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PR_COD_1amCom

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 Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 
2015/1017 vad gäller inrättandet av ett instrument för solvensstöd
(COM(2020)0404 – C9-0156/2020 – 2020/0106(COD))

Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2020)0404),

– med beaktande av artikel 294.2 och artiklarna 172 och 173, artikel 175 tredje stycket 
och artikel 182.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C9-0156/2020),

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

– med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

– med beaktande av yttrandena från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, 
utskottet för industrifrågor, forskning och energi och budgetkontrollutskottet, 

– med beaktande av skrivelsen från utskottet för transport och turism,

– med beaktande av betänkandet från budgetutskottet och utskottet för ekonomi och 
valutafrågor (A9-0000/2020).

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 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Kommissionens beräkningar på 
grundval av uppgifter på företagsnivå tyder 

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

på att behoven av kapitalinjektioner följd 
av covid-19-pandemin kan uppgå till 
omkring 720 miljarder EUR 2020. Denna 
siffra kan bli betydligt högre om 
nedstängningsåtgärderna kvarstår längre än 
vad som för närvarande förväntas eller om 
de måste återinföras på grund av en ny 
smittspridningsvåg. I ett stresscenario kan 
den direkta påverkan på det egna 
kapitalet i alla företag (noterade och icke-
noterade) i unionen stiga till 1,2 biljoner 
EUR. Om inga åtgärder vidtas kan 
kapitalbristen leda till en utdragen period 
av lägre investeringar och högre 
arbetslöshet. Effekten av kapitalbristen 
kommer att vara ojämnt fördelad mellan 
sektorer och medlemsstater och därmed 
leda till skillnader på den inre marknaden. 
Detta förhållande förvärras av det faktum 
att medlemsstaterna har mycket varierande 
förmåga att ge statligt stöd.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(4) Företag som får stöd under 
solvensstödinstrumentet bör vara 
etablerade och bedriva verksamhet i 
unionen, dvs. ha sitt säte i en medlemsstat 
och vara verksamma i unionen i den 
meningen att de har betydande verksamhet 
där med avseende på personal, tillverkning, 
forskning och utveckling eller annan 
affärsverksamhet. De bör bedriva 
verksamhet som stöder målen i denna 
förordning. De bör ha en bärkraftig 
affärsmodell och inte ha befunnit sig i 
svårigheter enligt ramen för statligt stöd7 
redan i slutet av 2019. Stödet bör också 
inriktas på företag som startats innan 
utgången av 2020 och som redan i slutet 
av 2019 hade förvärvat – eller förvaltar – 
tillgångar eller filialer tillhörande företag 
som befunnit sig i svårigheter enligt 
ramen för statligt stöd, förutsatt att det 
har skett en ändring i ledningen. 
Mikroföretag eller små företag som redan 



PE655.850v01-00 8/43 PR\1210910SV.docx

SV

befann sig i svårigheter den 31 december 
2019 bör också vara stödberättigade, 
förutsatt att vissa villkor är uppfyllda, 
eftersom de är berättigade till statligt stöd 
enligt den tillfälliga ramen för statliga 
stödåtgärder7a. Stödet bör inriktas på 
stödberättigade företag i de medlemsstater 
och sektorer som drabbats hårdast av 
covid-19-krisen och/eller där möjligheterna 
att få statligt solvensstöd är mer 
begränsade.

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

7 Enligt definitionen i artikel 2.18 i 
kommissionens förordning (EU) nr 
651/2014 av den 17 juni 2014 genom 
vilken vissa kategorier av stöd förklaras 
förenliga med den inre marknaden enligt 
artiklarna 107 och 108 i fördraget (EUT L 
187, 26.6.2014, s. 1).
7a Kommissionens meddelande av den 20 
mars 2020 om en tillfällig ram för statliga 
stödåtgärder till stöd för ekonomin under 
det pågående utbrottet av covid-19.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(6) Avsättningarna för EU-garantin bör 
följaktligen höjas. Även med tidigt 
aktiekapitalstöd kan man förvänta sig fler 
konkurser och större avskrivningar än 
under perioden före krisen, särskilt om 
man återinför nedstängningsåtgärder 
eller långvariga begränsningar för 
näringslivet. Med tanke på den höga risk 
som är förknippad med investerings- och 
finansieringstransaktionerna under 
solvensstödtjänsten bör den totala 
avsättningsnivån för Efsi justeras till 45,8 
%.

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Utan att det påverkar rådets 
befogenheter vid genomförandet av 
stabilitets- och tillväxtpakten, bör ett 
engångsbidrag från medlemsstaterna, 
antingen av en medlemsstat eller av 
nationella utvecklingsbanker som ingår i 
den allmänna myndighetssektorn eller 
som agerar för en medlemsstats räkning, 
till Efsi, tematiska plattformar eller 
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investeringsplattformar som sammanför 
partner från flera medlemsstater, företag 
för särskilda ändamål eller fonder samt 
andra ordningar, inrättade för 
genomförandet av investeringsplanen, i 
princip godkännas som en engångsåtgärd, 
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 7

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(9) Aktiefonder, företag för särskilda 
ändamål, investeringsplattformar och 
nationella utvecklingsbanker och -
institutioner bör tillhandahålla aktiekapital 
eller därmed likställt kapital (såsom 
hybridinstrument, mindre prioriterad 
skuld, preferensaktier eller konvertibla 
aktier) till stödberättigade företag, med 
undantag för enheter som är inriktade på 
företagsuppköp (eller ersättningskapital) i 
syfte att sälja av tillgångar. Intermediärer 
under solvensstödtjänsten bör vara 
etablerade i en medlemsstat och vara 
verksamma i unionen. Styrelsen bör 
fastställa alla nödvändiga krav som rör 
kontroll av intermediärer (fonder, företag 
för särskilda ändamål och andra) mot 
bakgrund av tillämpliga överväganden 
gällande allmän ordning eller säkerhet.

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) I situationer där pressade 
finansmarknadsförhållanden skulle 
hindra en förbättring av företags egna 
kapital och solvens bör EIB och 
kommissionen göra lämpliga ändringar, 
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bl.a. anpassa ersättningen för EU-
garantin och därmed bidra till en 
minskning av finansieringskostnaderna 
för en transaktion som bärs av 
mottagaren av EIB:s finansiering under 
solvensstödtjänsten, för att underlätta 
tillgången till stödet. Liknande insatser 
bör göras när det är nödvändigt för att 
säkerställa att Efsi stöder småskaliga 
projekt. Om utnyttjandet av lokala eller 
regionala intermediärer möjliggör en 
minskning av kostnaderna för Efsi-stöd 
till småskaliga projekt, bör denna form av 
utnyttjande också övervägas.

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Det är av största vikt att 
solvensstödtjänsten inrättas snarast under 
2020 och att den snabbt blir operativ med 
full kapacitet under 2021. För att 
säkerställa att solvensstödinstrumentet 
snabbt blir operativt bör EIB föreslå att 
investeringskommittén beviljar stöd 
genom EU-garantin under 
solvensstödtjänsten för garantier eller 
finansiering som har tillhandahållits 
under perioden mellan ikraftträdandet av 
denna förordning och undertecknandet av 
det ändrade Efsi-avtalet mellan 
kommissionen och EIB.

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) För att undvika missbruk och 
maximera effekten på den reala ekonomin 
och sysselsättningen bör företag som 
mottar Efsi-finansiering på minst 30 
miljoner EUR genom solvensstödtjänsten 
omfattas av restriktioner för utdelningar, 
chefslöner och aktieåterköp under 
garantiperioden.

Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(14) Den investeringskommitté som 
inrättas genom InvestEU-förordningen bör 
så snart den har inrättats även ansvara för 
beviljandet av EU-garantin enligt den här 
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förordningen. förordningen. Med tanke på 
solvensstödtjänstens särdrag bör det 
inrättas en särskild konfiguration för 
investeringskommittén. 

Or. en

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) För att säkerställa ansvarighet 
inför europeiska invånare bör EIB 
regelbundet rapportera till 
Europaparlamentet och rådet om 
utvecklingen av solvensstödtjänsten samt 
dess effekter och verksamhet, särskilt när 
det gäller antalet transaktioner som 
utförts, den geografiska täckningen och 
de sociala effekterna. På 
Europaparlamentets begäran ska 
styrelsens ordförande och den 
verkställande direktören delta i 
utfrågningar och svara på frågor inom en 
viss tid. Kommissionen bör årligen 
rapportera om situationen inom 
garantifonden.

Or. en

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 14b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14b) Stöd som beviljas under 
solvensstödtjänsten bör omfatta 
bestämmelser som säkerställer att det görs 
insatser mot skatteflykt, skattebedrägerier 
och skattefusk och att en välfungerande 
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inre marknad upprätthålls.

Or. en

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 17

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) I artikel 2.1 ska följande led läggas 
till som led 9a:
(9a) företag för särskilda ändamål: 
avser, ifråga om solvensstödtjänsten, en 
rättslig enhet som är formellt registrerad 
som en sådan hos en nationell myndighet 
och som omfattas av skattskyldigheter och 
andra rättsliga skyldigheter i den 
medlemsstat där den har sin hemvist. 

Or. en

Ändringsförslag 18

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

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

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

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

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

investeringssituation eller nödvändigt att 
förbättra företags egna kapital och 
solvens, i den utsträckning det inte avsevärt 
påverkar den nödvändiga finansieringen av 
inbetalningarna till garantifonden.”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/ALL/?uri=celex:32017R2396)

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 3b (nytt)
Förordning (EU) nr 2015/1017
Artikel 4 – artikel 2 – led b – led i

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(3b) Artikel 4.2 b i ska ändras på 
följande sätt:

i) Styrelsens sammansättning och antalet 
ledamöter.

i) Styrelsens sammansättning och antalet 
ledamöter samt särskilda bestämmelser 
om rese- och boendekostnadsersättning 
för den expert som utsetts av 
Europaparlamentet.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=SV)

Ändringsförslag 20

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd under solvensstödtjänsten ska 
emellertid endast beviljas företag som inte 
befann sig i svårigheter enligt villkoren i 
reglerna för statligt stöd8 redan i slutet av 

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

2019, utan därefter drabbats av betydande 
solvensrisker på grund av den kris som 
orsakats av covid-19-pandemin, eller om 
stödet är till förmån för företag som 
startats per den 31 december 2020 eller 
före detta datum och som förvärvat eller 
förvaltar tillgångar eller filialer 
tillhörande ett företag som befann sig i 
svårigheter enligt villkoren i reglerna för 
statligt stöd redan i slutet av 2019, 
förutsatt att ledningen inte är densamma 
som i det företag som befann sig i 
svårigheter enligt villkoren i reglerna för 
statligt stöd. 

Or. en

Ändringsförslag 21

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) I artikel 6.1 ska ett nytt stycke 
läggas till:
Genom undantag från led a får stöd 
under solvensstödtjänsten beviljas 
mikroföretag eller små företag (i den 
mening som avses i bilaga I till 
kommissionens förordning (EU) nr 
651/2014) som befann sig i svårigheter 
redan den 31 december 2019, förutsatt att 
de inte omfattas av ett kollektivt 
insolvensförfarande enligt nationell rätt 
och att de inte har mottagit 
undsättningshjälp, såvida de inte har 
betalat tillbaka lånet eller sagt upp 
garantin vid tidpunkten för beviljandet av 
stödet under solvensstödtjänsten*, eller av 
omstruktureringsstöd, såvida de inte 
längre omfattas av en 
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omstruktureringsplan vid tidpunkten för 
beviljandet av stödet under 
solvensstödtjänsten**.
_________________

* Eller om de, ifall de har mottagit 
undsättningsstöd, har betalat tillbaka 
lånet eller sagt upp garantin vid 
tidpunkten för beviljandet av stödet.
** Eller om de, ifall de har mottagit 
omstruktureringsstöd, inte längre 
omfattas av en omstruktureringsplan vid 
tidpunkten för beviljandet av stödet. 

Or. en

Ändringsförslag 22

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) I artikel 6 ska följande punkt 
läggas till som punkt 3:

utgår

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

Or. en

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 7a (nytt)
Förordning (EU) nr 2015/1017
Artikel 7 – punkt 2 – led ea (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) I artikel 7.2 ska följande led läggas 
till som led ea:
ea) Iakttagande av principen om att inte 
orsaka betydande skada som fastställs i 
artikel 2.17 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2019/2088*.
_________________

* Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/2088 av den 27 
november 2019 om hållbarhetsrelaterade 
upplysningar som ska lämnas inom den 
finansiella tjänstesektorn (EUT L 317, 
9.12.2019, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 7b (nytt)
Förordning (EU) nr 2015/1017
Artikel 7 – punkt 6 – stycke 3

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(7b) I artikel 7.6 ska stycke 3 ersättas 
med följande:

Europaparlamentet ska så snart som 
möjligt, och senast inom fyra veckor efter 
det att namnet på en vald kandidat 
meddelats, ordna en utfrågning av 
kandidaten för respektive befattning.

Europaparlamentet ska så snart som 
möjligt, och senast inom fyra veckor efter 
det att namnet på en vald kandidat 
meddelats, ordna en offentlig utfrågning av 
kandidaten för respektive befattning.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=SV)

Ändringsförslag 25
Artikel 1 – stycke 1 – led 7c (nytt)
Förordning (EU) nr 2015/1017



PR\1210910SV.docx 21/43 PE655.850v01-00

SV

Artikel 7 – punkt 8 – stycke 3 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7c) I artikel 7.8 tredje stycket ska 
följande led läggas till som led 1a: 
1a) Egenkapital- och hybridfinansiering. 

Or. en

Ändringsförslag 26

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7d) I artikel 7.8 tredje stycket ska 
följande led läggas till som led 1b:
1b) Insolvensförfaranden.

Or. en

Ändringsförslag 27

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

_________________
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*COM(2020)0102.

Or. en

Ändringsförslag 28

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

c) (Berör inte den svenska versionen).

Or. en

Ändringsförslag 29

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Kommissionen ska genom delegerade 
akter i enlighet med artikel 23 fastställa 
de indikatorer som styrelsen ska använda 
för att avgöra vilka medlemsstater och 
sektorer som är ekonomiskt värst 
drabbade av covid-19-pandemin och i 
vilka medlemsstater möjligheten till 
statligt solvensstöd är mer begränsad, 
tillsammans med metoden för hur 
indikatorerna ska tillämpas.

Or. en
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Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 14a (nytt)
Förordning (EU) nr 2015/1017
Artikel 9 – punkt 5 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) I artikel 9.5 ska följande stycke 
läggas till som stycke 3a:
Styrelsen ska ge detaljerad vägledning om 
privata medinvesterares exponering för 
förluster.

Or. en

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 14b (nytt)
Förordning (EU) nr 2015/1017
Artikel 9 – punkt 6 – stycke 2

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(14b) I artikel 9.6 ska andra stycket 
ersättas med följande:

EIB kan använda EU-garantin inom en 
sammanlagd maximigräns motsvarande 1 
% av totala utestående EU-
garantiförpliktelser för att täcka utgifter 
som mottagare av finansierings- och 
investeringstransaktionerna skulle ha 
betalat, men som inte har drivits in sedan 
fallissemanget inträffade.

EIB kan använda EU-garantin inom en 
sammanlagd maximigräns motsvarande 1 
% av totala utestående EU-
garantiförpliktelser för att täcka utgifter 
som mottagare av finansierings- och 
investeringstransaktionerna skulle ha 
betalat, men som inte har drivits in sedan 
fallissemanget inträffade. För 
transaktioner som omfattas av 
solvensstödtjänsten ska gränsen höjas till 
3 %.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=SV)
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Ändringsförslag 32

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14c) I artikel 9 ska följande punkt 
läggas till som punkt 7a:
7a. Stödmottagare som erhåller Efsi-
finansiering på 30 miljoner EUR eller 
mer får inte betala ut utdelningar, inte 
göra icke-obligatoriska 
kupongbetalningar och inte köpa tillbaka 
aktier. Ersättningen till en person i 
ledningen för en stödmottagare som 
erhåller Efsi-finansiering på 30 miljoner 
EUR eller mer får inte överstiga den fasta 
delen av den personens ersättning per den 
31 december 2019. För en person som får 
en plats i ledningen vid eller efter 
beviljandet av Efsi-finansieringen ska den 
tillämpliga gränsen vara den lägsta fasta 
ersättningen för någon av personerna i 
ledningen per den 31 december 2019. 
Bonusar eller andra rörliga eller 
jämförbara ersättningskomponenter får 
under inga omständigheter betalas ut. 

Or. en

Ändringsförslag 33

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

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

Artikel 14.1 andra stycket ska ersättas 
med följande:

”EIAH ska kunna bidra med teknisk 
assistans inom de områden som förtecknas 

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

i artikel 9.2, i synnerhet inom områdena 
energieffektivitet, TEN-T och rörlighet i 
städerna. Det ska också stödja 
förberedelser av klimatåtgärder och projekt 
för den cirkulära ekonomin eller delar 
därav, särskilt i samband med den 
europeiska gröna given och Parisavtalet, 
förberedelse av projekt i den digitala 
sektorn liksom förberedelse av projekt som 
avses i artikel 5.1 tredje stycket andra 
strecksatsen.”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/ALL/?uri=celex:32017R2396)

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 25 – led ba (nytt)
Förordning (EU) nr 2015/1017
Artikel 14 – punkt 4

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(ba) I artikel 14 ska punkt 4 ersättas 
med följande:

4. De avgifter som EIB tar ut för 
EIAH-tjänster enligt punkt 2 ska användas 
för att täcka kostnaderna för EIAH:s 
transaktioner och för att tillhandahålla de 
tjänsterna. Avgifter som tas ut av små och 
medelstora företag ska begränsas till en 
tredjedel av kostnaderna för den tekniska 
assistans som de tillhandahålls. EIAH-
tjänster som tillhandahålls offentliga 
projektansvariga utöver dem som redan 
står till förfogande inom ramen för 
unionens program ska tillhandahållas 
kostnadsfritt.

”4. De avgifter som EIB tar ut för 
EIAH-tjänster enligt punkt 2 ska användas 
för att täcka kostnaderna för EIAH:s 
transaktioner och för att tillhandahålla de 
tjänsterna. Avgifter som tas ut av små och 
medelstora företag ska begränsas till en 
tredjedel av kostnaderna för den tekniska 
assistans som de tillhandahålls, med 
undantag för solvensstödtjänsten där den 
tekniska assistansen till små och 
medelstora företag ska vara kostnadsfri. 
EIAH-tjänster som tillhandahålls offentliga 
projektansvariga utöver dem som redan 
står till förfogande inom ramen för 
unionens program ska tillhandahållas 
kostnadsfritt.”

Or. en
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=SV)

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 25 – led bb (nytt)
Förordning (EU) nr 2015/1017
Artikel 14 – punkt 9

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

bb) I artikel 14 ska punkt 9 ersättas 
med följande:

9. Senast den 1 september 2016 och 
därefter varje år ska EIB överlämna en 
rapport till Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen angående de tjänster som 
EIAH tillhandahåller enligt punkt 2 och om 
genomförandet av dess budget. Denna 
rapport ska innehålla uppgifter om 
mottagna avgifter och hur de använts.

9. Senast den 1 september 2016 och 
därefter varje år ska EIB överlämna en 
rapport till Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen angående de tjänster som 
EIAH tillhandahåller enligt punkt 2 och om 
genomförandet av dess budget. Denna 
rapport ska innehålla uppgifter om 
mottagna avgifter och hur de använts. 
Senast den 1 december 2021 och därefter 
varje år ska EIB överlämna en särskild 
rapport till Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen om de tjänster som EIAH 
tillhandahåller enligt punkt 2 för 
solvensstödtjänsten.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=SV)

Ändringsförslag 36

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett belopp på upp till 100 000 000 EUR 
ska göras tillgängligt för att täcka 

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

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

Or. en

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 26a (nytt)
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 15 – punkt 1

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(26a) Artikel 15.1 ska ersättas med 
följande:

1. Kommissionen ska med stöd från 
EIB skapa en öppen portal för 
investeringsprojekt på europeisk nivå 
(EIPP) som sammanför nuvarande och 
potentiella framtida investeringsprojekt i 
unionen. Den ska vara en offentligt 
tillgänglig och användarvänlig 
projektdatabas som ger relevant 
information för varje projekt.

1. Kommissionen ska med stöd från 
EIB skapa en öppen portal för 
investeringsprojekt på europeisk nivå 
(EIPP) som sammanför nuvarande och 
potentiella framtida investeringsprojekt i 
unionen för var och en av de tre 
tjänsterna. Den ska vara en offentligt 
tillgänglig och användarvänlig 
projektdatabas som ger relevant 
information för varje projekt.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=SV)
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Ändringsförslag 38

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 39

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

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(28a) I artikel 16 ska punkt 6 ersättas 
med följande:

6. Senast den 31 mars varje år ska 
kommissionen, i samband med sin 
årsredovisning, överlämna till 
Europaparlamentet, rådet och 
revisionsrätten den information som 
begärts om situationen inom garantifonden. 
Senast den 31 maj varje år ska 
kommissionen dessutom till 
Europaparlamentet, rådet och 
revisionsrätten översända en årsrapport om 
garantifondens förvaltning under det 
föregående kalenderåret, inbegripet en 
bedömning av lämpligheten av 
målbeloppet, garantifondens nivå och 
behovet av att komplettera den. 
Årsrapporten ska innehålla en presentation 
av garantifondens finansiella ställning vid 
utgången av föregående kalenderår, de 

6. Senast den 31 mars varje år ska 
kommissionen, i samband med sin 
årsredovisning, överlämna till 
Europaparlamentet, rådet och 
revisionsrätten den information som 
begärts om situationen inom garantifonden. 
Senast den 31 maj varje år ska 
kommissionen dessutom till 
Europaparlamentet, rådet och 
revisionsrätten översända en årsrapport om 
garantifondens förvaltning under det 
föregående kalenderåret, inbegripet en 
bedömning av lämpligheten av 
målbeloppet, garantifondens nivå och 
behovet av att komplettera den. 
Årsrapporten ska innehålla en presentation 
av garantifondens finansiella ställning vid 
utgången av föregående kalenderår, de 
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finansiella flödena under föregående 
kalenderår liksom betydande transaktioner 
och all relevant information om 
räkenskaperna. Den ska också innehålla 
information om garantifondens 
ekonomiska förvaltning och dess resultat 
och risker vid utgången av föregående 
kalenderår.

finansiella flödena under föregående 
kalenderår liksom betydande transaktioner 
och all relevant information om 
räkenskaperna. Den ska också innehålla 
information om garantifondens 
ekonomiska förvaltning och dess resultat 
och risker vid utgången av föregående 
kalenderår. Senast den 31 december 2021 
och därefter varje år ska kommissionen 
överlämna en rapport om 
solvensstödtjänsten till 
Europaparlamentet, rådet och 
revisionsrätten.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=SV)

Ändringsförslag 40

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

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(29a) Artikel 18.3 a ska ersättas med 
följande:

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

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

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=SV)

Ändringsförslag 41



PE655.850v01-00 30/43 PR\1210910SV.docx

SV

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

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(29b) Artikel 18.3 b ska ersättas med 
följande:

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

b) kommissionen offentliggöra en 
heltäckande rapport om användningen av 
EU-garantin och garantifondens funktion 
och dess inverkan på unionens 
återhämtning och unionsföretagens 
solvens.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=SV)

Ändringsförslag 42

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29c) I artikel 19 ska följande punkt 
läggas till som punkt 2a:
För transaktioner under 
solvensstödtjänsten ska stödmottagare och 
finansiella intermediärer som är företag 
med en konsoliderad nettoomsättning på 
eller över 750 000 000 EUR årligen 
utarbeta och kostnadsfritt offentliggöra 
en rapport om inkomstskatteuppgifter. 
Uppdelat per skattejurisdiktion och för 
varje jurisdiktion där företaget är 
verksamt ska rapporten innehålla 
följande:
a) Moderbolagets namn och, om 
tillämpligt, en förteckning över dess 
samtliga dotterbolag, en kort beskrivning 
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av arten av deras verksamhet och deras 
respektive geografiska läge.
b)  Antalet anställda i 
heltidsekvivalenter.
c) Andra fasta tillgångar än 
kontanter eller likvida medel.
d) Nettoomsättningen, inbegripet en 
åtskillnad mellan omsättning med 
närstående parter och omsättning med 
icke-närstående parter.
e) Vinst- eller förlustbelopp före 
inkomstskatt.
f) Upplupen inkomstskatt 
(innevarande år) som utgör den aktuella 
skattekostnaden medtagen i 
beskattningsbar vinst eller förlust för 
räkenskapsåret per dotterföretag och 
filialer med skattemässig hemvist i den 
berörda jurisdiktionen.
g) Betald inkomstskatt som utgör den 
skatt som betalats för relevant 
räkenskapsår per dotterföretag och 
filialer med skattemässig hemvist i den 
berörda skattejurisdiktionen,
h) Ackumulerade vinstmedel.
i) Aktiekapital.
j) Uppgifter om mottagna offentliga 
subventioner och eventuella donationer 
utbetalda till politiker, politiska 
organisationer eller politiska stiftelser.
k) Huruvida företag, dotterföretag 
eller filialer åtnjuter skatteförmåner från 
en patentbox eller likvärdiga system.

Or. en

Ändringsförslag 43

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



PE655.850v01-00 32/43 PR\1210910SV.docx

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29d) I artikel 19 ska följande punkt 
läggas till som punkt 2b:
I syfte att skydda kommersiellt känslig 
information och säkerställa sund 
kompetens får stödmottagare och 
finansiella intermediärer som omfattas av 
detta rapporteringskrav tillfälligt 
utelämna en eller flera av de specifika 
uppgiftsposter som anges i artikel 48c 
från rapporten i fråga om verksamhet i en 
eller flera specifika skattejurisdiktioner 
om de är av sådan art att ett 
offentliggörande av dem allvarligt skulle 
äventyra marknadspositionen för 
företagen. Ett utelämnande ska inte 
förhindra en rättvisande och balanserad 
förståelse av företagets skattemässiga 
situation. Utelämnandet ska anges i 
rapporten tillsammans med en förklaring 
om varför detta är fallet och med en 
hänvisning till den berörda 
skattejurisdiktionen.

Or. en

Ändringsförslag 44

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29e) I artikel 19 ska följande punkt 
läggas till som punkt 2c:
Kravet på offentliggörande ska upphöra 
senast den 31 december 2026 när avtalen 
mellan EIB eller EIF och stödmottagaren 
eller den finansiella intermediären för 
transaktioner löper ut. 

Or. en
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Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 29f (nytt)
Förordning (EU) nr 2015/1017
Artikel 22 – punkt 1 – stycke 2

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(29f) Artikel 22.1 andra stycket ska 
ersättas med följande:

EIB och EIF får inte heller ingå nya eller 
förnyade transaktioner med enheter som är 
registrerade eller etablerade i jurisdiktioner 
som förtecknas inom ramen för unionens 
relevanta policy för icke samarbetsvilliga 
jurisdiktioner, eller som har identifierats 
som högrisktredjeländer enligt artikel 9.2 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2015/849, eller som i praktiken inte 
efterlever unionens eller internationellt 
överenskomna skattenormer för 
transparens och utbyte av information.

EIB och EIF får inte heller ingå nya eller 
förnyade transaktioner med enheter som är 
registrerade eller etablerade i jurisdiktioner 
som förtecknas inom ramen för unionens 
relevanta policy för icke samarbetsvilliga 
jurisdiktioner, eller som har identifierats 
som högrisktredjeländer enligt artikel 9.2 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2018/1673, eller som i praktiken inte 
efterlever unionens eller internationellt 
överenskomna skattenormer för 
transparens och utbyte av information.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/ALL/?uri=celex:32017R2396)

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 29g (nytt)
Förordning (EU) nr 2015/1017
Artikel 22 – punkt 2

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(29g) I artikel 22 ska punkt 2 ersättas 
med följande:

2. I sina finansierings- och 
investeringstransaktioner som omfattas av 
denna förordning ska EIB tillämpa de 
principer och normer som fastställs i 
unionsrätten om förhindrande av att det 
finansiella systemet används för 

”2. I sina finansierings- och 
investeringstransaktioner som omfattas av 
denna förordning ska EIB tillämpa de 
principer och normer som fastställs i 
unionsrätten om förhindrande av att det 
finansiella systemet används för 
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penningtvätt och finansiering av terrorism 
och särskilt Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2015/847 och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2015/849. EIB ska i synnerhet göra 
både direkt finansiering och finansiering 
via intermediärer enligt den här 
förordningen avhängig av att de verkliga 
ägarna redovisas i enlighet med direktiv 
(EU) nr 2015/849.

penningtvätt och finansiering av terrorism 
och särskilt Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2015/847 och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2018/1673. EIB ska i synnerhet göra 
både direkt finansiering och finansiering 
via intermediärer enligt den här 
förordningen avhängig av att de verkliga 
ägarna redovisas i enlighet med direktiv 
(EU) nr 2018/1673.”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=SV)

Ändringsförslag 47

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29h) En ny artikel ska läggas till som 
artikel 22a:
Artikel 22a
Principer för god skatteförvaltning
1. Finansiella intermediärer eller 
godkända stödberättigade företag som 
genomför projekt under 
solvensstödtjänsten ska inte ha några 
rapporteringspliktiga arrangemang enligt 
rådets direktiv (EU) 2018/822* som rör 
rapporteringspliktiga gränsöverskridande 
arrangemang, såvida inte sådana enheter 
åtar sig att upphäva de 
rapporteringspliktiga arrangemangen 
inom tolv månader från och med den dag 
då avtalet ingicks mellan EIB och 
stödmottagaren eller den finansiella 
intermediären. Under solvensstödtjänsten 
ska stora företag, i den mening som avses 
i Europaparlamentets och rådets direktiv 
2013/34/EU** om årsbokslut, 
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koncernredovisning och rapporter i vissa 
typer av företag, som är stödmottagare 
inte ha några rapporteringspliktiga 
arrangemang enligt rådets direktiv (EU) 
2018/822 som rör rapporteringspliktiga 
gränsöverskridande arrangemang, såvida 
inte sådana företag åtar sig att upphäva 
de rapporteringspliktiga arrangemangen 
inom tolv månader från och med den dag 
då avtalet ingicks mellan EIB och 
stödmottagaren eller den finansiella 
intermediären.
2. I enlighet med kommissionens 
rekommendation C(2020)4885* * * får 
inte enheter som drar fördel av 
solvensstödtjänsten
a) ha skatterättslig hemvist i eller vara 
registrerad enligt lagstiftningen i 
jurisdiktioner som står med på EU:s lista 
över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner,
b) direkt eller indirekt kontrolleras av 
aktieägare i jurisdiktioner som står med 
på EU:s lista över icke samarbetsvilliga 
jurisdiktioner, upp till den verkliga 
huvudmannen enligt definitionen i artikel 
6.3 i Europaparlamentets och rådets 
direktiv (EU) 2015/849****,
c) direkt eller indirekt kontrollera 
dotterföretag eller äga fast egendom i 
jurisdiktioner som står med på EU:s lista 
över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner,
d) ha aktieinnehav i företag i 
jurisdiktioner som står med på EU:s lista 
över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner.
Kopplingar till de förtecknade icke 
samarbetsvilliga jurisdiktionerna får 
bortses från om företaget ger belägg för 
att någon av följande omständigheter 
föreligger:
a) Skattenivån under de tre senaste åren i 
den medlemsstat som beviljar stödet anses 
rimlig i förhållande till det 
stödmottagande företagets totala 
omsättning eller verksamhetsnivå 
nationellt och på koncernnivå under 



PE655.850v01-00 36/43 PR\1210910SV.docx

SV

samma period. 
b) Företaget gör rättsligt bindande 
åtaganden om att inom kort avbryta sina 
kopplingar till icke samarbetsvilliga 
jurisdiktioner i EU, med förbehåll för 
lämplig uppföljning och sanktioner vid 
bristande efterlevnad.
Medlemsstaterna ska bortse från att det 
förekommer kopplingar till förtecknade 
icke samarbetsvilliga jurisdiktioner när 
företaget har en betydande ekonomisk 
närvaro (med personal, utrustning, 
tillgångar och lokaler, vilket styrks av 
relevanta fakta och omständigheter) och 
bedriver en betydande ekonomisk 
verksamhet i förtecknade icke 
samarbetsvilliga jurisdiktioner.
Enheter som drar fördel av 
solvensstödtjänsten ska lämna 
dokumentation som gör det möjligt att 
verifiera att informationen är korrekt, 
inbegripet genom självcertifiering, 
kompletterat med utökade 
revisioner/kontroller i ett senare skede för 
att minska risken för bristande 
efterlevnad. 
_________________

* Rådets direktiv (EU) 2018/822 av den 25 
maj 2018 om ändring av direktiv 
2011/16/EU vad gäller obligatoriskt 
automatiskt utbyte av upplysningar i fråga 
om beskattning som rör 
rapporteringspliktiga gränsöverskridande 
arrangemang (EUT L 139, 5.6.2018, s. 1).
** Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 
om årsbokslut, koncernredovisning och 
rapporter i vissa typer av företag, om 
ändring av Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2006/43/EG och om 
upphävande av rådets direktiv 
78/660/EEG och 83/349/EEG (EUT L 
182, 29.6.2013, s. 19).
* * * Kommissionens rekommendation av 
den 14 juli 2020 om att ett villkor för 
statligt finansiellt stöd till företag i 
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unionen ska vara att det saknas 
kopplingar till icke samarbetsvilliga 
jurisdiktioner.
 **** Europaparlamentets och rådets 
direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 
2015 om åtgärder för att förhindra att det 
finansiella systemet används för 
penningtvätt eller finansiering av 
terrorism, om ändring av 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 648/2012 och om 
upphävande av Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2005/60/EG och rådets och 
kommissionens direktiv 2006/70/EG (EUT 
L 141, 5.6.2015, s. 73). 

Or. en

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 29i (nytt)
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 1

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(29i) I artikel 23.2 ska första stycket 
ersättas med följande:

”Den befogenhet att anta delegerade akter 
som avses i artikel 7.13 och 7.14 ska ges 
till kommissionen för en period av fem år 
från och med den 4 juli 2015. 
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.”

”Den befogenhet att anta delegerade akter 
som avses i artikel 7.13 och 7.14 och 9.2a 
ska ges till kommissionen för en period av 
fem år, från och med den 4 juli 2015. 
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

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/ALL/?uri=celex:32017R2396)
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Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 29j (nytt)
Förordning (EU) nr 2015/1017
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 2

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(29j) Artikel 23.2 andra stycket ska 
ersättas med följande:

Den delegering av befogenheter som avses 
i artikel 7.13 och 7.14 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.

Den delegering av befogenheter som avses 
i artiklarna 7.13 och 7.14 och 9.2a 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

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=SV)

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 29k (nytt)
Förordning (EU) nr 2015/1017
Artikel 23 – punkt 4

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(29k) Artikel 23.4 ska ersättas med 
följande:

4. En delegerad akt som antas enligt 
artikel 7.13 ska träda i kraft endast om 
varken Europaparlamentet eller rådet har 
gjort invändningar mot den delegerade 
akten inom en period av en månad från den 

”4. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 7.13 och 9.2a ska träda i kraft 
endast om varken Europaparlamentet eller 
rådet har gjort invändningar mot den 
delegerade akten inom en period av en 
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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 
en månad på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

månad 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 
en månad på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=SV)

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 30
Förordning (EU) nr 2015/1017
Artikel 24 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. EIB får, efter denna förordnings 
ikraftträdande, till investeringskommittén 
överlämna finansierings- och 
investeringstransaktioner som godkänts av 
dess styrande organ under perioden från 
och med antagandet av kommissionens 
förslag om ändring av förordning (EU) 
2015/2017 till och med undertecknandet av 
det ändrade garantiavtal som följer av den 
ändrade förordningen, förutsatt att 
transaktionerna uppfyller kraven för stöd 
under solvensstödinstrumentet. 
Transaktioner som överlämnas till 
investeringskommittén får inte tidigare ha 
fått stöd från EU-garantin.

3. EIB får, efter denna förordnings 
ikraftträdande, till investeringskommittén 
överlämna finansierings- och 
investeringstransaktioner som godkänts av 
dess styrande organ under perioden från 
och med antagandet av kommissionens 
förslag om ändring av förordning (EU) 
2015/2017 till och med undertecknandet av 
det ändrade Efsi-avtal som följer av den 
ändrade förordningen, förutsatt att 
transaktionerna uppfyller kraven för stöd 
under solvensstödinstrumentet.

Or. en

Ändringsförslag 52

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) EU-garantin ska beviljas för att 
direkt eller indirekt stödja finansieringen 
av nya transaktioner. På 
infrastrukturområdet, bör investeringar 
som skapar nya tillgångar (greenfield) 
uppmuntras. Investeringar i utvidgning och 
modernisering av befintliga tillgångar 
(brownfield) får också stödjas. Under 
solvensstödtjänsten ska finansieringen 
syfta till att förbättra företags egna kapital 
och solvens. Villkoren för finansieringen 
bör undvika att snedvrida konkurrensen 
mellan företag och bör syfta till att skydda 
den inre marknaden från snedvridning på 
grund av covid-19-utbrottet. EU-garantin 
ska i regel inte beviljas för att stödja 
refinansieringstransaktioner (till exempel 
för att ersätta befintliga låneavtal eller 
andra former av finansiellt stöd till projekt 
som redan helt eller delvis har 
förverkligats), utom under 
solvensstödtjänsten eller under 
exceptionella och väl motiverade 
omständigheter där det har påvisats att en 
sådan transaktion kommer att möjliggöra 
en ny investering för ett minst lika högt 
belopp som beloppet för transaktionen och 
som skulle uppfylla de kriterier för 
godtagbarhet och allmänna mål som 
fastställs i artikel 6 respektive artikel 9.2.

Or. en

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 31 – led 3
Förordning (EU) nr 2015/1017
Bilaga II – avsnitt 6 – led d – strecksats 2

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

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

Or. en

Ändringsförslag 54

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 55

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 31 – led 4
Förordning (EU) nr 2015/1017
Bilaga II – avsnitt 8 – led b – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Styrelsen ska skriftligen redogöra för sina 
beslut avseende de vägledande gränserna 
och de specifika gränserna för 
solvensstödtjänsten för Europaparlamentet 
och rådet. Efsi bör ha som mål att täcka 
alla medlemsstater.

Styrelsen ska skriftligen redogöra för sina 
beslut avseende de vägledande gränserna 
och de specifika gränserna för 
solvensstödtjänsten för Europaparlamentet 
och rådet. Europaparlamentet och rådet 
får bjuda in styrelseordföranden till en 
diskussion om dessa beslut. Efsi bör ha 
som mål att täcka alla medlemsstater.

Or. en
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