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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Budgetudvalget og 
Økonomi- og Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende 
ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Den ødelæggende økonomiske og 
sociale effekt af covid-19-krisen svækker 
den offentlige og private 
investeringskapacitet og begrænser 
dermed de finansielle ressourcer, der er 
nødvendige for overgangen til en 
klimaneutral og ressourceeffektiv Union. 
I den forbindelse bør 
solvensstøtteinstrumentet inden for 
rammerne af Next Generation EU bidrage 
til at mindske dette hul og give 
medlemsstaterne mulighed for at foretage 
de investeringer, der er nødvendige for at 
fremme opfyldelsen af Unionens 
langsigtede bæredygtighedsprioriteter.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 1 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1b) Hvis der ikke gøres noget ved dem, 
kan de negative økonomiske virkninger af 
covid-19 bringe indsatsen for at nå klima-
, energi- og miljømålene i EU i fare. 
Solvensstøtteinstrumentet bør bidrage til 
at sikre fortsatte fremskridt hen imod 
opfyldelsen af disse mål.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
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Henvisning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) For at imødegå de alvorlige 
økonomiske følger af covid-19-pandemien 
i Unionen bør virksomheder, der er 
kommet i vanskeligheder på grund af den 
økonomiske krise, som pandemien har 
medført, og som ikke kan opnå 
tilstrækkelig støtte gennem 
markedsfinansiering eller foranstaltninger 
truffet af medlemsstaterne, hurtigst muligt 
have adgang til en solvensstøttefacilitet 
under et solvensstøtteinstrument, som bør 
tilføjes som et tredje felt under EFSI.

(3) For at imødegå de alvorlige 
økonomiske og sociale følger af covid-19-
pandemien i Unionen bør virksomheder, 
navnlig små og mellemstore virksomheder 
(SMV'er), der er kommet i vanskeligheder 
på grund af den økonomiske krise, som 
pandemien har medført, og som ikke kan 
opnå tilstrækkelig støtte gennem 
markedsfinansiering eller foranstaltninger 
truffet af medlemsstaterne, hurtigst muligt 
have adgang til en solvensstøttefacilitet 
under et solvensstøtteinstrument, som bør 
tilføjes som et tredje felt under EFSI.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Henvisning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Virksomheder, der modtager støtte 
under solvensstøtteinstrumentet, bør være 
etableret og drives i Unionen, dvs. at de 
bør have deres hjemsted i en medlemsstat 
og være aktive i Unionen i den forstand, at 
de her har betydelige aktiviteter med 
hensyn til personale, fremstilling, 
forskning og udvikling eller andre 
forretningsaktiviteter. De bør udøve 
virksomhed i overensstemmelse med 
målene i denne forordning. De bør have en 
levedygtig forretningsmodel og ikke have 
været kriseramt i statsstøttemæssig 
henseende7 allerede ved udgangen af 2019. 
Støtten bør målrettes mod støtteberettigede 
virksomheder i de medlemsstater og 
sektorer, der er hårdest ramt af covid-19-
krisen, og/eller hvor adgangen til statslig 
solvensstøtte er mere begrænset.

(4) Virksomheder, der modtager støtte 
under solvensstøtteinstrumentet, hvoraf de 
fleste bør være SMV'er, bør være etableret 
og drives i Unionen, dvs. at de bør have 
deres hjemsted i en medlemsstat og være 
aktive i Unionen i den forstand, at de her 
har betydelige aktiviteter med hensyn til 
personale, fremstilling, forskning og 
udvikling eller andre forretningsaktiviteter. 
De bør ikke være en del af en koncern, 
der har datterselskaber uden reel 
økonomisk aktivitet i et land, der er opført 
på EU-listen over ikkesamarbejdsvillige 
skattejurisdiktioner6a, og bør opretholde 
betydelige aktiviteter i Unionen, så længe 
der modtages støtte. De bør også i givet 
fald suspendere udbyttebetaling, bonusser 
til topledere og aktietilbagekøb i en 
periode på to år efter at være blevet 
omfattet af ordningen. De bør udøve 
virksomhed i overensstemmelse med 
målene i denne forordning. De bør have en 
levedygtig forretningsmodel og ikke have 
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været kriseramt i statsstøttemæssig 
henseende7 allerede ved udgangen af 2019, 
ligesom de heller ikke bør have været 
involveret i hvidvask af penge, 
finansiering af terrorisme, 
skatteundgåelse, skattesvig eller 
skatteunddragelse. Støtten bør målrettes 
mod støtteberettigede virksomheder i de 
medlemsstater og sektorer, der er hårdest 
ramt af covid-19-krisen og af en kraftigt 
stigende arbejdsløshed, og/eller hvor 
adgangen til statslig solvensstøtte er mere 
begrænset.

_________________ _________________
6a Rådets konklusioner om den reviderede 
EU-liste over ikkesamarbejdsvillige 
skattejurisdiktioner (EUT C 64 af 
27.2.2020, s. 8).

7 Som defineret i artikel 2, nr. 18), i 
Kommissionens forordning (EU) 
nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse 
kategorier af støttes forenelighed med det 
indre marked i henhold til traktatens 
artikel 107 og 108 (EUT L 187 af 
26.6.2014, s. 1).

7 Som defineret i artikel 2, nr. 18), i 
Kommissionens forordning (EU) 
nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse 
kategorier af støttes forenelighed med det 
indre marked i henhold til traktatens 
artikel 107 og 108 (EUT L 187 af 
26.6.2014, s. 1). 

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Henvisning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Støtteformerne bør være fleksible i 
betragtning af behovet for forskellige 
løsninger i de forskellige medlemsstater. 
De bør bl.a. omfatte EIB-Gruppens 
finansiering af, garanti til eller investering i 
eksisterende uafhængigt forvaltede fonde 
eller special purpose vehicles, som igen 
investerer i støtteberettigede virksomheder. 
Desuden kan støtten kanaliseres gennem 
nyoprettede uafhængigt forvaltede fonde, 
herunder gennem "first-time teams" eller 
special purpose vehicles, der er specielt 
oprettet enten på europæisk, regionalt eller 

(8) Støtteformerne bør være fleksible i 
betragtning af behovet for forskellige 
løsninger i de forskellige medlemsstater. 
De bør bl.a. omfatte EIB-Gruppens 
finansiering af, garanti til eller investering i 
eksisterende uafhængigt forvaltede fonde 
eller special purpose vehicles, som igen 
investerer i støtteberettigede virksomheder. 
Desuden kan støtten kanaliseres gennem 
nyoprettede uafhængigt forvaltede fonde, 
herunder gennem "first-time teams" eller 
special purpose vehicles, der er specielt 
oprettet enten på europæisk, regionalt eller 
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nationalt plan for at drage fordel af EU-
garantien i forbindelse med investering i 
støtteberettigede virksomheder. EU-
garantien kan også anvendes til at 
garantere eller finansiere en national 
erhvervsfremmende banks eller et nationalt 
erhvervsfremmende instituts intervention i 
overensstemmelse med statsstøttereglerne 
sammen med private investorer til gavn for 
støtteberettigede virksomheder. Unødig 
konkurrenceforvridning i det indre marked 
bør undgås.

nationalt plan for at drage fordel af EU-
garantien i forbindelse med investering i 
støtteberettigede virksomheder. EU-
garantien kan også anvendes til at 
garantere eller finansiere en national 
erhvervsfremmende banks eller et nationalt 
erhvervsfremmende instituts intervention i 
overensstemmelse med statsstøttereglerne 
sammen med private investorer til gavn for 
støtteberettigede virksomheder. Unødig 
konkurrenceforvridning i det indre marked 
bør undgås. Senest ét år efter, at 
solvensstøtteinstrumentet er taget i brug, 
bør Kommissionen evaluere instrumentets 
effektivitet og hensigtsmæssighed med 
hensyn til at nå dets hovedmål, herunder 
dets indvirkning på opfyldelsen af 
Unionens klimamål.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Henvisning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Finansierings- og 
investeringsforanstaltningerne bør være i 
overensstemmelse med Unionens 
nuværende politiske prioriteter, f.eks. den 
europæiske grønne pagt og strategien 
"Europas digitale fremtid i støbeskeen". 
Der bør desuden sigtes mod støtte til 
grænseoverskridende aktiviteter.

(10) Finansierings- og 
investeringsforanstaltningerne bør være i 
overensstemmelse med Unionens 
nuværende politiske prioriteter, navnlig 
klimamålene for 2030 og 2050, den 
europæiske søjle for sociale rettigheder og 
verdensmålene for bæredygtig udvikling 
samt den europæiske grønne pagt, en ny 
industristrategi for Europa, en SMV-
strategi for et bæredygtigt og digitalt 
Europa og strategien "Europas digitale 
fremtid i støbeskeen". Der bør desuden 
sigtes mod støtte til grænseoverskridende 
aktiviteter.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 2 – indledning
Forordning (EU) 2015/1017
Artikel 3 – stk. 1 – litra c
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) solvensen i virksomheder, der er 
etableret i en medlemsstat, og som drives i 
Unionen.

c) solvensen i virksomheder, med 
særligt fokus på SMV'er, der er etableret i 
en medlemsstat, og som drives i Unionen.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 a (nyt)
Forordning (EU) 2015/1017
Artikel 6 – stk. 1 – litra a – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a) I artikel 6, stk. 1, litra a) indsættes 
følgende afsnit:
"Endvidere ydes der kun støtte under 
solvensstøttefeltet til virksomheder, der:
- vedtager planer i overensstemmelse med 
de retningslinjer, der er omhandlet i bilag 
II, punkt 6, litra d)
- overholder de minimumsgarantier, der 
er omhandlet i artikel 18 i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2020/852*

- ikke har været involveret i eller i 
øjeblikket efterforskes eller retsforfølges 
for hvidvask af penge, finansiering af 
terrorisme, skatteundgåelse, skattesvig 
eller skatteunddragelse; virksomheder 
med en konsolideret omsætning på over 
750 000 000 EUR udarbejder og 
offentliggør gratis en rapport med de 
oplysninger, der er omhandlet i artikel 89, 
stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2013/36/EU**

- ikke er en del af en koncern, der har 
datterselskaber uden reel økonomisk 
aktivitet i et land, der er opført på EU-
listen over ikkesamarbejdsvillige 
skattejurisdiktioner***

- ikke udbetaler udbytte, reserver eller 
bonusser eller tilbagekøber aktier i en 
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periode på mindst to år efter at have 
modtaget støtte under 
solvensstøtteinstrumentet
_________________
* Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2020/852 af 18. juni 
2020 om fastlæggelse af en ramme til 
fremme af bæredygtige investeringer og 
om ændring af forordning (EU) 
2019/2088 (EUT L 198 af 22.6.2020, s. 
13).
** Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang 
til at udøve virksomhed som kreditinstitut 
og om tilsyn med kreditinstitutter og 
investeringsselskaber, om ændring af 
direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af 
direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (EUT 
L 176 af 27.6.2013, s. 338).
*** Rådets konklusioner om den 
reviderede EU-liste over 
ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner 
(EUT C 64 af 27.2.2020, s. 8)."

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 b (nyt)
Forordning (EU) 2015/1017
Artikel 6 – stk. 1 – litra b

Gældende ordlyd Ændringsforslag

5b) Artikel 6, stk. 1, litra b), affattes 
således:

b) er i overensstemmelse med 
Unionens politikker, herunder målet om 
en intelligent, bæredygtig og inklusiv 
vækst, skabelse af kvalitetsjob samt 
økonomisk, social og territorial 
samhørighed

"b) er i overensstemmelse med 
Unionens politikker på linje med 
Parisaftalen og dens tilsagn om at opnå 
klimaneutralitet senest i 2050, intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst, skabelse af 
kvalitetsjob samt økonomisk, social og 
territorial samhørighed"

Ændringsforslag 10
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Forslag til forordning
Artikel – stk. 1 – nr. 10
 Forordning (EU) 2015/1017
Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De pågældende foranstaltninger skal 
stemme overens med Unionens politikker, 
herunder den europæiske grønne pagt9 og 
strategien "Europas digitale fremtid i 
støbeskeen"10, og støtte en inklusiv og 
symmetrisk genopretning efter covid-19-
pandemien samt et eller flere af følgende 
generelle mål:"

De pågældende foranstaltninger skal 
stemme overens med Unionens politikker 
og tilsagn, navnlig Unionens klimamål, 
der er fastsat i [forordning (EU) 
2020/XXX om rammerne for at opnå 
klimaneutralitet og om ændring af 
forordning (EU) 2018/1999 ("den 
europæiske klimalov"), den europæiske 
grønne pagt9 og navnlig EU's 
biodiversitetsstrategi for 20309a, under 
overholdelse af princippet om ikke at gøre 
væsentlig skade som omhandlet i 
forordning (EU) 2020/852, og strategien 
"Europas digitale fremtid i støbeskeen"10, 
og støtte en inklusiv og symmetrisk 
genopretning efter covid-19-pandemien 
samt et eller flere af følgende generelle 
mål:"

_________________ _________________
9 COM(2019)640 final. 9 COM(2019) 640 final.

9a COM(2020) 380 final.
10 COM(2020)67 final. 10 COM(2020)67 final.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12
Forordning (EU) 2015/1017
Artikel 9 – stk. 2a – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) sigte mod, at mindst 40 % af EFSI-
finansieringen under infrastruktur- og 
innovationsfeltet går til projektelementer, 
der bidrager til klimaindsatsen i henhold til 
forpligtelserne indgået på den 21. 
partskonference under De Forenede 
Nationers rammekonvention om 

a) sigte mod, at mindst 40 % af EFSI-
finansieringen går til projektelementer, der 
bidrager til Unionens klima- og miljømål, 
klimaindsatsen i henhold til forpligtelserne 
indgået på den 21. partskonference under 
De Forenede Nationers rammekonvention 
om klimaændringer (COP21) og de 
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klimaændringer (COP21). EFSI-
finansiering til SMV'er og små 
midcapselskaber medregnes ikke heri. EIB 
anvender sin internationalt anerkendte 
metodologi til at identificere disse 
klimahandlingsprojektkomponenter eller -
omkostningsandele

nationale energi- og klimaplaner. EFSI-
finansiering til SMV'er og små 
midcapselskaber medregnes ikke heri. EIB 
anvender kriterierne i forordning (EU) 
2020/852 til at identificere disse 
klimahandlingsprojektkomponenter eller -
omkostningsandele

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12
Forordning (EU) 2015/1017
Artikel 9 – stk. 2a – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) sikre, at størstedelen af EFSI-
finansieringen under solvensstøttefeltet går 
til støtteberettigede virksomheder i de 
medlemsstater og sektorer, der er 
økonomisk hårdest ramt af covid-19-
pandemien

b) sikre, at størstedelen af EFSI-
finansieringen under solvensstøttefeltet går 
til støtteberettigede virksomheder i de 
medlemsstater og sektorer, der er 
økonomisk hårdest ramt af covid-19-
pandemien under hensyn til den seneste 
europæiske økonomiske prognose

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12
Forordning (EU) 2015/1017
Artikel 9 – stk. 2a – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) sikre, at størstedelen af EFSI-
finansieringen under solvensstøttefeltet går 
til støtteberettigede virksomheder i de 
medlemsstater og sektorer, hvor adgangen 
til statslig solvensstøtte er mere 
begrænset.

c) sikre, at størstedelen af EFSI-
finansieringen under solvensstøttefeltet går 
til støtteberettigede virksomheder i de 
medlemsstater, der går ind for et nationalt 
mål om klimaneutralitet senest i 2050.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12
Forordning (EU) 2015/1017
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Artikel 9 – stk. 2a – afsnit 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) sikre, at investeringer er i 
overensstemmelse med princippet om ikke 
at gøre væsentlig skade og EU-
taksonomien for bæredygtige 
investeringer som fastlagt ved forordning 
(EU) 2020/852, både for infrastruktur- og 
innovationsfeltet og solvensstøttefeltet

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12
Forordning (EU) 2015/1017
Artikel 9 – stk. 2a – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Styringsrådet opstiller om nødvendigt 
nærmere retningslinjer vedrørende litra a)-
c).

Styringsrådet opstiller om nødvendigt 
nærmere retningslinjer vedrørende litra a)-
c). Finansierings- og 
investeringsforanstaltninger, der er 
uforenelige med opfyldelsen af Unionens 
klimamål, er ikke støtteberettigede i 
henhold til denne forordning.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 26 
Forordning (EU) 2015/1017
Artikel 14a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der stilles et beløb på op til 
100 000 000 EUR til rådighed til dækning 
af omkostninger, rådgivningstjenester samt 
teknisk og administrativ bistand til 
etablering og forvaltning af fonde, special 
purpose vehicles, investeringsplatforme og 
andre vehicles med henblik på 
solvensstøttefeltet, herunder til støtte som 
omhandlet i artikel 14, stk. 2, litra i ), og 

Der stilles et beløb på op til 
100 000 000 EUR til rådighed til dækning 
af omkostninger, rådgivningstjenester samt 
teknisk og administrativ bistand til 
etablering og forvaltning af fonde, special 
purpose vehicles, investeringsplatforme og 
andre vehicles med henblik på 
solvensstøttefeltet, herunder til støtte som 
omhandlet i artikel 14, stk. 2, litra i ), og 
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som særligt er rettet mod medlemsstater 
med mindre udviklede markeder for 
egenkapital. Den tekniske bistand skal også 
ydes i form af støtte til den grønne og den 
digitale omstilling af virksomheder, der 
finansieres under dette felt.

som særligt er rettet mod medlemsstater 
med mindre udviklede markeder for 
egenkapital. Den tekniske bistand skal også 
fokusere på at støtte den grønne og den 
digitale omstilling af virksomheder, der 
finansieres under dette felt.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 27
Forordning (EU) 2015/1017
Artikel 16 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der aflægges særskilt rapport om 
foranstaltninger under solvensstøttefeltet, 
alt efter hvad der er hensigtsmæssigt, og 
som fastsat i garantiaftalen.

Der aflægges særskilt rapport om 
foranstaltninger under solvensstøttefeltet, 
alt efter hvad der er hensigtsmæssigt, og 
som fastsat i garantiaftalen. Denne rapport 
skal navnlig indeholde en detaljeret 
vurdering af bidraget til den grønne og 
digitale omstilling for de virksomheder, 
der drager fordel af ordningen, i givet fald 
på grundlag af de omstillingsplaner, der 
er udarbejdet af de støttede virksomheder.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 31 – nr. 2  – litra a
Forordning (EU) 2015/1017
Bilag II – punkt 2 – litra b – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) EU-garantien ydes til direkte eller 
indirekte at støtte finansiering af nye 
foranstaltninger. På infrastrukturområdet 
bør greenfieldinvesteringer (skabelse af 
nye aktiver) fremmes. 
Brownfieldinvesteringer (udvidelse og 
modernisering af eksisterende aktiver) kan 
også støttes. Under solvensstøttefeltet skal 
finansieringen tage sigte på at forbedre 
virksomhedernes egenkapitalgrundlag og 
deres solvens. Vilkårene for finansieringen 

b) EU-garantien ydes til direkte eller 
indirekte at støtte finansiering af nye 
foranstaltninger. På infrastrukturområdet 
bør greenfieldinvesteringer (skabelse af 
nye aktiver) prioriteres. 
Brownfieldinvesteringer (udvidelse og 
modernisering af eksisterende aktiver) kan 
støttes, så længe det indebærer, at 
eksisterende aktiver gøres grønnere. 
Under solvensstøttefeltet skal 
finansieringen tage sigte på at forbedre 
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bør undgå at forvride konkurrencen mellem 
virksomhederne. EU-garantien bør som 
hovedregel ikke ydes til støtte af 
refinansieringsforanstaltninger (f.eks. til 
erstatning af eksisterende låneaftaler eller 
andre former for finansiel støtte til 
projekter, som allerede er delvist eller helt 
realiserede), undtagen under 
solvensstøttefeltet eller i tilfælde af 
ekstraordinære og velbegrundede 
omstændigheder, hvor det påvises, at en 
sådan transaktion vil muliggøre en ny 
investering, som er på et beløb af mindst 
tilsvarende størrelse som 
transaktionsbeløbet, og som opfylder 
støtteberettigelseskriterierne og de 
generelle mål fastsat i henholdsvis artikel 6 
og artikel 9, stk. 2.

virksomhedernes egenkapitalgrundlag og 
deres solvens. Vilkårene for finansieringen 
bør undgå at forvride konkurrencen mellem 
virksomhederne. EU-garantien bør som 
hovedregel ikke ydes til støtte af 
refinansieringsforanstaltninger (f.eks. til 
erstatning af eksisterende låneaftaler eller 
andre former for finansiel støtte til 
projekter, som allerede er delvist eller helt 
realiserede), undtagen under 
solvensstøttefeltet eller i tilfælde af 
ekstraordinære og velbegrundede 
omstændigheder, hvor det påvises, at en 
sådan transaktion vil muliggøre en ny 
investering, som er på et beløb af mindst 
tilsvarende størrelse som 
transaktionsbeløbet, og som opfylder 
støtteberettigelseskriterierne og de 
generelle mål fastsat i henholdsvis artikel 6 
og artikel 9, stk. 2.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 31 – nr. 2 – litra a a (nyt)
Forordning (EU) 2015/1017
Bilag II – punkt 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Følgende litra indsættes:
ba) Alle investeringer er underlagt 
EU-taksonomien for bæredygtige 
investeringer som fastlagt ved forordning 
(EU) 2020/852 og de Paristilpassede EU-
benchmarks og EU-benchmarkene for 
klimaovergangen. De skal alle overholde 
princippet om ikke at gøre væsentlig 
skade og må ikke underminere indsatsen 
for en retfærdig omstilling til en økonomi 
med nulemission af drivhusgasser.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 31 – nr. 3
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Forordning (EU) 2015/1017
Bilag II – punkt 6 – litra d – led 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

— De virksomheder, som er målet for 
fonde, special purpose vehicles eller 
investeringsplatforme, opfordres så vidt 
muligt til at respektere 
minimumsstandarder på højt niveau for 
sociale og miljømæssige 
beskyttelsesforanstaltninger i 
overensstemmelse med styringsrådets 
retningslinjer. Sådanne retningslinjer bør 
omfatte passende bestemmelser til at undgå 
unødige administrative byrder under 
hensyntagen til virksomhedernes størrelse 
og med lempeligere bestemmelser for 
SMV'er. Virksomheder med en vis grad af 
eksponering mod en på forhånd fastlagt 
liste over miljøskadelige aktiviteter, 
navnlig de sektorer, der er omfattet af EU's 
emissionshandelssystem (EU ETS), 
tilskyndes til i fremtiden at indføre planer 
for grøn omstilling. Virksomheder 
tilskyndes også til at gå videre med deres 
digitale omstilling. Der skal være teknisk 
bistand til rådighed for virksomhederne 
med henblik på disse omstillinger.

— De virksomheder, som er målet for 
fonde, special purpose vehicles eller 
investeringsplatforme, skal respektere 
minimumsstandarder på højt niveau for 
sociale og miljømæssige 
beskyttelsesforanstaltninger i 
overensstemmelse med styringsrådets 
retningslinjer. Sådanne retningslinjer bør 
omfatte overholdelse af princippet om ikke 
at gøre væsentlig skade som omhandlet i 
forordning (EU) 2020/852 og passende 
bestemmelser til at undgå unødige 
administrative byrder under hensyntagen til 
virksomhedernes størrelse og med 
lempeligere bestemmelser for SMV'er. 
Virksomheder med en vis grad af 
eksponering mod en på forhånd fastlagt 
liste over miljøskadelige aktiviteter, 
navnlig de sektorer, der er omfattet af EU's 
emissionshandelssystem (EU ETS), skal 
indføre planer for grøn omstilling, der 
hvert år påviser, hvordan den modtagne 
offentlige støtte anvendes til at tilpasse 
deres aktiviteter til Unionens klima- og 
miljømål og Parisaftalen. Virksomheder 
tilskyndes også til at gå videre med deres 
digitale omstilling. Der skal være teknisk 
bistand til rådighed for virksomhederne 
med henblik på disse omstillinger.
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