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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.



PR\1211759SV.docx 3/28 PE655.923v01-00

SV

INNEHÅLL

Sida

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION...............5



PE655.923v01-00 4/28 PR\1211759SV.docx

SV



PR\1211759SV.docx 5/28 PE655.923v01-00

SV

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av 
InvestEU-programmet
(COM(2020)0403 – C9-0158/2020 – 2020/0108(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2020)0403),

– 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 (C9-0158/2020),

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

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 
15 juli 2020,

– 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 utskottet för transport och turism,

– med beaktande av ståndpunkterna i form av ändringsförslag från utskottet för kultur och 
utbildning och utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män,

– med beaktande av den gemensamma behandlingen av ärendet i budgetutskottet och 
utskottet för ekonomi och valutafrågor, i enlighet med artikel 58 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från 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.

https://www.europarl.europa.eu/committees/sv/envi
https://www.europarl.europa.eu/committees/sv/itre
https://www.europarl.europa.eu/committees/sv/tran
https://www.europarl.europa.eu/committees/sv/cult
https://www.europarl.europa.eu/committees/sv/cult
https://www.europarl.europa.eu/committees/sv/femm
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Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Covid-19-pandemin utgör en 
kraftig chock för den globala ekonomin 
och för unionens ekonomi. De åtgärder 
som varit nödvändiga för att begränsa 
smittspridningen har lett till en betydande 
nedgång i den ekonomiska aktiviteten inom 
EU. EU:s BNP förväntas sjunka med 
omkring 7,5 % 2020, vilket är betydligt 
mer än under finanskrisen 2009. 
Pandemiutbrottet har visat hur nära 
sammankopplade globala 
försörjningskedjor är och blottlagt vissa 
sårbarheter, bland annat att strategiska 
industrier är alltför beroende av icke-
diversifierade externa försörjningskällor. 
Dessa sårbarheter måste åtgärdas för att 
förbättra unionens krishantering och 
resiliensen i hela ekonomin, men utan att 
begränsa dess öppenhet för konkurrens och 
handel i enlighet med sina regler. 
Investeringsaktiviteten förväntas ha 
minskat betydligt. Även före pandemin låg 
investeringskvoterna i unionen, även om en 
återhämtning kunde observeras, fortfarande 
under den nivå som kan förväntas under en 
stark återhämtningsperiod och var inte 
tillräcklig för att uppväga flera år av 
underinvesteringar efter krisen 2009. Än 
viktigare är att nuvarande 
investeringsnivåer och prognoser inte 
svarar mot unionens behov av strukturella 
investeringar som kan få i gång en varaktig 
och långsiktig tillväxt mot bakgrund av 
teknisk utveckling och global konkurrens, 
bl.a. investeringar i innovation, kompetens, 
infrastruktur, små och medelstora företag 
och de stora samhällsutmaningar som 
måste hanteras, t.ex. hållbarhet och den 
åldrande befolkningen. För att uppnå 
unionens politiska mål och bidra till en 
snabb, inkluderande och stark ekonomisk 
återhämtning behövs därför stöd för att 

1. Covid-19-pandemin utgör en 
kraftig chock för den globala ekonomin 
och för unionens ekonomi. De åtgärder 
som varit nödvändiga för att begränsa 
smittspridningen har lett till en betydande 
nedgång i den ekonomiska aktiviteten inom 
EU. Enligt kommissionens ekonomiska 
sommarprognos 2020 förväntas 
EU:s BNP sjunka med omkring 8,3 % 
2020, vilket är mer än i kommissionens 
ekonomiska vårprognos 2020 och 
betydligt mer än under finanskrisen 2009. 
Pandemiutbrottet har visat hur nära 
sammankopplade globala 
försörjningskedjor är och blottlagt vissa 
sårbarheter, bland annat att strategiska 
industrier är alltför beroende av icke-
diversifierade externa försörjningskällor. 
Dessa sårbarheter måste åtgärdas för att 
förbättra unionens krishantering och 
resiliensen i hela ekonomin, men utan att 
begränsa dess öppenhet för konkurrens och 
handel i enlighet med sina regler. 
Investeringsaktiviteten förväntas ha 
minskat betydligt. Även före pandemin låg 
investeringskvoterna i unionen, även om en 
återhämtning kunde observeras, fortfarande 
under den nivå som kan förväntas under en 
stark återhämtningsperiod och var inte 
tillräcklig för att uppväga flera år av 
underinvesteringar efter krisen 2009. Än 
viktigare är att nuvarande 
investeringsnivåer och prognoser inte 
svarar mot unionens behov av strukturella 
investeringar som kan få i gång en varaktig 
och långsiktig tillväxt mot bakgrund av 
teknisk utveckling och global konkurrens, 
bl.a. investeringar i innovation, kompetens, 
infrastruktur, små och medelstora företag 
och de stora samhällsutmaningar som 
måste hanteras, t.ex. hållbarhet och den 
åldrande befolkningen. För att uppnå 
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åtgärda marknadsmisslyckanden och 
suboptimala investeringssituationer samt 
för att minska investeringsgapen i utvalda 
sektorer.

unionens politiska mål och bidra till en 
snabb, inkluderande och stark ekonomisk 
återhämtning behövs därför stöd för att 
åtgärda marknadsmisslyckanden och 
suboptimala investeringssituationer samt 
för att minska investeringsgapen i utvalda 
sektorer.

Or. en

Motivering

Beaktande av kommissionens senaste prognos.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. För att avspegla vikten av att 
bekämpa klimatförändringar i 
överensstämmelse med unionens åtaganden 
att genomföra Parisavtalet om 
klimatförändringar och uppnå målen för 
hållbar utveckling kommer 
InvestEU-programmet att bidra till att 
integrera klimatinsatser och uppnå det 
övergripande målet att 25 % av utgifterna i 
unionsbudgeten ska stödja klimatmålen. 
30% InvestEU-programmets totala 
finansieringsram väntas anslås till åtgärder 
som bidrar till klimatmålen. Relevanta 
åtgärder kommer att identifieras under 
förberedelserna och genomförandet av 
InvestEU-programmet och omprövas i 
samband med relevanta utvärderingar och 
översyner.

10. För att avspegla vikten av att 
bekämpa klimatförändringar i 
överensstämmelse med unionens åtaganden 
att genomföra Parisavtalet om 
klimatförändringar och uppnå målen för 
hållbar utveckling kommer 
InvestEU-programmet att bidra till att 
integrera klimatinsatser och uppnå det 
övergripande målet att 30 % av utgifterna i 
unionsbudgeten ska stödja klimatmålen. 
40% av InvestEU-programmets totala 
finansieringsram väntas anslås till åtgärder 
som bidrar till klimatmålen. Relevanta 
åtgärder kommer att identifieras under 
förberedelserna och genomförandet av 
InvestEU-programmet och omprövas i 
samband med relevanta utvärderingar och 
översyner.

Or. en

Motivering

Parlamentet stöder det övergripande klimatmålet på 30 %. Föredragandena bekräftar också 
parlamentets ståndpunkt när det gäller InvestEU.
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Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

31. Varje politikområde bör bestå av 
två komponenter – en EU-komponent och 
en medlemsstatskomponent. 
EU-komponenten bör på ett proportionellt 
sätt åtgärda unionsomfattande eller 
medlemsstatsspecifika 
marknadsmisslyckanden eller suboptimala 
investeringssituationer. Transaktioner som 
stöds bör ha ett tydligt unionsmervärde. 
Medlemsstatskomponenten bör ge 
medlemsstater och regionala myndigheter 
via deras medlemsstat möjlighet att bidra 
med en andel av sina medel från fonder 
under delad förvaltning till avsättningar för 
EU-garantin och att använda EU-garantin 
för finansierings- eller 
investeringstransaktioner som syftar till att 
åtgärda specifika marknadsmisslyckanden 
eller suboptimala investeringssituationer 
inom deras egna territorier, inbegripet i 
utsatta och avlägset belägna områden, 
såsom unionens yttersta randområden, i 
enlighet med överenskommelsen om 
medverkan och för att uppnå målen för 
fonderna under delad förvaltning. 
Transaktioner som stöds av 
InvestEU-fonden genom antingen EU- 
eller medlemsstatskomponenten bör inte 
duplicera eller leda till undanträngning av 
privat finansiering, eller snedvrida 
konkurrensen på den inre marknaden.

31. Varje politikområde bör bestå av 
två komponenter – en EU-komponent och 
en medlemsstatskomponent. 
EU-komponenten bör på ett proportionellt 
sätt åtgärda unionsomfattande eller 
medlemsstatsspecifika 
marknadsmisslyckanden eller suboptimala 
investeringssituationer. Transaktioner som 
stöds bör ha ett tydligt unionsmervärde. 
Medlemsstatskomponenten bör ge 
medlemsstater och regionala myndigheter 
via deras medlemsstat möjlighet att bidra 
med en andel av sina medel från fonder 
under delad förvaltning eller medel 
tillgängliga för dem via faciliteten för 
återhämtning och resiliens till 
avsättningar för EU-garantin och att 
använda EU-garantin för finansierings- 
eller investeringstransaktioner som syftar 
till att åtgärda specifika 
marknadsmisslyckanden eller suboptimala 
investeringssituationer inom deras egna 
territorier, inbegripet i utsatta och avlägset 
belägna områden, såsom unionens yttersta 
randområden, i enlighet med 
överenskommelsen om medverkan och för 
att uppnå målen för fonderna under delad 
förvaltning eller för faciliteten för 
återhämtning och resiliens. Detta skulle 
bland annat kunna göra det möjligt att 
bevilja solvensstöd till företag som är 
etablerade i de berörda medlemsstaterna. 
Transaktioner som stöds av 
InvestEU-fonden genom antingen EU- 
eller medlemsstatskomponenten bör inte 
duplicera eller leda till undanträngning av 
privat finansiering, eller snedvrida 
konkurrensen på den inre marknaden.

Or. en
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Motivering

Syftet är att ge medlemsstaterna möjlighet att överföra medel från faciliteten för återhämtning 
och resiliens till medlemsstatskomponenten. Enighet har uppnåtts med rådet om detta skäl. 
Genom ändringen införs dock en helt ny aspekt som inte var känd vid tidpunkten för 
överenskommelsen.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

32. Medlemsstatskomponenten bör 
särskilt utformas så att det blir möjligt att 
använda fonder under delad förvaltning för 
avsättningar för en unionsgaranti. Denna 
möjlighet skulle öka EU-garantins 
mervärde genom att stöd under denna 
garanti kan ges till en större krets 
finansiella mottagare och projekt och olika 
medel användas för att uppnå målen för 
fonderna under delad förvaltning, 
samtidigt som en enhetlig riskhantering av 
ansvarsförbindelserna säkerställs genom att 
EU-garantin genomförs genom indirekt 
förvaltning. Unionen bör garantera de 
finansierings- och 
investeringstransaktioner som planeras 
enligt de garantiavtal som ingås mellan 
kommissionen och genomförandepartnerna 
inom ramen för 
medlemsstatskomponenten. Avsättningen 
för garantin bör komma från fonder under 
delad förvaltning enligt en avsättningsnivå 
som fastställs av kommissionen och anges i 
den överenskommelse om medverkan som 
ingås med medlemsstaten, på grundval av 
transaktionernas art och de förväntade 
förlusterna. Medlemsstaten bör bära 
förluster utöver de förväntade förlusterna 
genom att ställa en back-to-back-garanti till 
förmån för unionen. Sådana arrangemang 
bör ingås i en enda överenskommelse om 
medverkan med varje medlemsstat som 
väljer en sådan lösning. 

32. Medlemsstatskomponenten bör 
särskilt utformas så att det blir möjligt att 
använda fonder under delad förvaltning 
eller medel från faciliteten för 
återhämtning och resiliens för 
avsättningar för en unionsgaranti. Denna 
möjlighet skulle öka EU-garantins 
mervärde genom att stöd under denna 
garanti kan ges till en större krets 
finansiella mottagare och projekt och olika 
medel användas för att uppnå målen för 
dessa medel, samtidigt som en enhetlig 
riskhantering av ansvarsförbindelserna 
säkerställs genom att EU-garantin 
genomförs genom indirekt förvaltning. 
Unionen bör garantera de finansierings- 
och investeringstransaktioner som planeras 
enligt de garantiavtal som ingås mellan 
kommissionen och genomförandepartnerna 
inom ramen för 
medlemsstatskomponenten. Avsättningen 
för garantin bör komma från de berörda 
medlen enligt en avsättningsnivå som 
fastställs av kommissionen och anges i den 
överenskommelse om medverkan som 
ingås med medlemsstaten, på grundval av 
transaktionernas art och de förväntade 
förlusterna. Medlemsstaten bör bära 
förluster utöver de förväntade förlusterna 
genom att ställa en back-to-back-garanti till 
förmån för unionen. Sådana arrangemang 
bör ingås i en enda överenskommelse om 
medverkan med varje medlemsstat som 
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Överenskommelsen om medverkan bör 
omfatta det eller de särskilda garantiavtal 
som ska genomföras inom den berörda 
medlemsstaten, liksom eventuella 
regionala öronmärkningar, på grundval av 
bestämmelserna för InvestEU-fonden. 
Fastställandet av avsättningsnivån i varje 
enskilt fall kräver ett undantag från 
artikel 211.1 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU, Euratom) 
2018/1046 (budgetförordningen)30. Detta 
arrangemang innebär också en enda 
uppsättning regler för budgetgarantier som 
stöds av fonder som förvaltas centralt eller 
fonder under delad förvaltning, vilket gör 
det lättare att kombinera dessa.

väljer en sådan lösning. 
Överenskommelsen om medverkan bör 
omfatta det eller de särskilda garantiavtal 
som ska genomföras inom den berörda 
medlemsstaten, liksom eventuella 
regionala öronmärkningar, på grundval av 
bestämmelserna för InvestEU-fonden. 
Fastställandet av avsättningsnivån i varje 
enskilt fall kräver ett undantag från 
artikel 211.1 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU, Euratom) 
2018/1046 (budgetförordningen)30. Detta 
arrangemang innebär också en enda 
uppsättning regler för budgetgarantier som 
stöds av fonder som förvaltas centralt eller 
fonder under delad förvaltning eller medel 
tillgängliga via faciliteten för 
återhämtning och resiliens, vilket gör det 
lättare att kombinera dessa.

___________________ __________________
30 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av 
den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring av 
förordningarna (EU) nr 1296/2013, 
(EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, 
(EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, 
(EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 
541/2014/EU samt om upphävande av 
förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1).

30 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av 
den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring av 
förordningarna (EU) nr 1296/2013, 
(EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, 
(EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, 
(EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, 
(EU) nr 283/2014 och beslut nr 
541/2014/EU samt om upphävande av 
förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
(EUT L 193, 30.7.2018, s. 1).

Or. en

Motivering

Se motiveringen till föregående ändringsförslag. 

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 38
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

38. EU-garantin på 75 153 850 000 
EUR (i löpande priser) på unionsnivå 
förväntas kunna mobilisera mer än 
1 000 000 000 000 EUR i ytterligare 
investeringar inom unionen och bör 
fördelas preliminärt mellan de olika 
politikområdena. Området strategiska 
europeiska investeringar bör få en 
särskild andel av EU-garantin.

38. EU-garantin på 80 523 320 000 
EUR (i löpande priser) på unionsnivå 
förväntas kunna mobilisera mer än 
1 071 000 000 000 EUR i ytterligare 
investeringar inom unionen och bör 
fördelas preliminärt mellan de olika 
politikområdena.

Or. en

Motivering

Beaktande av ökningen av garantin. Sista meningen utgår eftersom den är onödig – enligt 
bilaga I har alla områden en del av EU-garantin.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

39. Den 18 april 2019 förklarade 
kommissionen att engångsbidrag från 
medlemsstaterna, antingen av en 
medlemsstat eller av nationella 
utvecklingsbanker som räknas till sektorn 
offentlig förvaltning eller som agerar för en 
medlemsstats räkning, till tematiska 
plattformar eller investeringsplattformar 
som omfattar flera länder, utan att det 
påverkar rådets befogenheter vid 
genomförandet av stabilitets- och 
tillväxtpakten, i princip bör godkännas som 
en engångsåtgärd i den mening som avses 
i artiklarna 5.1 och 9.1 i rådets förordning 
(EG) nr 1466/9732 och artikel 3.4 i rådets 
förordning (EG) nr 1467/9733. 
Kommissionen har dessutom förklarat att 
den, utan att det påverkar rådets 
befogenheter vid genomförandet av 

39. Den 18 april 2019 förklarade 
kommissionen att engångsbidrag från 
medlemsstaterna, antingen av en 
medlemsstat eller av nationella 
utvecklingsbanker som räknas till sektorn 
offentlig förvaltning eller som agerar för en 
medlemsstats räkning, till tematiska 
plattformar eller investeringsplattformar 
som omfattar flera länder, utan att det 
påverkar rådets befogenheter vid 
genomförandet av stabilitets- och 
tillväxtpakten, i princip bör godkännas som 
en engångsåtgärd i den mening som avses 
i artiklarna 5.1 och 9.1 i rådets förordning 
(EG) nr 1466/9732 och artikel 3.4 i rådets 
förordning (EG) nr 1467/9733. 
Kommissionen har dessutom förklarat att 
den, utan att det påverkar rådets 
befogenheter vid genomförandet av 
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stabilitets- och tillväxtpakten, skulle 
överväga i vilken utsträckning samma 
behandling som för Efsi, inom ramen för 
kommissionens meddelande om 
flexibilitet, kan tillämpas på 
InvestEU-programmet, såsom efterföljande 
instrument till Efsi, när det gäller 
engångsbidrag från medlemsstaterna i form 
av likvida medel för att finansiera ett 
tilläggsbelopp från EU-garantin inom 
ramen för medlemsstatskomponenten.

stabilitets- och tillväxtpakten, kommer att 
överväga i vilken utsträckning samma 
behandling som för Efsi, inom ramen för 
kommissionens meddelande om 
flexibilitet, kan tillämpas på 
InvestEU-programmet, såsom efterföljande 
instrument till Efsi, när det gäller 
engångsbidrag från medlemsstaterna i form 
av likvida medel för att finansiera ett 
tilläggsbelopp från EU-garantin inom 
ramen för medlemsstatskomponenten.

__________________ __________________
32 Rådets förordning (EG) nr 1466/97 av 
den 7 juli 1997 om förstärkning av 
övervakningen av de offentliga finanserna 
samt övervakningen och samordningen av 
den ekonomiska politiken (EGT L 209, 
2.8.1997, s. 1).

32 Rådets förordning (EG) nr 1466/97 av 
den 7 juli 1997 om förstärkning av 
övervakningen av de offentliga finanserna 
samt övervakningen och samordningen av 
den ekonomiska politiken (EGT L 209, 
2.8.1997, s. 1).

33 Rådets förordning (EG) nr 1467/97 av 
den 7 juli 1997 om påskyndande och 
förtydligande av tillämpningen av 
förfarandet vid alltför stora underskott 
(EGT L 209, 2.8.1997, s. 6).

33 Rådets förordning (EG) nr 1467/97 av 
den 7 juli 1997 om påskyndande och 
förtydligande av tillämpningen av 
förfarandet vid alltför stora underskott 
(EGT L 209, 2.8.1997, s. 6).

Or. en

Motivering

Enighet har uppnåtts med rådet om detta skäl, men ändringen är nödvändig för att återgå till 
den ordalydelse som man faktiskt enats om.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 61

Kommissionens förslag Ändringsförslag

61. I enlighet med förordning 
[Europeiska unionens 
återhämtningsinstrument] och inom ramen 
för de medel som anslås i den, bör syftet 
med åtgärder för återhämtning och resiliens 
som genomförs inom ramen för InvestEU 
vara att hantera covid-19-krisens 
exempellösa följdverkningar. Sådana 

61. I enlighet med förordning 
[Europeiska unionens 
återhämtningsinstrument] och inom ramen 
för de medel som anslås i den, bör syftet 
med åtgärder för återhämtning och resiliens 
som genomförs inom ramen för InvestEU 
vara att hantera covid-19-krisens 
exempellösa följdverkningar. Sådana 
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ytterligare medel bör användas på ett sätt 
som gör att tidsfristerna enligt förordning 
[EURI] iakttas.

ytterligare medel bör användas på ett sätt 
som gör att tidsfristerna enligt förordning 
[EURI] iakttas. Detta krav skulle uppfyllas 
genom att de relevanta garantiavtalen 
ingås med genomförandepartnerna senast 
den 31 december 2023.

Or. en

Motivering

Föredragandena är mycket oroade över att de tidsfrister som fastställs 
i EU:s återhämtningsinstrument kommer att hindra ett framgångsrikt genomförande av 
programmet. När det gäller InvestEU föreslår de att man löser detta problem genom att 
tillämpa tidsfristerna för ingåendet av garantiavtalen. Föredragandena inser att detta 
problem bör tas upp i förordningen om återhämtningsinstrumentet, men ville sända en 
politisk signal till rådet i denna fråga.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EU-garantin för den EU-komponent som 
avses i artikel 8.1 a ska uppgå till 
75 153 850 000 EUR (i löpande priser). 
Avsättningsnivån ska vara 45%. Det 
belopp som avses i artikel 34.3 första 
stycket a ska också beaktas vid bidragandet 
till de avsättningar som krävs för att uppnå 
denna avsättningsnivå.

EU-garantin för den EU-komponent som 
avses i artikel 8.1 a ska uppgå till 
80 523 320 000 EUR (i löpande priser). 
Avsättningsnivån ska vara 40%. Det 
belopp som avses i artikel 34.3 första 
stycket a ska också beaktas vid bidragandet 
till de avsättningar som krävs för att uppnå 
denna avsättningsnivå.

Or. en

Motivering

Liksom i parlamentets ståndpunkt om kommissionens första förslag vill föredragandena öka 
beloppen för områdena små och medelstora företag och sociala investeringar. 
Föredragandena föreslår också att bibehålla parlamentets första ståndpunkt avseende 
området forskning, innovation och digitalisering, som kommissionen minskade i sitt andra 
förslag. Det är därför nödvändigt att lätt öka det totala beloppet för EU-garantin. 
Föredragandena anser dessutom att avsättningsnivån i kommissionens ursprungliga förslag 
skulle kunna bibehållas.
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Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett tilläggsbelopp får tillhandahållas från 
EU-garantin för den 
medlemsstatskomponent som avses 
i artikel 8.1 b, förutsatt att medlemsstaterna 
anslår motsvarande belopp i enlighet med 
[artikel 10.1] i förordning [[nummer] om 
gemensamma bestämmelser]44 och 
artikel [75.1] i förordning [[nummer] om 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken]45.

Ett tilläggsbelopp får tillhandahållas från 
EU-garantin för den 
medlemsstatskomponent som avses 
i artikel 8.1 b, förutsatt att medlemsstaterna 
anslår motsvarande belopp i enlighet med 
[artikel 10.1] i förordning [[nummer] om 
gemensamma bestämmelser]44, 
artikel [75.1] i förordning [[nummer] om 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken]45och artikel [X] 
i förordning [faciliteten för återhämtning 
och resiliens].

Or. en

Motivering

Syftet är att ge medlemsstaterna möjlighet att överföra medel från faciliteten för återhämtning 
och resiliens till medlemsstatskomponenten.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett belopp på 41 500 000 000 EUR 
(i löpande priser) av det belopp som avses 
i punkt 1 första stycket ska anslås till 
transaktioner som genomför åtgärder som 
avses i artikel 2 i förordning [EURI], för de 
mål som avses i artikel 3.2 a–d.

Ett belopp på 8 600 000 000 EUR 
(i löpande priser) av det belopp som avses 
i punkt 1 första stycket ska anslås till 
transaktioner som genomför åtgärder som 
avses i artikel 2 i förordning [EURI], för de 
mål som avses i artikel 3.2 a.

Or. en

Motivering

I sitt andra förslag höjde kommissionen beloppet för politikområdet hållbar infrastruktur från 
11 500 000 000 EUR (beloppet i det ursprungliga förslaget) till 20 051 970 000 EUR. 
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Föredragandena föreslår att detta extra belopp (avrundat uppåt) ska finansieras från 
avsättningarna från Next Generation EU.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett belopp på 2 500 000 000 EUR 
(i löpande priser) av det belopp som avses 
i punkt 1 första stycket ska anslås till de 
mål som avses i artikel 3.2 a–d.

Ett belopp på 40 769 470 000 EUR 
(i löpande priser) av det belopp som avses 
i punkt 1 första stycket ska anslås till de 
mål som avses i artikel 3.2 a–d.

Or. en

Föredragandena föreslår att en större andel av avsättningarna till EU-garantin ska komma 
från den fleråriga budgetramen. Detta bör täcka det ursprungliga belopp som kommissionen 
föreslagit för det första området och beloppen för de andra, tredje och fjärde områdena.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den vägledande fördelningen av 
EU-garantin för EU-komponenten anges 
i bilaga I till denna förordning. 
Kommissionen får vid behov ändra de 
belopp som avses i bilaga I och höja det 
belopp som avses i första stycket med upp 
till 15 % för varje mål. Kommissionen ska 
underrätta Europaparlamentet och rådet om 
varje sådan ändring.

Den vägledande fördelningen av 
EU-garantin för EU-komponenten anges 
i bilaga I till denna förordning. 
Kommissionen får vid behov ändra de 
belopp som avses i bilaga I med upp till 
15 % för varje mål. Kommissionen ska 
underrätta Europaparlamentet och rådet om 
varje sådan ändring.

Or. en

Motivering

Kommissionens formulering ger intrycket av att endast beloppet för området strategiska 
investeringar kan höjas. Föredragandena har återgått till ordalydelsen i kommissionens 
första förslag.
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Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Belopp som har anslagits av en 
medlemsstat på frivillig basis enligt 
artikel [10.1] i förordning [[nummer] om 
gemensamma bestämmelser] eller 
artikel [75.1] i förordning [[nummer] om 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken] ska användas för 
avsättning till den del av EU-garantin inom 
medlemsstatskomponenten som täcker 
finansierings- och 
investeringstransaktioner i den berörda 
medlemsstaten eller för eventuella bidrag 
från fonder under delad förvaltning till 
InvestEU:s rådgivningscentrum. Dessa 
belopp ska användas för att bidra till att 
uppnå de politiska mål som anges i det 
partnerskapsavtal som avses i artikel 7 
i förordning [[nummer] om gemensamma 
bestämmelser], eller i de program eller 
i den strategiska plan inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken som 
bidrar till InvestEU.

Belopp som har anslagits av en 
medlemsstat på frivillig basis enligt 
artikel [10.1] i förordning [[nummer] om 
gemensamma bestämmelser] eller 
artikel [75.1] i förordning [[nummer] om 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken] eller artikel [X] 
i förordning [faciliteten för återhämtning 
och resiliens] ska användas för avsättning 
till den del av EU-garantin inom 
medlemsstatskomponenten som täcker 
finansierings- och 
investeringstransaktioner i den berörda 
medlemsstaten eller för eventuella bidrag 
från fonder under delad förvaltning eller 
från medel som finns tillgängliga inom 
faciliteten för återhämtning och resiliens 
till InvestEU:s rådgivningscentrum. Dessa 
belopp ska användas för att bidra till att 
uppnå de politiska mål som anges i det 
partnerskapsavtal som avses i artikel 7 
i förordning [[nummer] om gemensamma 
bestämmelser], eller i de program eller 
i den strategiska plan inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken eller 
i den berörda medlemsstatens plan för 
återhämtning och resiliens som bidrar till 
InvestEU.

Or. en

Motivering

Syftet är att ge medlemsstaterna möjlighet att ge bidrag till medlemsstatskomponenten från 
faciliteten för återhämtning och resiliens. Enighet nåddes om denna bestämmelse med rådet, 
men ändringen gäller en ny situation.
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Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bestämmelserna i denna artikel om belopp 
som anslås enligt artikel 10.1 i förordning 
[[nummer] om gemensamma 
bestämmelser] eller artikel 75.1 
i förordning [[nummer] om strategiska 
planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken] är inte tillämpliga på en 
överenskommelse om medverkan som 
avser ett tilläggsbelopp från en 
medlemsstat enligt artikel 4.1 
tredje stycket.

Bestämmelserna i denna artikel om belopp 
som anslås enligt artikel 10.1 i förordning 
[[nummer] om gemensamma 
bestämmelser] eller artikel 75.1 
i förordning [[nummer] om strategiska 
planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken] eller artikel [X] 
i förordning [faciliteten för återhämtning 
och resiliens] är inte tillämpliga på en 
överenskommelse om medverkan som 
avser ett tilläggsbelopp från en 
medlemsstat enligt artikel 4.1 
tredje stycket.

Or. en

Motivering

Syftet är att ge medlemsstaterna möjlighet att ge bidrag till medlemsstatskomponenten från 
faciliteten för återhämtning och resiliens. Enighet nåddes om denna bestämmelse med rådet, 
men ändringen gäller en ny situation.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den berörda medlemsstaten och 
kommissionen ska ingå en 
överenskommelse om medverkan eller en 
ändring av den inom fyra månader efter 
kommissionens beslut om att godkänna 
partnerskapsavtalet enligt artikel 9.4 
i förordning [om gemensamma 
bestämmelser] eller den strategiska planen 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
enligt förordning [om den gemensamma 
jordbrukspolitiken] eller samtidigt med 

Den berörda medlemsstaten och 
kommissionen ska ingå en 
överenskommelse om medverkan eller en 
ändring av den inom fyra månader efter 
kommissionens beslut om att godkänna 
partnerskapsavtalet enligt artikel 9.4 
i förordning [om gemensamma 
bestämmelser] eller den strategiska planen 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
enligt förordning [om den gemensamma 
jordbrukspolitiken] eller planen för 
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kommissionens beslut om ändring av ett 
program i enlighet med artikel 10 
i förordning [om gemensamma 
bestämmelser] eller en strategisk plan inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken 
i enlighet med artikel 107 i förordning [om 
den gemensamma jordbrukspolitiken].

återhämtning och resiliens i förordning 
[faciliteten för återhämtning och 
resiliens] eller samtidigt med 
kommissionens beslut om ändring av ett 
program i enlighet med artikel 10 
i förordning [om gemensamma 
bestämmelser] eller en strategisk plan inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken 
i enlighet med artikel 107 i förordning [om 
den gemensamma jordbrukspolitiken] eller 
en plan för återhämtning och resiliens 
i enlighet med artikel 18 i förordning 
[faciliteten för återhämtning och 
resiliens].

Or. en

Motivering

Syftet är att ge medlemsstaterna möjlighet att ge bidrag till medlemsstatskomponenten från 
faciliteten för återhämtning och resiliens.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Den totala storleken på 
medlemsstatens del av EU-garantin inom 
medlemsstatskomponenten, dess 
avsättningsnivå, belopp för bidragen från 
fonder under delad förvaltning, 
uppbyggnadsfasen av avsättningen 
i enlighet med en årlig finansieringsplan 
och belopp för den ansvarsförbindelse 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, belopp för bidragen från 
fonder under delad förvaltning eller från 
medel som är tillgängliga inom faciliteten 
för återhämtning och resiliens, 
uppbyggnadsfasen av avsättningen 
i enlighet med en årlig finansieringsplan 
och belopp för den ansvarsförbindelse som 
blir resultatet och som ska omfattas av en 
rygg-mot-rygg-garanti från den berörda 
medlemsstaten.

Or. en
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Motivering

Syftet är att ge medlemsstaterna möjlighet att ge bidrag till medlemsstatskomponenten från 
faciliteten för återhämtning och resiliens. Enighet nåddes om denna bestämmelse med rådet, 
men ändringen gäller en ny situation.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Bidrag från fonder under delad 
förvaltning till InvestEU:s 
rådgivningscentrum.

(d) Bidrag från fonder med delad 
förvaltning eller från medel som är 
tillgängliga inom faciliteten för 
återhämtning och resiliens till 
InvestEU:s rådgivningscentrum.

Or. en

Motivering

Syftet är att ge medlemsstaterna möjlighet att ge bidrag till medlemsstatskomponenten från 
faciliteten för återhämtning och resiliens. Enighet nåddes om denna bestämmelse med rådet, 
men ändringen gäller en ny situation.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Skyldigheter att lämna årliga 
rapporter till medlemsstaten, inbegripet 
rapporter om de relevanta indikatorerna för 
de politiska mål som ingår 
i partnerskapsavtalet, programmet eller den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken och som avses 
i överenskommelsen om medverkan.

(e) Skyldigheter att lämna årliga 
rapporter till medlemsstaten, inbegripet 
rapporter om de relevanta indikatorerna för 
de politiska mål som ingår 
i partnerskapsavtalet, programmet eller den 
strategiska planen inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken eller planen för 
återhämtning och resiliens och som avses 
i överenskommelsen om medverkan.

Or. en
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Motivering

Syftet är att ge medlemsstaterna möjlighet att ge bidrag till medlemsstatskomponenten från 
faciliteten för återhämtning och resiliens. Enighet nåddes om denna bestämmelse med rådet, 
men ändringen gäller en ny situation.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om inget garantiavtal har ingåtts inom nio 
månader från det att överenskommelsen 
om medverkan har ingåtts, ska 
överenskommelsen om medverkan sägas 
upp eller förlängas genom ömsesidig 
överenskommelse. Om beloppet av en 
överenskommelse om medverkan inte har 
tagits i anspråk till fullo genom ett eller 
flera garantiavtal inom nio månader från 
ingåendet av överenskommelsen om 
medverkan, ska detta belopp ändras 
i enlighet med detta. De outnyttjade 
avsättningar som härrör från belopp som 
har anslagits av medlemsstater i enlighet 
med artikel [10.1] i förordning [om 
gemensamma bestämmelser]] eller artikel 
[75.1] i förordning [[om den gemensamma 
jordbrukspolitiken]] ska återanvändas 
i enlighet med [artikel 10.5] i förordning 
[[nummer] om gemensamma 
bestämmelser] och artikel [75.5] 
i förordning [nummer [om strategiska 
planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken]]. De outnyttjade 
avsättningar som härrör från belopp som 
har anslagits av en medlemsstat i enlighet 
med artikel 4.1 tredje stycket i denna 
förordning ska återbetalas till 
medlemsstaten.

Om inget garantiavtal har ingåtts inom nio 
månader från det att överenskommelsen 
om medverkan har ingåtts, ska 
överenskommelsen om medverkan sägas 
upp eller förlängas genom ömsesidig 
överenskommelse. Om beloppet av en 
överenskommelse om medverkan inte har 
tagits i anspråk till fullo genom ett eller 
flera garantiavtal inom nio månader från 
ingåendet av överenskommelsen om 
medverkan, ska detta belopp ändras i 
enlighet med detta. De outnyttjade 
avsättningar som härrör från belopp som 
har anslagits av medlemsstater i enlighet 
med artikel [10.1] i förordning [om 
gemensamma bestämmelser]] eller 
artikel [75.1] i förordning [[om den 
gemensamma jordbrukspolitiken]] eller 
artikel [X] i förordning [faciliteten för 
återhämtning och resiliens] ska 
återanvändas i enlighet med [artikel 10.5] 
i förordning [[nummer] om gemensamma 
bestämmelser] och artikel [75.5] 
i förordning [nummer [om strategiska 
planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken]] och artikel [X] 
i förordning [faciliteten för återhämtning 
och resiliens]. De outnyttjade avsättningar 
som härrör från belopp som har anslagits 
av en medlemsstat i enlighet med 
artikel 4.1 tredje stycket i denna förordning 
ska återbetalas till medlemsstaten.

Or. en
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Motivering

Syftet är att ge medlemsstaterna möjlighet att ge bidrag till medlemsstatskomponenten från 
faciliteten för återhämtning och resiliens. Enighet nåddes om denna bestämmelse med rådet, 
men ändringen gäller en ny situation.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om ett garantiavtal inte har genomförts 
korrekt inom den period som anges 
i [artikel 10.6] i förordning [[nummer] om 
gemensamma bestämmelser] eller 
artikel [75.6] i förordning [[nummer] om 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken], ska 
överenskommelsen om medverkan ändras. 
De outnyttjade avsättningar som härrör 
från belopp som har anslagits av 
medlemsstater i enlighet med artikel [10.1] 
i förordning [om gemensamma 
bestämmelser]] eller artikel [75.1] 
i förordning [[om den gemensamma 
jordbrukspolitiken]] ska återanvändas 
i enlighet med [artikel 10.6] i förordning 
[[nummer] om gemensamma 
bestämmelser] och artikel [75.6] 
i förordning [nummer [om strategiska 
planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken]]. De outnyttjade 
avsättningar som härrör från belopp som 
har anslagits av en medlemsstat i enlighet 
med artikel 4.1 tredje stycket i denna 
förordning ska återbetalas till 
medlemsstaten.

Om ett garantiavtal inte har genomförts 
korrekt inom den period som anges 
i [artikel 10.6] i förordning [[nummer] om 
gemensamma bestämmelser] eller artikel 
[75.6] i förordning [[nummer] om 
strategiska planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken] eller artikel [X] 
i förordning [faciliteten för återhämtning 
och resiliens], ska överenskommelsen om 
medverkan ändras. De outnyttjade 
avsättningar som härrör från belopp som 
har anslagits av medlemsstater i enlighet 
med artikel [10.1] i förordning [om 
gemensamma bestämmelser]] eller 
artikel [75.1] i förordning [[om den 
gemensamma jordbrukspolitiken]] eller 
artikel [X] i förordning [faciliteten för 
återhämtning och resiliens] ska 
återanvändas i enlighet med [artikel 10.5] 
i förordning [[nummer] om gemensamma 
bestämmelser] och artikel [75.5] i 
förordning [nummer [om strategiska planer 
inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken]] och artikel [X] 
i förordning [faciliteten för återhämtning 
och resiliens]. De outnyttjade avsättningar 
som härrör från belopp som har anslagits 
av en medlemsstat i enlighet med 
artikel 4.1 tredje stycket i denna förordning 
ska återbetalas till medlemsstaten.

Or. en
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Motivering

Syftet är att ge medlemsstaterna möjlighet att ge bidrag till medlemsstatskomponenten från 
faciliteten för återhämtning och resiliens. Enighet nåddes om denna bestämmelse med rådet, 
men ändringen gäller en ny situation.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Efter den uppbyggnadsfas som 
avses i punkt 3 a i denna artikel ska varje 
årligt överskott i avsättningar, beräknat 
genom att det avsättningsbelopp som krävs 
i enlighet med den avsättningsnivå som 
anges i överenskommelsen om medverkan 
jämförs med de faktiska avsättningarna, 
återanvändas i enlighet med [artikel 10.7] 
i [förordning om gemensamma 
bestämmelser] och artikel [75.7] 
i förordning [[nummer] om strategiska 
planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken].

(a) Efter den uppbyggnadsfas som 
avses i punkt 3 a i denna artikel ska varje 
årligt överskott i avsättningar, beräknat 
genom att det avsättningsbelopp som krävs 
i enlighet med den avsättningsnivå som 
anges i överenskommelsen om medverkan 
jämförs med de faktiska avsättningarna, 
återanvändas i enlighet med [artikel 10.7] 
i [förordning om gemensamma 
bestämmelser] och artikel [75.7] 
i förordning [[nummer] om strategiska 
planer inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken] och artikel [X] 
i förordning [faciliteten för återhämtning 
och resiliens].

Or. en

Motivering

Syftet är att ge medlemsstaterna möjlighet att ge bidrag till medlemsstatskomponenten från 
faciliteten för återhämtning och resiliens. Enighet nåddes om denna bestämmelse med rådet, 
men ändringen gäller en ny situation.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. 75 % av EU-garantin inom 
EU-komponenten enligt artikel 4.1 

4. 75 % av EU-garantin inom 
EU-komponenten enligt artikel 4.1 
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första stycket, som uppgår till 
56 365 380 000 EUR, ska beviljas 
EIB-gruppen. EIB-gruppen ska lämna 
ett sammanlagt finansiellt bidrag på 
9 418 270 000 EUR. Detta bidrag ska 
lämnas på ett sätt och i en form som 
underlättar genomförandet av 
InvestEU-fonden och uppnåendet av de 
mål som anges i artikel 14.2.

första stycket, som uppgår till 
60 392 490 000 EUR, ska beviljas 
EIB-gruppen. EIB-gruppen ska lämna 
ett sammanlagt finansiellt bidrag på 
10 085 545 830 EUR. Det bidraget ska 
lämnas på ett sätt och i en form som 
underlättar genomförandet av 
InvestEU-fonden och uppnåendet av de 
mål som anges i artikel 14.2.

Or. en

Motivering

I sitt andra förslag minskade kommissionen den relativa andel som de finansiella bidragen 
skulle ha i procent av EU-garantin. Föredragandena håller fast vid det tillvägagångssätt som 
kommissionen föreslår men anpassar siffrorna för att ta hänsyn till den lilla ökning de 
föreslår för garantin.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd till den EU-garanti som avses i artikel 
4.2 första och andra styckena ska beviljas 
på de villkor som anges i artikel 4.6 
i förordning [EURI]. I andra fall får stöd 
till EU-garantin beviljas för finansierings- 
och investeringstransaktioner som omfattas 
av denna förordning för en 
investeringsperiod som löper ut den 
31 december 2027.

Stöd till den EU-garanti som avses i artikel 
4.2 första och andra styckena får beviljas 
för finansierings- och 
investeringstransaktioner som ska 
genomföras av en genomförandepartner, 
förutsatt att kommissionen har ingått ett 
garantiavtal med den 
genomförandepartnern senast den 
31 december 2023 och därmed uppfyller 
de villkor som anges i artikel 4.6 
i förordning [EURI]. I andra fall får stöd 
till EU-garantin beviljas för finansierings- 
och investeringstransaktioner som omfattas 
av denna förordning för en 
investeringsperiod som löper ut den 31 
december 2027.

Or. en



PE655.923v01-00 24/28 PR\1211759SV.docx

SV

Motivering

Såsom angetts ovan är föredragandena mycket oroade över att de tidsfrister som fastställs 
i EU:s återhämtningsinstrument kommer att hindra ett framgångsrikt genomförande av 
programmet. När det gäller InvestEU föreslår de att man löser detta problem genom att 
tillämpa tidsfristerna för ingåendet av garantiavtalen. Föredragandena inser att detta 
problem bör tas upp i förordningen om återhämtningsinstrumentet men ville sända en politisk 
signal till rådet i denna fråga.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 7 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Avtal mellan genomförandepartnern och 
slutmottagaren eller den finansiella 
intermediären eller någon annan enhet 
som avses i artikel 15.1 a inom ramen för 
den EU-garanti som avses i artikel 4.2 
första och andra styckena ska 
undertecknas senast ett år efter det att 
genomförandepartnern godkänt den 
berörda finansierings- eller 
investeringstransaktionen. I andra fall 
ska avtal mellan genomförandepartnern 
och slutmottagaren eller den finansiella 
intermediären eller någon annan enhet som 
avses i artikel 15.1 a undertecknas senast 
den 31 december 2028.

Avtal mellan genomförandepartnern och 
slutmottagaren eller den finansiella 
intermediären eller någon annan enhet som 
avses i artikel 15.1 a undertecknas senast 
den 31 december 2028.

Or. en

Motivering

Detta är en följd av föregående ändringsförslag. Om tidsfristerna i förordningen om 
återhämtningsinstrumentet gäller för ingåendet av garantiavtalen bör tidsfristen för 
efterföljande avtal vara den 31 december 2028.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fem medlemmar i investeringskommittén 
ska vara ständiga medlemmar i var och en 
av investeringskommitténs fem 
konstellationer. Minst en av kommitténs 
ständiga medlemmar ska ha sakkunskap 
om hållbara investeringar. Var och en av 
de fem konstellationerna ska dessutom ha 
två experter med erfarenhet av 
investeringar i sektorer som ingår i det 
motsvarande politikområdet. Styrelsen ska 
placera investeringskommitténs 
medlemmar i en eller flera lämpliga 
konstellationer. Investeringskommittén ska 
välja en ordförande bland sina ständiga 
medlemmar.

Fyra medlemmar i investeringskommittén 
ska vara ständiga medlemmar i var och en 
av investeringskommitténs fem 
konstellationer. Minst en av kommitténs 
ständiga medlemmar ska ha sakkunskap 
om hållbara investeringar. Var och en av 
de fem konstellationerna ska dessutom ha 
två experter med erfarenhet av 
investeringar i sektorer som ingår i det 
motsvarande politikområdet. Styrelsen ska 
placera investeringskommitténs 
medlemmar i en eller flera lämpliga 
konstellationer. Investeringskommittén ska 
välja en ordförande bland sina ständiga 
medlemmar.

Or. en

Motivering

Enighet har uppnåtts med rådet om ändringen av antalet.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Genom undantag från artikel 209.3 
första och sista styckena 
i budgetförordningen får inkomster, 
återbetalningar och återvinningar från 
finansieringsinstrument som inrättats 
genom de program som avses i bilaga IV 
till denna förordning användas för 
avsättning till EU-garantin enligt denna 
förordning, med beaktande av artikel [4] 
i förordning [den offentliga sektorns 
lånefacilitet].

1. Genom undantag från artikel 209.3 
första och fjärde styckena 
i budgetförordningen ska inkomster, 
återbetalningar och återvinningar från 
finansieringsinstrument som inrättats 
genom de program som avses i bilaga IV 
till denna förordning användas för 
avsättning till EU-garantin enligt denna 
förordning.

Or. en
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Motivering

Förordningen om lånefaciliteten för den offentliga sektorn inom mekanismen för en rättvis 
omställning syftar till att stödja offentliga organ. Återbetalningar från 
finansieringsinstrument härrör från den privata sektorn. Det är därför logiskt att dessa 
finansieringsinstrument syftar till att finansiera den privata sektorn. Lånefaciliteten för den 
offentliga sektorn bör finansieras genom unionens budget.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Genom undantag från artikel 213.4 
a i budgetförordningen får eventuella 
överskott i avsättningar för den EU-garanti 
som inrättats genom förordning (EU) 
2015/1017 användas för avsättning till 
EU-garantin enligt denna förordning, med 
beaktande av artikel [4] i förordning [den 
offentliga sektorns lånefacilitet].

2. Genom undantag från artikel 213.4 
a i budgetförordningen ska eventuella 
överskott i avsättningar för den EU-garanti 
som inrättats genom förordning (EU) 
2015/1017 användas för avsättning till 
EU-garantin enligt denna förordning.

Or. en

Motivering

Överskott i avsättningar från Efsi-förordningen bör användas för den efterföljande 
förordningen och inte för lånefaciliteten för den offentliga sektorn, som bör finansieras 
genom unionens budget.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Det belopp på 33 000 440 000 EUR 
(i löpande priser) som avses i artikel 3.2 c i 
i förordning [EURI] ska användas

3. Det belopp på XXX EUR (i löpande 
priser) som avses i artikel 3.2 c i 
i förordning [EURI] ska användas

Or. en
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Motivering

Föredragandena anser att det bör göras en ny balansering mellan det belopp som kommer 
från Next Generation EU och det belopp som kommer från den fleråriga budgetramen. De är 
naturligtvis medvetna om Europeiska rådets förslag om att avsevärt minska beloppet för 
Next Generation EU. Det slutliga beslutet bör fattas inom ramen för förhandlingarna om den 
fleråriga budgetramen och Next Generation EU.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) för avsättning till EU-garantin 
enligt denna förordning med ett belopp på 
32 800 000 000 EUR (i löpande priser), 
utöver de resurser som anges i artikel 211.4 
första stycket i budgetförordningen,

(a) för avsättning till EU-garantin 
enligt denna förordning med ett belopp på 
XXX EUR (i löpande priser), utöver de 
resurser som anges i artikel 211.4 första 
stycket i budgetförordningen,

Or. en

Motivering

Se motiveringen till föregående ändringsförslag.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Bilaga I– led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Upp till 10 166 620 000 EUR för de 
mål som anges i artikel 3.2 b.

b) Upp till 11 250 000 000 EUR för de 
mål som anges i artikel 3.2 b.

Or. en

Motivering

Europaparlamentets ståndpunkt från det första förfarandet.
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Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Bilaga I – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Upp till 10 166 620 000 EUR för de 
mål som anges i artikel 3.2 c.

c) Upp till 12 500 000 000 EUR för de 
mål som anges i artikel 3.2 c.

Or. en

Motivering

Europaparlamentets ståndpunkt från det första förfarandet.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Bilaga I – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Upp till 3 614 800 000 EUR för de 
mål som anges i artikel 3.2 d.

d) Upp till 5 567 500 000 EUR för de 
mål som anges i artikel 3.2 d.

Or. en

Motivering

Europaparlamentets ståndpunkt från det första förfarandet.


