtgärder i den mening som avses i 

artikel 5 i rådets förordning (EG) nr 

1466/97 och artikel 3 i rådets förordning 

(EG) nr 1467/97. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  15 

Förslag till förordning 

Skäl 24 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(24) EU-garantin, som ligger till grund 

för InvestEU-fonden bör genomföras 

indirekt genom kommissionen av 

genomförandepartner som når ut till 

slutmottagarna. Ett granatiavtal varigenom 

garantikapacitet avsätts från InvestEU-

fonden bör ingås mellan kommissionen och 

var och en av genomförandepartnerna för 

att stödja deras finansierings- och 

investeringstransaktioner som uppfyller 

InvestEU-fondens mål och kriterier för 

stödberättigande. InvestEU-fonden bör få 

(24) EU-garantin, som ligger till grund 

för InvestEU-fonden bör genomföras 

indirekt genom kommissionen av 

genomförandepartner som når ut till 

slutmottagarna. Ett granatiavtal varigenom 

garantikapacitet avsätts från InvestEU-

fonden bör ingås mellan kommissionen och 

var och en av genomförandepartnerna för 

att stödja deras finansierings- och 

investeringstransaktioner som uppfyller 

InvestEU-fondens mål och kriterier för 

stödberättigande. 
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en särskild styrningsstruktur för att 

säkerställa att EU-garantin används på 

lämpligt sätt. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  16 

Förslag till förordning 

Skäl 24a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (24a) InvestEU-fonden bör få en lämplig 

styrningsstruktur vars funktion bör vara 

anpassad till dess enda syfte att 

säkerställa en korrekt användning av EU-

garantin. Styrningsstrukturen bör bestå 

av ett rådgivningscentrum , en styrelse 

och en investeringskommitté. 

Kommissionen bör bedöma om de 

investerings- och 

finansieringstransaktioner som 

genomförandepartnerna har ansökt om är 

förenliga med EU:s lagstiftning och 

politik, medan besluten om finansierings- 

och investeringstransaktioner i slutändan 

bör fattas av en genomförandepartner. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  17 

Förslag till förordning 

Skäl 25 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(25) Ett rådgivningscentrum bestående 

av företrädare för genomförandepartnerna 

och för medlemsstaterna bör inrättas för 

utbyte av information och diskussioner om 

utnyttjande av finansiella produkter som 

används inom ramen för InvestEU-fonden 

och för att diskutera om förändrade behov 

(25) Ett rådgivningscentrum bestående 

av företrädare för kommissionen, 

Europeiska investeringsbanksgruppen 

(EIB-gruppen), genomförandepartnerna 

och företrädare för medlemsstaterna samt 

av en expert för varje politikområde, som 

ska utses av Europeiska ekonomiska och 



 

PR\1165426SV.docx 19/74 PE628.640v01-00 

 SV 

och nya produkter, inbegripet särskilda 

territoriella marknadsbrister. 

sociala kommittén, bör inrättas för utbyte 

av information och diskussioner om 

utnyttjande av finansiella produkter som 

används inom ramen för InvestEU-fonden 

och för att diskutera om förändrade behov 

och nya produkter, inbegripet särskilda 

territoriella marknadsbrister. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  18 

Förslag till förordning 

Skäl 26 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(26) Kommissionen bör bedöma hur 

förenliga de investerings- och 

finansieringstransaktioner som 

genomförandepartnerna har ansökt om är 

med EU-lagstiftning och politik medan 

beslut om finansierings- och 

investeringstransaktioner i slutändan ska 

fattas av en genomförandepartner. 

(26) Styrelsen bör fastställa de 

strategiska riktlinjerna för InvestEU-

fonden och de regler som krävs för att den 

ska fungera, och bör fastställa reglerna 

för transaktioner med 

investeringsplattformar. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  19 

Förslag till förordning 

Skäl 27 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(27) En projektgrupp bestående av 

experter som ställts till kommissionens 

förfogande av genomförandepartnerna 

för att tillhandahålla professionell 

expertis i finansiella och tekniska 

bedömningar av föreslagna finansierings- 

och investeringstransaktioner bör 

sammanställa en resultattavla över 

ansökningarna från 

genomförandepartnerna och lämna 

utgår 
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denna som underlag för bedömning i 

investeringskommittén. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  20 

Förslag till förordning 

Skäl 29 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(29) Vid val av genomförandepartner för 

användning av InvestEU-fonden bör 

kommissionen beakta motpartens förmåga 

att uppfylla målen för InvestEU-fonden 

och bidra med sina egna medel, för att 

säkerställa lämplig geografisk täckning och 

diversifiering, locka till sig privata 

investerare och erbjuda tillräcklig 

riskdiversifiering samt bidra till nya 

lösningar för att åtgärda 

marknadsmisslyckanden och suboptimala 

investeringssituationer. Europeiska 

investeringsbanksgruppen bör, med tanke 

på gruppens roll enligt fördragen, dess 

förmåga att verka i alla medlemsstater och 

erfarenheterna under nuvarande 

finansieringsinstrument och Efsi, kvarstå 

som en prioriterad genomförandepartner 

inom ramen för EU-komponenten. Utöver 

EIB-gruppen bör nationella 

investeringsbanker eller institutioner ha 

möjlighet att erbjuda en kompletterande 

uppsättning finansiella produkter med 

tanke på att deras erfarenheter och förmåga 

på regional nivå kan vara till nytta för att 

maximera effekten av offentlig finansiering 

inom EU:s territorium. Det bör också bli 

möjligt för andra internationella 

finansinstitut att fungera som 

genomförandepartner, särskilt när de har en 

komparativ fördel bestående i specifik 

sakkunskap och erfarenheter i vissa 

medlemsstater. Det bör också vara möjligt 

för andra enheter som uppfyller 

budgetförordningens kriterier att agera som 

(29) Vid val av genomförandepartner för 

användning av InvestEU-fonden bör 

kommissionen beakta motpartens förmåga 

att uppfylla målen för InvestEU-fonden 

och att bidra till den, för att säkerställa 

lämplig geografisk täckning och 

diversifiering, locka till sig privata 

investerare och erbjuda tillräcklig 

riskdiversifiering samt bidra till nya 

lösningar för att åtgärda 

marknadsmisslyckanden och suboptimala 

investeringssituationer och säkerställa 

ekonomisk, social och territoriell 

sammanhållning. EIB-gruppen bör, med 

tanke på gruppens roll enligt fördragen, 

dess förmåga att verka i alla medlemsstater 

och de befintliga erfarenheterna under 

nuvarande finansieringsinstrument och 

Efsi, kvarstå som en prioriterad 

genomförandepartner inom ramen för EU-

komponenten. Utöver EIB-gruppen bör 

nationella, regionala och lokala 

investeringsbanker eller institutioner ha 

möjlighet att erbjuda en kompletterande 

uppsättning finansiella produkter med 

tanke på att deras erfarenheter och förmåga 

på regional nivå kan vara till nytta för att 

maximera effekten av offentlig finansiering 

inom EU:s territorium. Det bör också bli 

möjligt för andra internationella 

finansinstitut att fungera som 

genomförandepartner, särskilt när de har en 

komparativ fördel bestående i specifik 

sakkunskap och erfarenheter i vissa 

medlemsstater. Det bör också vara möjligt 
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genomförandepartner. för andra enheter som uppfyller 

budgetförordningens kriterier att agera som 

genomförandepartner. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  21 

Förslag till förordning 

Skäl 30 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(30) För att säkerställa att investeringar 

inom ramen för EU-komponenten i 

InvestEU fokuserar på 

marknadsmisslyckanden och suboptimala 

investeringssituationer på unionsnivå, men 

samtidigt uppfyller målen att nå största 

möjliga geografiska spridning, bör EU-

garantin tilldelas genomförandepartner, 

som ensamma eller tillsammans med andra 

genomförandepartner, kan täcka minst tre 

medlemsstater. Man räknar dock med att 

ungefär 75 % av EU-garantin inom 

ramen för EU-komponenten skulle 

tilldelas till genomförandepartner eller 

partner som kan erbjuda finansiella 

produkter inom ramen för InvestEU-

fonden i samtliga medlemsstater. 

(30) För att säkerställa att investeringar 

inom ramen för EU-komponenten i 

InvestEU fokuserar på 

marknadsmisslyckanden och suboptimala 

investeringssituationer på unionsnivå, men 

samtidigt uppfyller målen att nå största 

möjliga geografiska spridning, bör EU-

garantin tilldelas genomförandepartner, 

som ensamma eller tillsammans med andra 

genomförandepartner, kan täcka en eller 

flera medlemsstater. Om 

genomförandepartnerna täcker mer än en 

medlemsstat bör genomförandepartnernas 

avtalsmässiga ansvar fortfarande 

begränsas av deras respektive nationella 

mandat. Man räknar dock med att minst 

75 % av EU-garantin inom ramen för EU-

komponenten skulle tilldelas EIB-

gruppen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  22 

Förslag till förordning 

Skäl 33 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(33) InvestEU-fonden bör göra det 

möjligt att i lämpliga fall kombinera 

bidrag, finansieringsinstrument, eller båda, 

(33) InvestEU-fonden bör göra det 

möjligt att i lämpliga fall kombinera 

bidrag, finansieringsinstrument, eller båda, 
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som finansieras genom unionsbudgeten 

eller EU:s utsläppshandelssystems (ETS) 

innovationsfond, med den garantin i 

situationer där detta är nödvändigt för att 

på stödja investeringar som ska åtgärda 

vissa marknadsmisslyckanden eller 

suboptimala investeringssituationer. 

som finansieras genom unionsbudgeten 

eller med andra medel, t.ex. EU:s 

utsläppshandelssystems (ETS) 

innovationsfond, med den garantin i 

situationer där detta är nödvändigt för att 

på stödja investeringar som ska åtgärda 

vissa marknadsmisslyckanden eller 

suboptimala investeringssituationer. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  23 

Förslag till förordning 

Skäl 36 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(36) I syfte att säkerställa en stor 

geografisk täckning för 

rådgivningstjänsterna inom unionen och 

för att framgångsrikt utnyttja lokala 

kunskaper om InvestEU-fonden, bör 

InvestEU:s rådgivningscentrum vid behov 

och med beaktande av befintliga 

stödsystem inrätta en lokal närvaro, i syfte 

att tillhandahålla konkret, proaktivt och 

skräddarsytt stöd på plats. 

(36) I syfte att säkerställa en stor 

geografisk täckning för 

rådgivningstjänsterna inom unionen och 

för att framgångsrikt utnyttja lokala 

kunskaper om InvestEU-fonden, bör 

InvestEU:s rådgivningscentrum vid behov 

och med beaktande av befintliga 

stödsystem inrätta en lokal närvaro, i syfte 

att tillhandahålla konkret, proaktivt och 

skräddarsytt stöd på plats. För att 

underlätta rådgivningsstöd på lokal nivå 

bör InvestEU:s rådgivningscentrum 

samarbeta med nationella 

utvecklingsbanker eller -institutioner och 

med de europeiska struktur- och 

investeringsfondernas 

förvaltningsmyndigheter och dra nytta av 

och utnyttja deras sakkunskap. I 

medlemsstater där nationella 

utvecklingsbanker eller -institutioner 

saknas bör InvestEU:s 

rådgivningscentrum, om så är lämpligt 

och på den berörda medlemsstatens 

begäran, tillhandahålla proaktivt 

rådgivningsstöd om inrättande av sådana 

banker eller institutioner. 

Or. en 
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Ändringsförslag  24 

Förslag till förordning 

Skäl 36a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (36a) InvestEU:s rådgivningscentrum 

bör tillhandahålla rådgivningsstöd till 

små projekt och projekt för nystartade 

företag, särskilt när nystartade företag 

strävar efter att skydda sina investeringar 

i forskning och innovation genom att 

förvärva immateriella rättigheter, såsom 

patent. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  25 

Förslag till förordning 

Skäl 37 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(37) Vad gäller InvestEU-fonden finns 

ett behov av kapacitetsuppbyggnadsstöd 

för att utveckla organisatorisk kapacitet 

och marknadsgarantverksamhet behövs för 

att initiera kvalitetsprojekt. Dessutom är 

målet att skapa förutsättningar för att öka 

det potentiella antalet stödberättigade 

mottagare i framväxande 

marknadssegment, i synnerhet där enskilda 

projekt till följd av sin begränsade storlek 

avsevärt höjer transaktionskostnaderna på 

projektnivå, såsom för det ekosystem som 

utgörs av social finansiering. 

Kapacitetsuppbyggnadsstöd bör därför vara 

ett komplement till och vara utöver 

åtgärder som vidtagits enligt andra 

unionsprogram som täcker särskilda 

politikområden. 

(37) Vad gäller InvestEU-fonden finns 

ett behov av kapacitetsuppbyggnadsstöd 

för att utveckla organisatorisk kapacitet 

och marknadsgarantverksamhet behövs för 

att initiera kvalitetsprojekt. Dessutom är 

målet att skapa förutsättningar för att öka 

det potentiella antalet stödberättigade 

mottagare i framväxande 

marknadssegment, i synnerhet där enskilda 

projekt till följd av sin begränsade storlek 

avsevärt höjer transaktionskostnaderna på 

projektnivå, såsom för det ekosystem som 

utgörs av social finansiering. 

Kapacitetsuppbyggnadsstöd bör därför vara 

ett komplement till och vara utöver 

åtgärder som vidtagits enligt andra 

unionsprogram som täcker särskilda 

politikområden. Insatser bör också göras 

för att stödja kapacitetsuppbyggnaden hos 

potentiella projektutvecklare, särskilt 
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lokala tjänstelevererande organisationer 

och myndigheter. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  26 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led -1 (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (-1) rådgivningscentrumspartner: den 

behöriga motparten med vilken 

kommissionen undertecknar ett avtal om 

att genomföra en tjänst som tillhandahålls 

av InvestEU:s rådgivningscentrum. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  27 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 1a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (1a) bidragsavtal: rättsligt instrument 

genom vilket kommissionen och 

medlemsstaterna fastställer villkoren för 

EU-garantin inom 

medlemsstatskomponenten enligt artikel 

9. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  28 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 2a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 
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 (2a) finansiellt bidrag: ett bidrag från 

en genomförandepartner i form av egen 

risktagningskapacitet och/eller finansiellt 

stöd till en transaktion som omfattas av 

denna förordning. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  29 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 7 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(7) genomförandepartner: den behöriga 

motparten, till exempel en finansiell 

institution eller annan intermediär, med 

vilken kommissionen undertecknar ett 

garantiavtal och/eller ett avtal om att 

genomföra InvestEU:s 

rådgivningscentrum. 

(7) genomförandepartner: den behöriga 

motparten, till exempel en finansiell 

institution eller annan intermediär, med 

vilken kommissionen undertecknar ett 

garantiavtal. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  30 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 10a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (10a) investeringsriktlinjer: de kriterier, 

baserade på de principer som fastställs i 

denna förordning avseende allmänna 

mål, kriterier för stödberättigande och 

kvalificerade instrument, som 

investeringskommittén använder för att 

på ett transparent och oberoende sätt fatta 

beslut om användningen av EU-garantin. 

Or. en 
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Ändringsförslag  31 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 10b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (10b) investeringsplattformar: företag 

för särskilda ändamål, s.k. managed 

accounts, avtalsgrundade 

samfinansierings- eller 

riskdelningsarrangemang eller andra 

typer av arrangemang genom vilka 

enheter kanaliserar ett finansiellt bidrag 

för att finansiera ett antal 

investeringsprojekt, och som kan omfatta 

 a) nationella eller regionala och lokala 

plattformar som sammanför flera 

investeringsprojekt på en given 

medlemsstats territorium, 

 b) plattformar för flera länder eller 

regionala plattformar som sammanför 

flera medlemsstater eller tredjeländer som 

har intressen i stora projekt inom ett givet 

geografiskt område, 

 c) tematiska plattformar som sammanför 

investeringsprojekt i en viss sektor. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  32 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 16a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (16a) hållbar finansiering: process för 

att vederbörligen beakta miljömässiga och 

sociala hänsyn i förbindelse med 

investeringsbeslut, vilket leder till ökade 

investeringar i mer långsiktiga och 

hållbara aktiviteter. 

Or. en 
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Ändringsförslag  33 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 1 – led aa (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 aa) En höjning av 

sysselsättningsgraden i unionen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  34 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 1 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) Hållbar ekonomi och tillväxt i 

unionen. 

b) Tillväxt i unionens ekonomi och 

dess hållbarhet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  35 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 1 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) Samhällsresiliens och social 

delaktighet i unionen. 

c) Social innovation, 

samhällsresiliens och social delaktighet i 

unionen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  36 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 1 – led ca (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ca) Främjande av vetenskapliga och 

tekniska framsteg, kultur, utbildning och 

fortbildning. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  37 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 1 – led cb (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 cb) Ekonomisk, territoriell och social 

sammanhållning. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  38 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 2 – led d 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(d) Att öka tillgången till och utbudet 

av mikrofinansiering och finansiering till 

sociala företag, stödja finansierings- och 

investeringstransaktioner som rör sociala 

investeringar och kompetens samt utveckla 

och stärka marknaderna för sociala 

investeringar på de områden som avses i 

artikel 7.1 d. 

d) Att öka tillgången till och utbudet 

av mikrofinansiering och finansiering till 

sociala företag, de kreativa och kulturella 

sektorerna och utbildningssektorn stödja 

finansierings- och 

investeringstransaktioner som rör sociala 

investeringar, färdigheter och kompetens 

samt utveckla och stärka marknaderna för 

sociala investeringar på de områden som 

avses i artikel 7.1 d. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  39 
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Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Utöver det bidrag som avses i andra 

stycket får medlemsstaterna bidra till 

medlemsstatskomponenten i form av 

garantier eller kontanta medel. Det belopp 

som ska anslås till 

medlemsstatskomponenten får inte 

överstiga [X%] av det totala anslaget till 

komponenten. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  40 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Den vägledande fördelningen av 

det belopp som avses i punkt 1 första 

stycket återfinns i bilaga I till denna 

förordning. Kommissionen får, om 

lämpligt, ändra beloppen i bilaga I med 

högst 15 % för varje mål. Den ska 

underrätta Europaparlamentet och rådet 

om varje ändring. 

2. Fördelningen av det belopp som 

avses i punkt 1 första stycket återfinns i 

bilaga I. Kommissionen ska ges 

befogenhet att anta delegerade akter i 

enlighet med artikel 26 för att komplettera 
denna förordning genom att, om lämpligt, 

ändra beloppen i bilaga I med högst 15 % 

för varje område. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  41 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 1 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. InvestEU-fonden ska användas 

inom följande fyra politikområden för att 

åtgärda marknadsmisslyckanden eller 

suboptimala investeringssituationer inom 

1. InvestEU-fonden ska användas 

inom följande fyra politikområden för att 

åtgärda marknadsmisslyckanden och/eller 

suboptimala investeringssituationer inom 
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dessa områden: dessa områden: 

Or. en 

 

Ändringsförslag  42 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 1 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) Politikområdet hållbar infrastruktur, 

som omfattar hållbara investeringar på 

områdena transport, energi, digital 

konnektivitet, utvinning och bearbetning av 

råvaror, rymden, hav och vatten, avfall, 

natur och annan miljöinfrastruktur, 

utrustning, rörliga tillgångar och spridning 

av innovativ teknik som bidrar till 

unionens mål för miljömässig eller social 

hållbarhet, eller båda, eller uppfyller 

unionens standarder för miljömässig eller 

social hållbarhet. 

a) Politikområdet hållbar infrastruktur, 

som omfattar hållbara investeringar på 

områdena transport, inbegripet underhåll 

och uppgradering av befintlig 

infrastruktur med särskild inriktning på 

trygghet och säkerhet, bostäder, energi, 

inbegripet sammanlänkningar av 

energinäten, energieffektivitet och 

förnybar energi, digital konnektivitet, 

kultur, utvinning och bearbetning av 

råvaror, rymden, hav och vatten, avfall, 

natur och annan miljöinfrastruktur, 

utrustning, rörliga tillgångar och spridning 

av innovativ teknik som bidrar till 

unionens mål för miljömässig eller social 

hållbarhet, eller båda, eller uppfyller 

unionens standarder för miljömässig eller 

social hållbarhet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  43 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 1 – led d 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(d) Politikområdet sociala investeringar 

och kompetens, som omfattar 

mikrofinansiering, finansiering av sociala 

företag och den sociala ekonomin, 

kompetens, utbildning och relaterade 

tjänster, social infrastruktur (inbegripet 

d) Politikområdet sociala investeringar 

och kompetens, som omfattar etisk och 

hållbar finansiering, mikrofinansiering, 

arbetstagares uppköp av företag, 

finansiering av sociala företag och den 

sociala ekonomin, kompetens, utbildning 
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subventionerat boende och studentboende). 

social innovation, hälso- och sjukvård och 

långtidsvård, delaktighet och tillgänglighet, 

kulturella aktiviteter med ett socialt syfte, 

integration av sårbara grupper, inklusive 

tredjelandsmedborgare. 

och relaterade tjänster, social infrastruktur 

(inbegripet subventionerat boende och 

studentboende). social innovation, hälso- 

och sjukvård och långtidsvård, delaktighet 

och tillgänglighet, kulturella aktiviteter 

med ett socialt syfte, kulturella och 

kreativa sektorer, inbegripet med 

interkulturell dialog och 

sammanhållningsmål, integration av 

sårbara grupper, inklusive 

tredjelandsmedborgare. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  44 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 3 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Finansierings- och 

investeringstransaktioner inom 

politikområdet hållbar infrastruktur enligt 

punkt 1 a ska omfattas av 

hållbarhetssäkring för klimatmässig, 

miljömässig och social hållbarhet, i syfte 

att minimera de negativa konsekvenserna 

och maximera fördelarna på 

klimatområdet, miljöområdet och det 

sociala området. När projektansvariga 

söker finansiering ska de därför ge lämplig 

information för detta ändamål med 

användning av riktlinjer som 

kommissionen utarbetar. Projekt under en 

viss storlek som preciseras i riktlinjerna 

ska undantas från säkringen. 

Finansierings- och 

investeringstransaktioner inom 

politikområdet hållbar infrastruktur enligt 

punkt 1 a ska omfattas av 

hållbarhetssäkring för klimatmässig, 

miljömässig och social hållbarhet, i syfte 

att minimera de negativa konsekvenserna 

och maximera fördelarna på 

klimatområdet, miljöområdet och det 

sociala området. När projektansvariga 

söker finansiering ska de därför ge lämplig 

information för detta ändamål med 

användning av investeringsriktlinjer som 

kommissionen utarbetar. Projekt under en 

viss storlek som preciseras i 

investeringsriktlinjerna ska undantas från 

säkringen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  45 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 3 – stycke 2 – inledningen 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Med hjälp av kommissionens riktlinjer ska 

det vara möjligt att 

Med hjälp av investeringsriktlinjerna ska 

det vara möjligt att 

Or. en 

 

Ändringsförslag  46 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 3 – stycke 2 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

c) beräkna inverkan på den sociala 

delaktigheten i vissa områden eller för 

vissa befolkningsgrupper. 

c) beräkna inverkan på den sociala 

delaktigheten i form av förbättrad 

livskvalitet och social sammanhållning, 

med särskild uppmärksamhet på mer 

utsatta människor som bor i vissa 

områden. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  47 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Genomförandepartner ska 

tillhandahålla information för att göra det 

möjligt att spåra investeringar som bidrar 

till att uppnå unionens klimat- och 

miljömål på grundval av riktlinjer som 

kommissionen tillhandahåller. 

4. Genomförandepartner ska 

tillhandahålla information för att göra det 

möjligt att spåra investeringar som bidrar 

till att uppnå unionens klimat- och 

miljömål på grundval av 

investeringsriktlinjer som kommissionen 

tillhandahåller. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  48 



 

PR\1165426SV.docx 33/74 PE628.640v01-00 

 SV 

Förslag till förordning 

Artikel 7a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 7a  

 Additionalitet 

 Vid tillämpning av denna förordning 

avses med additionalitet stöd från 

InvestEU-fonden till transaktioner som 

ska åtgärda marknadsmisslyckanden eller 

suboptimala investeringssituationer och 

som inte skulle ha kunnat genomföras 

under den period som EU-garantifonden 

kan användas, eller inte skulle ha kunnat 

genomföras i samma utsträckning, av 

genomförandepartner utan stöd från 

InvestEU-fonden. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  49 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 1 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. De politikområden som avses i 

artikel 7.1 ska bestå av två komponenter 

som är inriktade på specifika 

marknadsmisslyckanden eller suboptimala 

investeringssituationer enligt följande: 

1. De politikområden som avses i 

artikel 7.1 ska bestå av två komponenter: 

EU-komponenten och 

medlemsstatskomponenten. Båda 

komponenterna ska vara inriktade på 

unionsomfattande och/eller 

medlemsstatsspecifika 
marknadsmisslyckanden och/eller 

suboptimala investeringssituationer som är 

relaterade till unionens politiska mål. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  50 
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Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 1 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) En EU-komponent med inriktning 

på att åtgärda en eller flera av följande 

situationer: 

utgår 

(i) Marknadsmisslyckanden eller 

suboptimala investeringssituationer som 

är knutna till unionens politiska 

prioriteringar och hanteras på 

unionsnivå. 

 

(ii) Unionsomfattande 

marknadsmisslyckanden eller 

suboptimala investeringssituationer. 

 

(iii) Nya eller komplexa 

marknadsmisslyckanden eller 

suboptimala investeringssituationer, för 

att utveckla nya finansiella lösningar och 

marknadsstrukturer. 

 

Or. en 

 

Ändringsförslag  51 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 1 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) En medlemsstatskomponent med 

inriktning på att åtgärda specifika 

marknadsmisslyckanden eller 

suboptimala investeringssituationer i en 

eller flera medlemsstater för att uppnå 

målen för de fonder under delad 

förvaltning som bidrar. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  52 
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Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 1a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. Medlemsstaterna får bidra till 

medlemsstatskomponenten i form av 

garantier eller kontanta medel. Det belopp 

som ska anslås till 

medlemsstatskomponenten får inte 

överstiga [X%] av det totala anslaget till 

komponenten. Dessa bidrag kan endast 

begäras för betalning av garantianspråk 

efter finansieringen enligt artikel 4.1 

första stycket. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  53 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 2 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Den berörda medlemsstaten och 

kommissionen ska ingå 

överenskommelsen om medverkan eller 

en ändring av den inom fyra månader 

efter kommissionens beslut om att anta 

partnerskapsavtalet eller den strategiska 

planen inom den gemensamma 

jordbrukspolitiken eller samtidigt med 

kommissionens beslut om ändring av ett 

program eller en strategisk plan inom den 

gemensamma jordbrukspolitiken. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  54 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 3 – led a 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) Den totala storleken på 

medlemsstatens del av EU-garantin inom 

medlemsstatskomponenten, dess 

avsättningsnivå, bidragen från fonder under 

delad förvaltning, uppbyggnaden av 

avsättningen i enlighet med en årlig 

finansieringsplan och den 

eventualförpliktelse som blir resultatet och 

som ska omfattas av en rygg-mot-rygg-

garanti från den berörda medlemsstaten. 

a) Den totala storleken på 

medlemsstatens del av EU-garantin inom 

medlemsstatskomponenten, dess 

avsättningsnivå, bidragen från fonder under 

delad förvaltning, uppbyggnaden av 

avsättningen i enlighet med en årlig 

finansieringsplan och den 

eventualförpliktelse som blir resultatet och 

som ska omfattas av en rygg-mot-rygg-

garanti från den berörda medlemsstaten 

och/eller från genomförandepartnerna 

eller privata investerare. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  55 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 3 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

c) Genomförandepartner eller partner 

som har anmält sitt intresse, och 

kommissionens skyldighet att underrätta 
medlemsstaten om valda 

genomförandepartner. 

c) Genomförandepartner som valts ut 

i överenskommelse med medlemsstaten. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  56 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 3 – stycke 1a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Bidrag från fonder under delad 

förvaltning får på medlemsstaternas eget 

beslut och med genomförandeparternas 

samtycke användas för att garantera en 

del av de strukturerade finansiella 

instrumenten. 
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Or. en 

 

Ändringsförslag  57 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 5 – led d 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(d) Om avsättningarna för den delen 

av EU-garantin inom 

medlemsstatskomponenten når en nivå på 

10 % av de ursprungliga avsättningarna, 

ska den berörda medlemsstaten på 

kommissionens begäran förse den 

gemensamma avsättningsfonden med upp 

till 5 % av de ursprungliga 

avsättningarna. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  58 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 5a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 5a. Utan att det påverkar rådets 

befogenheter vid genomförandet av 

stabilitets- och tillväxtpakten ska bidrag 

från medlemsstaterna i form av garantier 

eller kontanta medel till 

medlemsstatskomponenten, eller bidrag 

från antingen en medlemsstat eller 

nationella utvecklingsbanker som ingår i 

den offentliga sektorn eller som agerar 

för en medlemsstats räkning till 

investeringsplattformar, betraktas som 

engångsåtgärder i den mening som avses i 

artikel 5 i rådets förordning (EG) nr 

1466/97 och artikel 3 i rådets förordning 

(EG) nr 1467/97. 

Or. en 
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Ändringsförslag  59 

Förslag till förordning 

Artikel 10 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. En EU-garanti ska beviljas till 

genomförandepartnerna i enlighet med 

[artikel 219.1] i [budgetförordningen] och 

förvaltas i enlighet med [avdelning X] i 

[budgetförordningen]. 

1. En EU-garanti ska beviljas till 

genomförandepartnerna i enlighet med 

[artikel 219.1] i [budgetförordningen] och 

förvaltas i enlighet med [avdelning X] i 

[budgetförordningen]. EU-garantin ska 

vara oåterkallelig, ovillkorlig och infrias 

på anfordran till behöriga motparter för 

de finansierings- och 

investeringstransaktioner som omfattas av 

denna förordning, och prissättningen ska 

uteslutande vara knuten till de 

underliggande transaktionernas 

egenskaper och riskprofil, med 

vederbörlig hänsyn till de underliggande 

transaktionernas natur och till de 

politiska mål som ska uppnås, inbegripet 

en eventuell tillämpning av särskilda 

förmånliga villkor och incitament, i 

synnerhet 

 a) i de fall där pressade 

finansmarknadsförhållanden skulle 

hindra förverkligandet av ett bärkraftigt 

projekt, 

 b) när det är nödvändigt för att underlätta 

inrättandet av investeringsplattformar 

eller finansieringen av projekt inom 

sektorer eller områden som drabbats av 

ett betydande marknadsmisslyckande 

och/eller en suboptimal 

investeringssituation, 

 c) när det är nödvändigt för att 

överbrygga den sociala 

infrastrukturklyftan, 

 d) när en medlemsstat ställs inför en stor 

asymmetrisk chock. 

Or. en 
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Ändringsförslag  60 

Förslag till förordning 

Artikel 10 – punkt 1 – stycke 1a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 EU-garantin bör dessutom säkerställa 

 a) en robust mekanism för ett snabbt 

utnyttjande av den, 

 b) en varaktighet som överensstämmer 

med den slutliga förfallodagen för den 

sista fordran från den slutliga 

stödmottagaren, 

 c) en adekvat övervakning av risk- och 

garantiportföljen, 

 d) en tillförlitlig mekanism för beräkning 

av förväntade kassaflöden i 

förekommande fall, 

 e) lämplig dokumentation av 

riskhanteringsbeslut, 

 f) tillräcklig flexibilitet när det gäller det 

sätt på vilket garantin används, så att 

genomförandepartnerna direkt kan 

utnyttja garantin när/om detta behövs, i 

synnerhet om det inte finns något 

kompletterande garantisystem, 

 g) uppfyllandet av alla de ytterligare krav 

som den relevanta tillsynsmyndigheten 

eventuellt ställer, för att kunna betraktas 

som en effektiv heltäckande 

riskreducering. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  61 

Förslag till förordning 

Artikel 10 – punkt 1a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 
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 1a. EU-garantin inom ramen för EU-

komponenten ska tilldelas 

genomförandepartnerna. Minst 75% av 

EU-garantin inom ramen för EU-

komponenten ska tilldelas EIB-gruppen. 

Belopp som överstiger 75 % av EU-

garantin får ställas till EIB-gruppens 

förfogande om nationella 

utvecklingsbanker eller -institutioner inte 

fullt ut kan använda den återstående 

delen av garantin. Nationella 

utvecklingsbanker eller -institutioner kan 

fullt ut utnyttja EU-garantin även om de 

beslutar att få tillgång till den genom EIB 

eller Europeiska investeringsfonden. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  62 

Förslag till förordning 

Artikel 11 – punkt 1 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) uppfyller de villkor som anges i 

[punkterna a–e i artikel 209.2] i 

[budgetförordningen], särskilt kravet på 

additionalitet som anges i [punkt b i 

artikel 209.2] i [budgetförordningen] och, 

i tillämpliga fall, maximering av privata 

investeringar i enlighet med [punkt d i 

artikel 209.2] i [budgetförordningen]. 

a) uppfyller de villkor som anges i 

[punkterna a–e i artikel 209.2] i 

[budgetförordningen], och kravet på 

additionalitet som anges i artikel 7a i 

denna förordning, och, i tillämpliga fall, 

maximering av privata investeringar i 

enlighet med [punkt d i artikel 209.2] i 

[budgetförordningen]. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  63 

Förslag till förordning 

Artikel 11 – punkt 2 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) Gränsöverskridande projekt 

mellan enheter som är belägna eller 

a) Projekt mellan enheter som är 

belägna eller etablerade i en eller flera 
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etablerade i en eller flera medlemsstater 

och som utsträcker sig till ett eller flera 

tredjeländer, inklusive anslutande länder, 

kandidatländer och potentiella kandidater, 

länder som omfattas av den europeiska 

grannskapspolitiken, Europeiska 

ekonomiska samarbetsområdet eller 

Europeiska frihandelssammanslutningen, 

eller till ett utomeuropeiskt land eller 

territorium enligt bilaga II till EUF-

fördraget, eller till ett associerat tredjeland, 

oavsett om det finns en partner i dessa 

tredjeländer eller utomeuropeiska länder 

eller territorier. 

medlemsstater och som utsträcker sig till 

ett eller flera tredjeländer, inklusive 

anslutande länder, kandidatländer och 

potentiella kandidater, länder inom den 

europeiska grannskapspolitiken, 

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 

eller Europeiska 

frihandelssammanslutningen, eller till ett 

utomeuropeiskt land eller territorium enligt 

bilaga II till EUF-fördraget, eller till ett 

associerat tredjeland, oavsett om det finns 

en partner i dessa tredjeländer eller 

utomeuropeiska länder eller territorier. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  64 

Förslag till förordning 

Artikel 12 – punkt 1 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

För EU-komponenten ska de behöriga 

motparterna ha uttryckt sitt intresse och 

kunna täcka finansierings- och 

investeringstransaktioner i minst tre 

medlemsstater. Genomförandepartner kan 

också tillsammans täcka finansierings- och 

investeringstransaktioner i minst tre 

medlemsstater genom att bilda en grupp. 

För EU-komponenten ska de behöriga 

motparterna ha uttryckt sitt intresse och 

kunna täcka finansierings- och 

investeringstransaktioner i en eller flera 

medlemsstater. Genomförandepartner kan 

också tillsammans täcka finansierings- och 

investeringstransaktioner i en eller flera 

medlemsstater genom att bilda en grupp. 

Genomförandepartner vars avtalsmässiga 

ansvar begränsas av deras respektive 

nationella mandat kan också åtgärda 

marknadsmisslyckanden eller 

suboptimala investeringssituationer med 

respektive lokalt anpassade, jämförbara 

instrument. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  65 
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Förslag till förordning 

Artikel 12 – punkt 1 – stycke 2a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 På basis av projektets mognadsgrad kan 

gruppen av genomförandepartner bildas 

när som helst och med olika 

sammansättningar för att på ett effektivt 

sätt uppfylla marknadens krav. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  66 

Förslag till förordning 

Artikel 12 – punkt 2 – led d 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(d) Den uppnår geografisk 

diversifiering. 

d) Den uppnår geografisk 

diversifiering och möjliggör finansiering 

av mindre projekt. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  67 

Förslag till förordning 

Artikel 12 – punkt 3 – led ba (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ba) Genomförandepartnerns kapacitet 

att utvärdera finansierings- och 

investeringstransaktionerna i 

överensstämmelse med internationellt 

erkända standarder för ett socialt 

kreditbetyg (social rating), med särskild 

hänsyn till sociala och miljömässiga 

konsekvenser. 

Or. en 
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Ändringsförslag  68 

Förslag till förordning 

Artikel 12 – punkt 3 – led bb (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 bb) Genomförandepartnerns kapacitet 

att lämna offentliga uppgifter till stöd för 

finansierings- och 

investeringstransaktioner. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  69 

Förslag till förordning 

Artikel 12 – punkt 3 – led bc (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 bc) Genomförandepartnerns kapacitet 

att förvalta finansieringsinstrument på 

grundval av tidigare erfarenheter med 

finansieringsinstrument och 

förvaltningsmyndigheter enligt 

Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU, Euratom) 2018/1046. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  70 

Förslag till förordning 

Artikel 16 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Ersättning för risktagande ska 

fördelas mellan unionen och en 

genomförandepartner i förhållande till 

deras respektive del i risktagandet i en 

portfölj av finansierings- och 

investeringstransaktioner eller, i 

förekommande fall, i enskilda 

transaktioner. Genomförandepartnern ska 

1. Ersättning för risktagande ska 

fördelas mellan unionen och en 

genomförandepartner i förhållande till 

deras respektive del i risktagandet i en 

portfölj av finansierings- och 

investeringstransaktioner eller, i 

förekommande fall, i enskilda transaktioner 

och ska uteslutande vara knuten till de 
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ha en lämplig exponering på egen risk mot 

finansiering- och investeringstransaktioner 

som stöds av EU-garantin, såvida inte 

undantagsvis de politiska målen för den 

finansiella produkt som ska genomföras är 

av sådan art att genomförandepartnern inte 

rimligen kan bidra till den med sin egen 

kapacitet att bära risker. 

underliggande transaktionernas 

egenskaper och riskprofil. 

Genomförandepartnern ska ha en lämplig 

exponering på egen risk mot finansiering- 

och investeringstransaktioner som stöds av 

EU-garantin, såvida inte undantagsvis de 

politiska målen för den finansiella produkt 

som ska genomföras är av sådan art att 

genomförandepartnern inte rimligen kan 

bidra till den med sin egen kapacitet att 

bära risker. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  71 

Förslag till förordning 

Artikel -17 (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel -17 

 Styrelsen 

 1. InvestEU-fonden ska styras av en 

styrelse som vid användningen av EU-

garantin i enlighet med de allmänna 

målen i artikel 3 ska fastställa 

 a) InvestEU-fondens strategiska 

inriktning, 

 b) de operativa strategier och förfaranden 

som behövs för att InvestEU-fonden ska 

fungera, 

 c) reglerna för transaktioner med 

investeringsplattformar. 

 2. Styrelsen ska 

 a) bestå av följande sex medlemmar: 

 i) tre medlemmar som kommissionen 

utser, 

 ii) en medlem som Europeiska 

investeringsbanken utser, 

 iii) en medlem som rådgivningscentrumet 

utser bland företrädarna för 

genomförandepartnerna. Den 
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medlemmen får inte vara en företrädare 

för EIB. 

 iv) en expert som utses av 

Europaparlamentet. Den experten får inte 

begära eller ta emot instruktioner från 

unionens institutioner, organ eller byråer, 

från regeringen i någon medlemsstat eller 

från något annat offentligt eller privat 

organ och ska agera fullständigt 

oberoende. Experten ska utföra sina 

uppgifter opartiskt och i InvestEU-

fondens intresse. 

 b) utse en ordförande bland de tre 

medlemmar som utsetts av kommissionen 

för en fast period av tre år som kan 

förnyas en gång, 

 c) diskutera och ta största möjliga hänsyn 

till alla medlemmars ståndpunkter. Om 

medlemmarna inte kan enas om en 

ståndpunkt ska styrelsen fatta sina beslut 

med en majoritet av sina medlemmar. 

Protokollen från styrelsens möten ska ge 

en omfattande redogörelse för samtliga 

medlemmars ståndpunkter. 

 3. Styrelsen ska föreslå kommissionen 

ändringar av fördelningen av de belopp 

som avses i bilaga I. 

 4. Styrelsen ska regelbundet anordna ett 

samråd med relevanta aktörer – särskilt 

saminvesterare, offentliga myndigheter, 

experter, utbildnings-, yrkesutbildnings- 

och forskningsinstitutioner, berörda 

arbetsmarknadsparter och företrädare för 

civilsamhället – om inriktningen för och 

genomförandet av investeringsstrategin 

enligt denna förordning. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  72 

Förslag till förordning 

Artikel 17 – punkt 1 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Kommissionen ska bistås av en 

rådgivande nämnd som ska ha två 

sammansättningar, företrädare för 

genomförandepartner och företrädare för 

medlemsstaterna. 

1. Kommissionen och styrelsen ska 

bistås av en rådgivande nämnd. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  73 

Förslag till förordning 

Artikel 17 – punkt 1a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. Den rådgivande nämnden ska 

bestå av 

 a) en företrädare för varje 

genomförandepartner, 

 b) en företrädare för varje medlemsstat, 

 c) en företrädare för EIB, 

 d) en företrädare för kommissionen, 

 e) en expert för varje politikområde som 

utses av Europeiska ekonomiska och 

sociala kommittén. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  74 

Förslag till förordning 

Artikel 17 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Varje genomförandepartner och 

varje medlemsstat får utse en företrädare i 

den aktuella sammansättningen. 

utgår 

Or. en 
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Ändringsförslag  75 

Förslag till förordning 

Artikel 17 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Kommissionen ska vara företrädd i 

den rådgivande nämndens båda 

sammansättningar. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  76 

Förslag till förordning 

Artikel 17 – punkt 4 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

När den rådgivande nämnden 

sammanträder med företrädare för 

genomförandepartnerna ska 

ordförandeskapet innehas gemensamt av 

en företrädare för kommissionen och den 

företrädare som utses av Europeiska 

investeringsbanken. 

När den rådgivande nämnden 

sammanträder ska kommissionens 

företrädare vara ordförande. EIB:s 

företrädare ska vara vice ordförande . 

Or. en 

 

Ändringsförslag  77 

Förslag till förordning 

Artikel 17 – punkt 4 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

En företrädare för kommissionen ska 

vara ordförande när den rådgivande 

nämnden sammanträder med företrädare 

för medlemsstaterna. 

utgår 

Or. en 
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Ändringsförslag  78 

Förslag till förordning 

Artikel 17 – punkt 4 – stycke 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Den rådgivande nämnden ska sammanträda 

regelbundet och minst två gånger om året 

på begäran av ordföranden. Gemensamma 

sammanträden i den rådgivande 

nämndens två sammansättningar får 

också anordnas på gemensam begäran av 

deras ordförande. 

Den rådgivande nämnden ska sammanträda 

regelbundet och minst två gånger om året 

på begäran av ordföranden. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  79 

Förslag till förordning 

Artikel 17 – punkt 5 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. Den rådgivande nämnden ska (Berör inte den svenska versionen.)   

Or. en 

 

Ändringsförslag  80 

Förslag till förordning 

Artikel 17 – punkt 5 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) i sin sammansättning av 

företrädare för genomförandepartner 

utgår 

(i) ge råd om utformning av finansiella 

produkter som ska genomföras inom 

ramen för denna förordning, 

 

(ii) ge råd till kommissionen om 

marknadsmisslyckanden och suboptimala 

investeringssituationer och 
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marknadsförhållanden, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  81 

Förslag till förordning 

Artikel 17 – punkt 5 – led aa (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 aa) ge råd om utformningen av 

finansiella produkter som ska genomföras 

inom ramen för denna förordning, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  82 

Förslag till förordning 

Artikel 17 – punkt 5 – led ab (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ab) ge råd till kommissionen och 

styrelsen om marknadsmisslyckanden och 

suboptimala investeringssituationer och 

marknadsförhållanden, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  83 

Förslag till förordning 

Artikel 17 – punkt 5 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) i sin sammansättning av 

företrädare för medlemsstaterna 

utgår 

(i) informera medlemsstaterna om 

genomförandet av InvestEU-fonden, 
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(ii) ordna med utbyte med 

medlemsstaterna av synpunkter på 

marknadsutvecklingen, och av bästa 

praxis. 

 

Or. en 

 

Ändringsförslag  84 

Förslag till förordning 

Artikel 17 – punkt 5 – led ba (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ba) informera medlemsstaterna om 

genomförandet av InvestEU-fonden, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  85 

Förslag till förordning 

Artikel 17 – punkt 5 – led bb (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 bb) utbyta synpunkter om 

marknadsutvecklingen och bästa praxis m 

ed medlemsstaterna. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  86 

Förslag till förordning 

Artikel 17a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 17a 

 Riskbedömningsmetod 

 1. Kommissionen ska ges befogenhet att 

anta delegerade akter i enlighet med 
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artikel 26 för att komplettera denna 

förordning genom att fastställa en 

riskbedömningsmetod. 

Riskbedömningsmetoden ska omfatta 

 a) en riskvärderingsklassificering för att 

säkerställa en enhetlig och standardiserad 

behandling av alla transaktioner 

oberoende av intermediären, 

 b) en metod för att bedöma riskvärdet och 

sannolikheten för obestånd på grundval 

av tydliga statistiska metoder, inbegripet 

miljö-, samhällsansvars- och 

bolagsstyrningskriterier (ESG), 

 c) en metod för att bedöma exponering vid 

obestånd och förlust, med hänsyn till 

finansieringsvärdet, projektrisken, 

återbetalningsvillkoren, ställd säkerhet 

och andra relevanta indikatorer. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  87 

Förslag till förordning 

Artikel 17b (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 17b 

 Resultattavla 

 1. En resultattavla med indikatorer 

(nedan kallad resultattavlan) ska 

användas av varje genomförandepartner 

för att bedöma kvalitet och sundhet när 

det gäller de investeringar som eventuellt 

kan stödjas genom EU-garantin. 

Resultattavlan ska säkerställa en 

oberoende, transparent och harmoniserad 

bedömning av den potentiella och faktiska 

användningen av EU-garantin. 

 2. Varje genomförandepartner ska fylla i 

resultattavlan för sina föreslagna 

finansierings- och 

investeringstransaktioner. Om 
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investeringstransaktionen föreslås av 

flera genomförandepartner ska 

resultattavlan fyllas i gemensamt av de 

olika partner som deltar i genomförandet. 

 3. Resultattavlan ska särskilt innehålla en 

bedömning av 

 a) riskprofilen för den föreslagna 

finansierings- och 

investeringstransaktionen enligt den 

riskbedömningsmetod som avses i artikel 

17a, 

 b) nyttan för slutmottagarna, 

 c) uppfyllandet av kriterierna för 

stödberättigande, 

 d) investeringstransaktionens kvalitet och 

bidrag till hållbar tillväxt och 

sysselsättning, 

 e) investeringstransaktionens bidrag till 

uppnåendet av målen för InvestEU-

programmet, 

 f) det tekniska och finansiella bidraget till 

projektet. 

 4. Kommissionen ska ges befogenhet att 

anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 26 för att komplettera denna 

förordning genom att fastställa närmare 

bestämmelser för den resultattavla som 

ska användas av genomförandepartnerna. 

 5. Vid behov får kommissionen bistå 

genomförandepartnerna i förbindelse med 

tillämpningen av riskbedömningsmetoden 

och sammanställningen av resultattavlan. 

Kommissionen ska se till att metoden 

tillämpas korrekt och att de resultattavlor 

som läggs fram för investeringskommittén 

är av hög kvalitet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  88 

Förslag till förordning 

Artikel 18 



 

PR\1165426SV.docx 53/74 PE628.640v01-00 

 SV 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 18 utgår 

Projektgrupp  

1. En projektgrupp ska inrättas, bestående 

av experter som genomförandepartnerna 

ställer till kommissionens förfogande utan 

kostnad för unionens budget. 

 

2. Varje genomförandepartner ska utse 

experter till projektgruppen. Antalet 

experter ska fastställas i garantiavtalet. 

 

3. Kommissionen ska bekräfta att de 

finansierings- och 

investeringstransaktioner som föreslås av 

genomförandepartnerna överensstämmer 

med unionens lagstiftning och politik. 

 

4. Förutsatt att kommissionen ger sin 

bekräftelse enligt punkt 3 ska 

projektgruppen utföra en kvalitetskontroll 

av den due diligence-granskning som 

genomförandepartnerna har gjort av de 

föreslagna finansierings- och 

investeringstransaktionerna. 

Finansierings- och 

investeringstransaktioner ska därefter 

överlämnas till investeringskommittén för 

att godkännas för täckning genom EU-

garantin. 

 

Projektgruppen ska sammanställa en 

resultattavla med föreslagna 

finansierings- och 

investeringstransaktioner åt 

investeringskommittén. 

 

Resultattavlan ska särskilt innehålla 

bedömningar av följande: 

 

(a) De föreslagna finansierings- och 

investeringstransaktionernas riskprofil. 

 

(b) Nyttan för slutmottagarna.  

(c) Uppfyllandet av kriterierna för 

stödberättigande. 

 

Varje genomförandepartner ska ge 

lämplig och enhetlig information till 

projektgruppen så att den kan göra en 
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riskanalys och sammanställa 

resultattavlan. 

5. En expert i projektgruppen ska inte 

kontrollera due diligence-granskningen 

eller bedömningen av en potentiell 

finansierings- eller 

investeringstransaktion som lämnats av 

den genomförandepartner som har ställt 

den experten till kommissionens 

förfogande. Den experten ska inte heller 

sammanställa resultattavlan för de 

förslagen. 

 

6. Varje expert i projektgruppen ska 

uppge eventuella intressekonfliker för 

kommissionen och utan dröjsmål meddela 

kommissionen alla uppgifter som den 

behöver för att fortlöpande kontrollera att 

inga intressekonflikter förekommer. 

 

7. Kommissionen ska fastställa närmare 

bestämmelser för projektgruppens arbete 

och för kontroll av intressekonflikter. 

 

8. Kommissionen ska fastställa närmare 

bestämmelser för resultattavlan som gör 

det möjligt för investeringskommittén att 

godkänna användningen av EU-garantin 

för en föreslagen finansierings- eller 

investeringstransaktion. 

 

Or. en 

 

Ändringsförslag  89 

Förslag till förordning 

Artikel 19 – punkt 1 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. En investeringskommitté ska 

upprättas. Kommittén ska 

1. En oberoende 

investeringskommitté ska upprättas. 

Kommittén ska 

Or. en 
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Ändringsförslag  90 

Förslag till förordning 

Artikel 19 – punkt 1 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) granska de förslag till finansierings- 

och investeringstransaktioner som 

genomförandepartner har lämnat in för att 

de ska täckas av EU-garantin, 

a) granska de förslag till finansierings- 

och investeringstransaktioner som 

genomförandepartner har lämnat in för att 

de ska täckas av EU-garantin och som har 

godkänts vid en kontroll av 

överensstämmelsen med unionens 

lagstiftning och politik som gjorts av 

kommissionen, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  91 

Förslag till förordning 

Artikel 19 – punkt 1 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) kontrollera att de överensstämmer 

med denna förordning och med relevanta 

investeringsriktlinjer, med särskild hänsyn 

till kravet på additionalitet som avses i 

[artikel 209.2 b] i [budgetförordningen] 

och kravet att mobilisera privata 

investeringar som avses i [artikel 209.2 d] i 

[budgetförordningen], och 

b) kontrollera att de överensstämmer 

med denna förordning och med relevanta 

investeringsriktlinjer, med särskild hänsyn 

till kravet på additionalitet som avses i 

artikel 7a i denna förordning och kravet 

att mobilisera privata investeringar som 

avses i [artikel 209.2 d] i 

[budgetförordningen], och 

Or. en 

 

Ändringsförslag  92 

Förslag till förordning 

Artikel 19 – punkt 2 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

I varje sammansättning ska 

investeringskommittén bestå av sex 

avlönade externa experter. Experterna ska 

I varje sammansättning ska 

investeringskommittén bestå av sex 

avlönade externa experter. Experterna ska 
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väljas ut i enlighet med [artikel 237] i 

[budgetförordningen] och utses av 

kommissionen för ett fast mandat på upp 

till fyra år. Deras mandat får förnyas, men 

ska högst uppgå till sammanlagt sju år. 

Kommissionen får besluta att förlänga 

mandatet för en sittande medlem av 

investeringskommittén utan att tillämpa 

förfarandet i denna punkt. 

väljas ut i enlighet med [artikel 237] i 

[budgetförordningen] och utses av 

kommissionen för ett fast mandat på upp 

till fyra år. Deras mandat får förnyas, men 

ska högst uppgå till sammanlagt sju år. 

Styrelsen får besluta att förlänga mandatet 

för en sittande medlem av 

investeringskommittén utan att tillämpa 

förfarandet i denna punkt. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  93 

Förslag till förordning 

Artikel 19 – punkt 2 – stycke 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Fyra medlemmar ska vara ständiga 

medlemmar i investeringskommitténs alla 

fyra sammansättningar. Var och en av de 

fyra sammansättningarna ska dessutom ha 

två experter med erfarenhet av 

investeringar i sektorer som ingår i det 

aktuella politikområdet. Minst en av 

kommitténs ständiga medlemmar ska ha 

sakkunskap i hållbara investeringar. 

Kommissionen ska placera in 

investeringskommitténs medlemmar i en 

eller flera lämpliga sammansättningar. 

Investeringskommittén ska välja en 

ordförande bland sina ständiga 

medlemmar. 

Fyra medlemmar ska vara ständiga 

medlemmar i investeringskommitténs alla 

fyra sammansättningar. Var och en av de 

fyra sammansättningarna ska dessutom ha 

två experter med erfarenhet av 

investeringar i sektorer som ingår i det 

aktuella politikområdet. Minst en av 

kommitténs ständiga medlemmar ska ha 

sakkunskap i hållbara investeringar. 

Styrelsen ska placera in 

investeringskommitténs medlemmar i en 

eller flera lämpliga sammansättningar. 

Investeringskommittén ska välja en 

ordförande bland sina ständiga 

medlemmar. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  94 

Förslag till förordning 

Artikel 19 – punkt 2 – stycke 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Kommissionen ska anta Styrelsen ska anta investeringskommitténs 



 

PR\1165426SV.docx 57/74 PE628.640v01-00 

 SV 

investeringskommitténs arbetsordning och 

ansvara för sekretariatet. 

arbetsordning och ansvara för sekretariatet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  95 

Förslag till förordning 

Artikel 19 – punkt 3 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Meritförteckningar och intresseförklaringar 

för varje medlem av 

investeringskommittén ska offentliggöras 

och kontinuerligt uppdateras. Varje 

medlem i investeringskommittén ska utan 

dröjsmål meddela kommissionen alla 

uppgifter som den behöver för att 

fortlöpande kontrollera att inga 

intressekonflikter förekommer. 

Meritförteckningar och intresseförklaringar 

för varje medlem av 

investeringskommittén ska offentliggöras 

och kontinuerligt uppdateras. Varje 

medlem i investeringskommittén ska utan 

dröjsmål meddela kommissionen och 

styrelsen alla uppgifter som den behöver 

för att fortlöpande kontrollera att inga 

intressekonflikter förekommer. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  96 

Förslag till förordning 

Artikel 19 – punkt 3 – stycke 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Kommissionen får entlediga en medlem 

från dennes uppdrag om medlemmen inte 

respekterar kraven i denna punkt eller när 

det finns andra vederbörligen motiverade 

skäl. 

Styrelsen får entlediga en medlem från 

dennes uppdrag om medlemmen inte 

respekterar kraven i denna punkt eller när 

det finns andra vederbörligen motiverade 

skäl. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  97 

Förslag till förordning 

Artikel 19 – punkt 4 – stycke 2 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Investeringskommittén ska vid sin 

bedömning och kontroll av förslagen 

använda en resultattavla med indikatorer 

enligt vad som avses i artikel 18.3. 

Investeringskommittén ska vid sin 

bedömning och kontroll av förslagen 

använda en resultattavla med indikatorer 

enligt vad som avses i artikel 17b. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  98 

Förslag till förordning 

Artikel 19 – punkt 5 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Investeringskommitténs slutsatser ska antas 

med enkel majoritet av alla medlemmar. 

Vid lika röstetal ska ordföranden i 

investeringskommittén har utslagsröst. 

Investeringskommitténs slutsatser ska antas 

med enkel majoritet av alla medlemmar, 

om denna enkla majoritet omfattar minst 

en av experterna. Vid lika röstetal ska 

ordföranden i investeringskommittén har 

utslagsröst. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  99 

Förslag till förordning 

Artikel 19 – punkt 5 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Investeringskommitténs slutsatser om 

godkännande av stöd från EU-garantin till 

en finansierings- eller 

investeringstransaktion ska vara 

tillgängliga för allmänheten och innehålla 

en motivering för godkännandet. 

Offentliggörandet ska inte innehålla 

kommersiellt känslig information. 

Investeringskommitténs slutsatser om 

godkännande av stöd från EU-garantin till 

en finansierings- eller 

investeringstransaktion ska vara 

tillgängliga för allmänheten och innehålla 

en motivering för godkännandet. De ska 

också hänvisa till den övergripande 

bedömning som härrör från den 

resultattavla med indikatorer som avses i 

artikel 18. I tillämpliga fall ska 

investeringskommittén inkludera 

information om transaktionerna i 
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förteckningen över slutsatser om 

godkännande av stöd från EU-garantin, 

särskilt en beskrivning av dem, identiteten 

på projektansvariga eller finansiella 

intermediärer och målen för projektet. 
Offentliggörandet ska inte innehålla 

kommersiellt känslig information. När det 

gäller kommersiellt känsliga beslut ska 

investeringskommittén offentliggöra 

sådana beslut och information om 

projektansvariga eller finansiella 

intermediärer den dag då finansieringen 

är klar eller någon tidigare dag då 

kommersiell känslighet upphör. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  100 

Förslag till förordning 

Artikel 19 – punkt 5 – stycke 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Resultattavlan ska vara tillgänglig för 

allmänheten efter undertecknandet av en 

finansierings- eller investeringstransaktion 

eller ett delprojekt, beroende på vad som 

är tillämpligt. Offentliggörandet ska inte 

innehålla kommersiellt känslig information 

eller personuppgifter som inte får lämnas 

ut enligt unionens bestämmelser om 

dataskydd. 

Resultattavlan ska vara tillgänglig för 

allmänheten efter undertecknandet av en 

finansierings- eller investeringstransaktion 

eller ett delprojekt. Offentliggörandet ska 

inte innehålla kommersiellt känslig 

information eller personuppgifter som inte 

får lämnas ut enligt unionens bestämmelser 

om dataskydd. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  101 

Förslag till förordning 

Artikel 19 – punkt 5 – stycke 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Två gånger om året ska 

investeringskommitténs slutsatser om 

Två gånger om året ska 

investeringskommittén överlämna till 
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nekad användning av EU-garantin 

överlämnas till Europaparlamentet och 

till rådet, i enlighet med strikta 

sekretesskrav. 

Europaparlamentet och rådet en 

förteckning över alla slutsatser och de 

resultattavlor som hänför sig till dessa 

beslut. Detta överlämnande ska ske i 

enlighet med strikta sekretesskrav. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  102 

Förslag till förordning 

Artikel 19 – punkt 5 – stycke 4a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Investeringskommitténs slutsatser om 

nekad användning av EU-garantin ska 

göras tillgängliga i rätt tid till den berörda 

genomförandepartnern. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  103 

Förslag till förordning 

Artikel 19 – punkt 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6. Om investeringskommittén ska 

godkänna användningen av EU-garantin 

för en finansierings- eller 

investeringstransaktion som är en facilitet, 

ett program eller en struktur med 

underliggande delprojekt, ska 

godkännandet omfatta de underliggande 

delprojekten, såvida inte 

investeringskommittén beslutar att 

förbehålla sig rätten att godkänna dem 

separat. 

6. Om investeringskommittén ska 

godkänna användningen av EU-garantin 

för en finansierings- eller 

investeringstransaktion som är en facilitet, 

ett program eller en struktur med 

underliggande delprojekt, ska 

godkännandet omfatta de underliggande 

delprojekten, såvida inte 

investeringskommittén, i vederbörligen 

motiverade fall, beslutar att förbehålla sig 

rätten att godkänna dem separat. 

Or. en 
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Ändringsförslag  104 

Förslag till förordning 

Artikel 20 – punkt 1 – stycke 1a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 InvestEU:s rådgivningscentrum ska ledas 

av kommissionen i samarbete med EIB-

gruppen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  105 

Förslag till förordning 

Artikel 20 – punkt 1 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

InvestEU:s rådgivningscentrum ska vara 

tillgängligt som en del av varje 

politikområde som avses i artikel 7.1 och 

omfatta alla sektorerna inom området. 

Centrumet ska även erbjuda 

sektorsövergripande rådgivningstjänster. 

InvestEU:s rådgivningscentrum ska vara 

tillgängligt som en del av varje 

politikområde som avses i artikel 7.1 och 

omfatta alla sektorerna inom området. 

Centrumet ska även erbjuda 

sektorsövergripande rådgivningstjänster 

och rådgivningstjänster avseende 

kapacitetsuppbyggnad. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  106 

Förslag till förordning 

Artikel 20 – punkt 2 – led ba (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ba) Utnyttja möjligheterna att locka 

till sig och finansiera småskaliga projekt, 

inbegripet genom investeringsplattformar. 

Or. en 
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Ändringsförslag  107 

Förslag till förordning 

Artikel 20 – punkt 2 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) Stödja åtgärder och mobilisera 

kunskap på lokal nivå för att underlätta 

användning av stöd från InvestEU i hela 

unionen, och om möjligt bidra aktivt till 

målet om sektorsvis och geografisk 

diversifiering av InvestEU-fonden genom 

att stödja genomförandepartner i att initiera 

och utveckla potentiella finansierings- och 

investeringstransaktioner. 

c) Stödja åtgärder och mobilisera 

kunskap på lokal nivå för att underlätta 

användning av stöd från InvestEU i hela 

unionen, och bidra aktivt till målet om 

sektorsvis och geografisk diversifiering av 

InvestEU-fonden genom att stödja 

genomförandepartner i att initiera och 

utveckla potentiella finansierings- och 

investeringstransaktioner. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  108 

Förslag till förordning 

Artikel 20 – punkt 2 – led f 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(f) Stödja åtgärder för 

kapacitetsuppbyggnad för utveckling av 

organisationers kapacitet, kompetens och 

processer och för att stärka 

investeringsviljan inom organisationer så 

att projektansvariga och myndigheter kan 

bygga upp projektdatabaser och förvalta 

projekt, och så att finansiella intermediärer 

kan genomföra finansierings- och 

investeringstransaktioner till förmån för 

enheter som har svårt att få tillgång till 

finansiering, bland annat genom stöd till att 

utveckla riskbedömningskapacitet eller 

sektorsspecifik kunskap. 

f) Stödja åtgärder för 

kapacitetsuppbyggnad för utveckling av 

organisationers kapacitet, kompetens och 

processer och för att stärka 

investeringsviljan inom organisationer så 

att projektansvariga och myndigheter kan 

bygga upp projektdatabaser, utveckla 

finansieringsinstrument och 

investeringsplattformar och förvalta 

projekt, och så att finansiella intermediärer 

kan genomföra finansierings- och 

investeringstransaktioner till förmån för 

enheter som har svårt att få tillgång till 

finansiering, bland annat genom stöd till att 

utveckla riskbedömningskapacitet eller 

sektorsspecifik kunskap. 

Or. en 
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Ändringsförslag  109 

Förslag till förordning 

Artikel 20 – punkt 2 – led fa (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 fa) Tillhandahålla proaktivt 

rådgivningsstöd till nystartade företag, 

särskilt när dessa strävar efter att skydda 

sina investeringar i forskning och 

innovation genom att förvärva 

immateriella rättigheter, såsom patent. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  110 

Förslag till förordning 

Artikel 20 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Avgifter får tas ut för de tjänster 

som avses i punkt 2 för att täcka en del av 

kostnaderna för dessa tjänster. 

4. Avgifter får tas ut för de tjänster 

som avses i punkt 2 för att täcka en del av 

kostnaderna för dessa tjänster. InvestEU:s 

rådgivningscentrum ska kostnadsfritt 

tillhandahålla sakkunskap för offentliga 

projektansvariga och icke-vinstdrivande 

institutioner, och de avgifter som tas ut av 

små och medelstora företag för det 

tekniska stöd som tillhandahålls ska 

uppgå till högst en tredjedel av 

kostnaderna för tillhandahållandet av 

dessa tjänster. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  111 

Förslag till förordning 

Artikel 20 – punkt 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6. InvestEU:s rådgivningscentrum ska 6. InvestEU:s rådgivningscentrum ska 
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finnas representerat på lokal nivå om så 

krävs. Lokal närvaro ska särskilt inrättas i 

medlemsstater eller regioner med 

svårigheter att utveckla projekt inom ramen 

för InvestEU-fonden. InvestEU:s 

rådgivningscentrum ska bidra till 

kunskapsöverföring till regional och lokal 

nivå i syfte att bygga upp regional och 

lokal kapacitet och expertis som avses i 

punkt 1. 

finnas representerat på lokal nivå om så 

krävs. Lokal närvaro ska särskilt inrättas i 

medlemsstater eller regioner med 

svårigheter att utveckla projekt inom ramen 

för InvestEU-fonden. InvestEU:s 

rådgivningscentrum ska bidra till 

kunskapsöverföring till regional och lokal 

nivå i syfte att bygga upp regional och 

lokal kapacitet och expertis för det stöd 

som avses i punkt 1 och för att genomföra 

och inkludera små projekt. Kommissionen 

ska underteckna separata avtal med de 

finansiella institutionerna eller andra 

intermediärer, i syfte att utse dem till 

rådgivningscentrumspartner och ge dem i 

uppgift att genomföra InvestEU:s 

rådgivningscentrum på fältet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  112 

Förslag till förordning 

Artikel 20 – punkt 6a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 6a. För att tillhandahålla det 

rådgivningsstöd som avses i punkt 1 och 

underlätta tillhandahållandet av det 

rådgivningsstödet på lokal nivå ska 

InvestEU:s rådgivningscentrum 

samarbeta med och utnyttja expertisen 

hos nationella utvecklingsbanker eller -

institutioner. Samarbetet mellan, å ena 

sidan, InvestEU:s rådgivningscentrum 

och, å andra sidan, en nationell 

utvecklingsbank eller -institution kan ha 

formen av ett avtalsmässigt partnerskap. 

InvestEU:s rådgivningscentrum ska 

sträva efter att ingå åtminstone ett 

samarbetsavtal med en nationell 

utvecklingsbank eller -institution per 

medlemsstat. I medlemsstater där 

nationella utvecklingsbanker eller -

institutioner saknas ska InvestEU:s 

rådgivningscentrum, om så är lämpligt 
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och på den berörda medlemsstatens 

begäran, tillhandahålla proaktivt 

rådgivningsstöd om inrättande av sådana 

banker eller institutioner. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  113 

Förslag till förordning 

Artikel 21 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. De projekt som uppfyller villkoren i 

punkt 3 ska översändas av kommissionen 

till relevanta genomförandepartner. 

4. De projekt som uppfyller villkoren i 

punkt 3 ska översändas av kommissionen 

till relevanta genomförandepartner och till 

InvestEU:s rådgivningscentrum, i 

förekommande fall. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  114 

Förslag till förordning 

Kapitel VII – rubriken 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Övervakning och rapportering, utvärdering 

och kontroll 

Ansvarsskyldighet, övervakning och 

rapportering, utvärdering och kontroll 

Or. en 

 

Ändringsförslag  115 

Förslag till förordning 

Artikel -22 (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel -22 

 Ansvarsskyldighet 
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 1. På Europaparlamentets eller rådets 

begäran ska styrelseordföranden 

rapportera om InvestEU-fondens resultat 

till den begärande institutionen, bland 

annat genom att delta i en utfrågning 

inför Europaparlamentet. 

 2. Styrelsens ordförande ska svara 

muntligt eller skriftligt på frågor som 

Europaparlamentet eller rådet riktar till 

InvestEU-fonden, åtminstone inom fem 

veckor från mottagandet av en fråga. 

 3. På Europaparlamentets eller rådets 

begäran ska kommissionen överlämna en 

rapport om tillämpningen av denna 

förordning. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  116 

Förslag till förordning 

Artikel 22 – punkt 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. Varje genomförandepartner ska 

dessutom var sjätte månad överlämna en 

rapport till kommissionen om de 

finansierings- och 

investeringstransaktioner som omfattas av 

denna förordning, separat för EU-

komponenten och för 

medlemsstatskomponenten per 

medlemsstat, beroende på vad som är 

tillämpligt. Rapporten ska inbegripa en 

bedömning av överensstämmelsen med 

kraven för användningen av EU-garantin 

och de nyckelprestationsindikatorer som 

avses i bilaga III till denna förordning. 

Rapporten ska även innehålla 

operationella, statistiska, finansiella och 

räkenskapsmässiga uppgifter för varje 

finansierings- eller investeringstransaktion, 

och per komponent och politikområde samt 

för InvestEU-fonden. En av rapporterna 

ska innehålla den information som 

5. Varje genomförandepartner ska 

dessutom var sjätte månad överlämna en 

rapport till Europaparlamentet och 

kommissionen om de finansierings- och 

investeringstransaktioner som omfattas av 

denna förordning, separat för EU-

komponenten och för 

medlemsstatskomponenten per 

medlemsstat, beroende på vad som är 

tillämpligt. Rapporten ska inbegripa en 

bedömning av överensstämmelsen med 

kraven för användningen av EU-garantin 

och de nyckelprestationsindikatorer som 

avses i bilaga III till denna förordning. 

Rapporten ska även innehålla 

operationella, statistiska, finansiella och 

räkenskapsmässiga uppgifter för varje 

finansierings- eller investeringstransaktion, 

och per komponent och politikområde samt 

för InvestEU-fonden. En av rapporterna 

ska innehålla den information som 
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genomförandepartnerna ska tillhandahålla i 

enlighet med [artikel 155.1 a] i 

[budgetförordningen]. 

genomförandepartnerna ska tillhandahålla i 

enlighet med [artikel 155.1 a] i 

[budgetförordningen]. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  117 

Förslag till förordning 

Artikel 23 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Senast den 30 september 2025 ska 

kommissionen göra en interimsutvärdering 

av InvestEU-programmet, särskilt om 

användningen av EU-garantin. 

2. Senast den 30 september 2024 ska 

kommissionen göra en interimsutvärdering 

av InvestEU-programmet, särskilt om 

användningen av EU-garantin. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  118 

Förslag till förordning 

Artikel 23 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Vid slutet av genomförandet av 

InvestEU-programmet, men inte senare än 

fyra år efter utgången av den period som 

anges i artikel 1, ska kommissionen 

genomföra en slutlig utvärdering av 

programmet, särskilt avseende 

användningen av EU-garantin. 

3. Vid slutet av genomförandet av 

InvestEU-programmet, men inte senare än 

två år efter utgången av den period som 

anges i artikel 1, ska kommissionen 

genomföra en slutlig utvärdering av 

programmet, särskilt avseende 

användningen av EU-garantin. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  119 

Förslag till förordning 

Artikel 26 – punkt 2 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Den befogenhet att anta delegerade 

akter som avses i artiklarna 7.6, 22.2 och 

23.6 ska ges till kommissionen för en 

period av fem år från och med [denna 

förordnings ikraftträdande]. Kommissionen 

ska utarbeta en rapport om delegeringen av 

befogenhet senast nio månader före 

utgången av perioden på fem år. 

Delegeringen av befogenhet ska genom 

tyst medgivande förlängas med perioder av 

samma längd, såvida inte 

Europaparlamentet eller rådet motsätter sig 

en sådan förlängning senast tre månader 

före utgången av perioden i fråga. 

2. Den befogenhet att anta delegerade 

akter som avses i artiklarna 4.2, 7.6, 17a, 

17b, 22.2 och 23.6 ska ges till 

kommissionen för en period av fem år från 

och med [denna förordnings 

ikraftträdande]. Kommissionen ska 

utarbeta en rapport om delegeringen av 

befogenhet senast nio månader före 

utgången av perioden på fem år. 

Delegeringen av befogenhet ska genom 

tyst medgivande förlängas med perioder av 

samma längd, såvida inte 

Europaparlamentet eller rådet motsätter sig 

en sådan förlängning senast tre månader 

före utgången av perioden i fråga. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  120 

Förslag till förordning 

Artikel 26 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Den delegering av befogenhet som 

avses i artiklarna 7.6, 22.2 och 23.6 får när 

som helst återkallas av Europaparlamentet 

eller rådet. Ett beslut om återkallelse 

innebär att delegeringen av den befogenhet 

som anges i beslutet upphör att gälla. 

Beslutet får verkan dagen efter det att det 

offentliggörs i Europeiska unionens 

officiella tidning, eller vid ett senare i 

beslutet angivet datum. Det påverkar inte 

giltigheten av delegerade akter som redan 

har trätt i kraft. 

3. Den delegering av befogenhet som 

avses i artiklarna 4.2, 7.6, 17a, 17b, 22.2 

och 23.6 får när som helst återkallas av 

Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut 

om återkallelse innebär att delegeringen av 

den befogenhet som anges i beslutet 

upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen 

efter det att det offentliggörs i Europeiska 

unionens officiella tidning, eller vid ett 

senare i beslutet angivet datum. Det 

påverkar inte giltigheten av delegerade 

akter som redan har trätt i kraft. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  121 
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Förslag till förordning 

Artikel 26 – punkt 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6. En delegerad akt som antas enligt 

artiklarna 7.6, 22.2 och 23.6 ska träda i 

kraft endast om varken Europaparlamentet 

eller rådet har gjort invändningar mot den 

delegerade akten inom en period på två 

månader från den dag då akten delgavs 

Europaparlamentet och rådet, eller om 

både Europaparlamentet och rådet, före 

utgången av den perioden, har underrättat 

kommissionen om att de inte kommer att 

invända. Denna period ska förlängas med 

två månader på Europaparlamentets eller 

rådets initiativ. 

6. En delegerad akt som antas enligt 

artiklarna 4.2, 7.6, 17a, 17b, 22.2 och 23.6 

ska träda i kraft endast om varken 

Europaparlamentet eller rådet har gjort 

invändningar mot den delegerade akten 

inom en period på två månader från den 

dag då akten delgavs Europaparlamentet 

och rådet, eller om både 

Europaparlamentet och rådet, före 

utgången av den perioden, har underrättat 

kommissionen om att de inte kommer att 

invända. Denna period ska förlängas med 

två månader på Europaparlamentets eller 

rådets initiativ. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  122 

Förslag till förordning 

Artikel 27 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Genomförandepartnerna ska 

framhålla unionsfinansieringens ursprung 

och säkerställa dess synlighet (i synnerhet 

när de marknadsför åtgärderna och deras 

resultat) genom att tillhandahålla enhetlig, 

verkningsfull och riktad information till 

olika målgrupper, däribland medier och 

allmänheten. 

1. Genomförandepartnerna ska 

framhålla unionsfinansieringens ursprung 

och säkerställa dess synlighet (i synnerhet 

när de marknadsför åtgärderna och deras 

resultat) genom att tillhandahålla enhetlig, 

verkningsfull och riktad information till 

olika målgrupper, däribland medier och 

allmänheten och genom att även fokusera 

på sociala och miljömässiga 

konsekvenser. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  123 
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Förslag till förordning 

Bilaga II – stycke 1 – punkt 1 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) utveckling och modernisering av 

smart och hållbar energiinfrastruktur 

(överföring och distributionsnivå, 

lagringsteknik), 

c) utveckling och modernisering av 

smart och hållbar energiinfrastruktur, 

inbegripet sammanlänkningar av 

energinäten (överföring och 

distributionsnivå, lagringsteknik), 

Or. en 

 

Ändringsförslag  124 

Förslag till förordning 

Bilaga II – stycke 1 – punkt 2 – led ea (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ea) underhåll eller uppgradering av 

befintlig infrastruktur inom transport- 

och energisektorerna, med särskild 

inriktning på säkerhets- och 

trygghetsaspekter. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  125 

Förslag till förordning 

Bilaga II – stycke 1 – punkt 3 – led e 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(e) hållbar utveckling i städer, på 

landsbygden och i kustområden, 

e) hållbar utveckling och förnyelse i 

städer, på landsbygden och i kustområden, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  126 
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Förslag till förordning 

Bilaga II – stycke 1 – punkt 3 – led ha (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ha) projekt som motverkar 

klimatförändringar och som främjar ett 

hållbart kulturarv, särskilt strategier och 

instrument för att skydda det europeiska 

materiella och immateriella kulturarvet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  127 

Förslag till förordning 

Bilaga II – stycke 1 – punkt 5 – led fa (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 fa) ny teknik såsom tekniska 

hjälpmedel för kulturella och kreativa 

varor och tjänster. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  128 

Förslag till förordning 

Bilaga II – stycke 1 – punkt 6 – led fa (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 fa) användning av digital teknik för 

bevarande och återställande av det 

europeiska materiella och immateriella 

kulturarvet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  129 
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Förslag till förordning 

Bilaga II – stycke 1 – punkt 6 – led fb (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 fb) teknisk förvaltning av immateriella 

rättigheter. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  130 

Förslag till förordning 

Bilaga II – stycke 1 – punkt 7 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

7. Ekonomiskt stöd till enheter som 

har upp till 3 000 anställda med särskild 

inriktning på små och medelstora företag 

och små börsnoterade företag, särskilt 

genom 

7. Ekonomiskt stöd till enheter som 

har upp till 3 000 anställda med särskild 

inriktning på små och medelstora företag, 

små börsnoterade företag och sociala 

företag, särskilt genom 

Or. en 

 

Ändringsförslag  131 

Förslag till förordning 

Bilaga II – stycke 1 – punkt 11 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) mikrofinansiering, finansiering av 

sociala företag och den sociala ekonomin, 

a) etisk och hållbar finansiering, 

mikrofinansiering, finansiering av sociala 

företag och den sociala ekonomin, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  132 

Förslag till förordning 

Bilaga II – stycke 1 – punkt 11 – led c 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) utbildning, fortbildning och 

relaterade tjänster, 

(Berör inte den svenska versionen.)   

Or. en 

 

Ändringsförslag  133 

Förslag till förordning 

Bilaga III – punkt 3.3a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 3.3a Investeringar som stöder sociala 

mål 

Or. en 

 

Ändringsförslag  134 

Förslag till förordning 

Bilaga III – punkt 7.1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

7.1 Social infrastruktur: kapacitet på 

social infrastruktur som stöds efter sektor: 

bostäder, utbildning, hälsa, annat 

7.1 Social infrastruktur: kapacitet på 

och räckvidden för social infrastruktur 

som stöds efter sektor: bostäder, 

utbildning, hälsa, annat 

Or. en 

 

Ändringsförslag  135 

Förslag till förordning 

Bilaga III – punkt 7.2a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 7.2a Mikrofinansiering och 

finansiering av företag inom den sociala 

ekonomin: antal företag som bildats inom 
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den sociala ekonomin 

  

Or. en 

 

Ändringsförslag  136 

Förslag till förordning 

Bilaga III – punkt 7.2b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 7.2b Mikrofinansiering och 

finansiering av företag inom den sociala 

ekonomin: antal företag inom den sociala 

ekonomin som får stöd efter 

utvecklingsskede (tidigt skede, 

tillväxt/expansion) 

Or. en 

 

Ändringsförslag  137 

Förslag till förordning 

Bilaga III – punkt 7.5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

7.5 Kompetens: antal enskilda som 

förvärvat nya kompetenser: formell 

utbildning och yrkeskvalifikationer 

7.5 Kompetens: antal enskilda som 

förvärvat nya kompetenser eller fått 

kompetenser validerade: formell, 

informell och icke-formell utbildning och 

yrkeskvalifikationer 

Or. en 

 

 

 


