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Ændringsforslag 1
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Covid-19-pandemien er et stort 
chok for den globale økonomi og Unionens 
økonomi. Som følge af de nødvendige 
inddæmningsforanstaltninger er den 
økonomiske aktivitet i EU faldet 
betydeligt. Faldet i EU's BNP i 2020 
forventes at blive omkring 7,5 %, hvilket er 
langt mere end under finanskrisen i 2009. 
Udbruddet af pandemien har gjort det klart, 
at de globale forsyningskæder er indbyrdes 
forbundne, og har blotlagt visse 
sårbarheder såsom de strategiske 
industriers overdrevne afhængighed af 
ikkediversificerede eksterne 
forsyningskilder. Disse sårbarheder skal 
afhjælpes, for at EU kan styrke sit 
katastrofeberedskab og hele økonomiens 
robusthed og samtidig bevare sin åbenhed 
over for konkurrence og handel i 
overensstemmelse med sine regler. 
Investeringsaktiviteten forventes at være 
faldet betydeligt. Selv før pandemien, hvor 
der ganske vist kunne konstateres en 
stigning i investeringskvoterne i Unionen, 
var niveauet fortsat lavere, end man kunne 
forvente i en periode med kraftigt opsving, 
og det var ikke tilstrækkeligt til at opveje 
flere års underinvestering efter 2009-
krisen. Endnu vigtigere er det, at de 
aktuelle investeringsniveauer og 
fremskrivninger heraf ikke kan dække 
Unionens behov for strukturelle 
investeringer, der kan genskabe og 
opretholde vækst på lang sigt i lyset af den 
teknologiske udvikling og den globale 
konkurrenceevne, herunder på områderne 
innovation, færdigheder, infrastruktur og 
små og mellemstore virksomheder 
(SMV'er), og i betragtning af 
nødvendigheden af at tackle vigtige 

(1) Covid-19-pandemien er et stort 
chok for den globale økonomi og Unionens 
økonomi. Som følge af de nødvendige 
inddæmningsforanstaltninger er den 
økonomiske aktivitet i EU faldet 
betydeligt. Faldet i EU's BNP i 2020 
forventes at blive omkring 7,5 %, hvilket er 
langt mere end under finanskrisen i 2009. 
Udbruddet af pandemien har gjort det klart, 
at de globale forsyningskæder er indbyrdes 
forbundne, og har blotlagt visse 
sårbarheder såsom de strategiske 
industriers overdrevne afhængighed af 
ikkediversificerede eksterne 
forsyningskilder. Disse sårbarheder skal 
afhjælpes, for at EU kan styrke sit 
katastrofeberedskab og hele økonomiens 
robusthed og samtidig bevare sin åbenhed 
over for konkurrence og handel i 
overensstemmelse med sine regler. 
Investeringsaktiviteten forventes at være 
faldet betydeligt. Selv før pandemien, hvor 
der ganske vist kunne konstateres en 
stigning i investeringskvoterne i Unionen, 
var niveauet fortsat lavere, end man kunne 
forvente i en periode med kraftigt opsving, 
og det var ikke tilstrækkeligt til at opveje 
flere års underinvestering efter 2009-
krisen. Endnu vigtigere er det, at de 
aktuelle investeringsniveauer og 
fremskrivninger heraf ikke kan dække 
Unionens behov for strukturelle 
investeringer, der kan genskabe og 
opretholde bæredygtig vækst på lang sigt i 
lyset af klimaomstillingen, nedbrydningen 
af miljøet, den teknologiske udvikling og 
den globale konkurrenceevne, herunder på 
områderne innovation, færdigheder, 
infrastruktur og små og mellemstore 
virksomheder (SMV'er), og i betragtning af 
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samfundsmæssige udfordringer såsom 
bæredygtighed og befolkningsaldring. For 
at opfylde Unionens politiske mål og støtte 
en hurtig, inklusiv og sund økonomisk 
genopretning er det derfor nødvendigt at 
bidrage til at afhjælpe markedssvigt og 
suboptimale investeringsforhold og 
reducere det investeringsunderskud, der er 
i bestemte sektorer.

nødvendigheden af at tackle vigtige 
samfundsmæssige udfordringer såsom 
bæredygtighed og befolkningsaldring. For 
at opfylde Unionens politiske mål i den 
europæiske grønne pagt, 
investeringsplanen for et bæredygtigt 
Europa og støtte en hurtig, bæredygtig, 
inklusiv og sund økonomisk genopretning 
er det derfor nødvendigt at bidrage til at 
afhjælpe markedssvigt og suboptimale 
investeringsforhold og reducere det 
investeringsunderskud, der er i bestemte 
sektorer.

Or. en

Ændringsforslag 2
Lídia Pereira, Agnès Evren, Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, Dolors Montserrat, 
Christophe Hansen, Michal Wiezik, Radan Kanev, Inese Vaidere, Nathalie Colin-
Oesterlé

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Covid-19-pandemien er et stort 
chok for den globale økonomi og Unionens 
økonomi. Som følge af de nødvendige 
inddæmningsforanstaltninger er den 
økonomiske aktivitet i EU faldet 
betydeligt. Faldet i EU's BNP i 2020 
forventes at blive omkring 7,5 %, hvilket er 
langt mere end under finanskrisen i 2009. 
Udbruddet af pandemien har gjort det klart, 
at de globale forsyningskæder er indbyrdes 
forbundne, og har blotlagt visse 
sårbarheder såsom de strategiske 
industriers overdrevne afhængighed af 
ikkediversificerede eksterne 
forsyningskilder. Disse sårbarheder skal 
afhjælpes, for at EU kan styrke sit 
katastrofeberedskab og hele økonomiens 
robusthed og samtidig bevare sin åbenhed 
over for konkurrence og handel i 
overensstemmelse med sine regler. 
Investeringsaktiviteten forventes at være 

(1) Covid-19-pandemien er et stort 
chok for den globale økonomi og Unionens 
økonomi. Som følge af de nødvendige 
inddæmningsforanstaltninger er den 
økonomiske aktivitet i EU faldet 
betydeligt. Faldet i EU's BNP i 2020 
forventes at blive omkring 7,5 %, hvilket er 
langt mere end under finanskrisen i 2009. 
Udbruddet af pandemien har gjort det klart, 
at de globale forsyningskæder er indbyrdes 
forbundne, og har blotlagt visse 
sårbarheder såsom de strategiske 
industriers overdrevne afhængighed af 
ikkediversificerede eksterne 
forsyningskilder. Disse sårbarheder skal 
afhjælpes, navnlig for små og mellemstore 
virksomheder (SMV'er), for at EU kan 
styrke sit katastrofeberedskab og hele 
økonomiens robusthed og samtidig bevare 
sin åbenhed over for konkurrence og 
handel i overensstemmelse med sine regler. 
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faldet betydeligt. Selv før pandemien, hvor 
der ganske vist kunne konstateres en 
stigning i investeringskvoterne i Unionen, 
var niveauet fortsat lavere, end man kunne 
forvente i en periode med kraftigt opsving, 
og det var ikke tilstrækkeligt til at opveje 
flere års underinvestering efter 2009-
krisen. Endnu vigtigere er det, at de 
aktuelle investeringsniveauer og 
fremskrivninger heraf ikke kan dække 
Unionens behov for strukturelle 
investeringer, der kan genskabe og 
opretholde vækst på lang sigt i lyset af den 
teknologiske udvikling og den globale 
konkurrenceevne, herunder på områderne 
innovation, færdigheder, infrastruktur og 
små og mellemstore virksomheder 
(SMV'er), og i betragtning af 
nødvendigheden af at tackle vigtige 
samfundsmæssige udfordringer såsom 
bæredygtighed og befolkningsaldring. For 
at opfylde Unionens politiske mål og støtte 
en hurtig, inklusiv og sund økonomisk 
genopretning er det derfor nødvendigt at 
bidrage til at afhjælpe markedssvigt og 
suboptimale investeringsforhold og 
reducere det investeringsunderskud, der er 
i bestemte sektorer.

Investeringsaktiviteten forventes at være 
faldet betydeligt. Selv før pandemien, hvor 
der ganske vist kunne konstateres en 
stigning i investeringskvoterne i Unionen, 
var niveauet fortsat lavere, end man kunne 
forvente i en periode med kraftigt opsving, 
og det var ikke tilstrækkeligt til at opveje 
flere års underinvestering efter 2009-
krisen. Endnu vigtigere er det, at de 
aktuelle investeringsniveauer og 
fremskrivninger heraf ikke kan dække 
Unionens behov for strukturelle 
investeringer, der kan genskabe og 
opretholde vækst på lang sigt i lyset af den 
teknologiske udvikling og den globale 
konkurrenceevne, herunder på områderne 
innovation, færdigheder, infrastruktur og 
SMV'er, og i betragtning af 
nødvendigheden af at tackle vigtige 
samfundsmæssige udfordringer såsom 
bæredygtighed og befolkningsaldring. For 
at opfylde Unionens politiske mål, navnlig 
det dobbelte mål om at fremskynde 
klimaomstillingen og den digitale 
omstilling, og støtte en hurtig, inklusiv og 
sund økonomisk genopretning er det derfor 
nødvendigt at bidrage til at afhjælpe 
markedssvigt og suboptimale 
investeringsforhold og reducere det 
investeringsunderskud, der er i bestemte 
sektorer.

Or. en

Ændringsforslag 3
Ville Niinistö

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Covid-19-pandemien er et stort 
chok for den globale økonomi og Unionens 
økonomi. Som følge af de nødvendige 
inddæmningsforanstaltninger er den 
økonomiske aktivitet i EU faldet 

(1) Covid-19-pandemien er et stort 
chok for den globale økonomi og Unionens 
økonomi. Som følge af de nødvendige 
inddæmningsforanstaltninger er den 
økonomiske aktivitet i EU faldet 
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betydeligt. Faldet i EU's BNP i 2020 
forventes at blive omkring 7,5 %, hvilket er 
langt mere end under finanskrisen i 2009. 
Udbruddet af pandemien har gjort det klart, 
at de globale forsyningskæder er indbyrdes 
forbundne, og har blotlagt visse 
sårbarheder såsom de strategiske 
industriers overdrevne afhængighed af 
ikkediversificerede eksterne 
forsyningskilder. Disse sårbarheder skal 
afhjælpes, for at EU kan styrke sit 
katastrofeberedskab og hele økonomiens 
robusthed og samtidig bevare sin åbenhed 
over for konkurrence og handel i 
overensstemmelse med sine regler. 
Investeringsaktiviteten forventes at være 
faldet betydeligt. Selv før pandemien, hvor 
der ganske vist kunne konstateres en 
stigning i investeringskvoterne i Unionen, 
var niveauet fortsat lavere, end man kunne 
forvente i en periode med kraftigt opsving, 
og det var ikke tilstrækkeligt til at opveje 
flere års underinvestering efter 2009-
krisen. Endnu vigtigere er det, at de 
aktuelle investeringsniveauer og 
fremskrivninger heraf ikke kan dække 
Unionens behov for strukturelle 
investeringer, der kan genskabe og 
opretholde vækst på lang sigt i lyset af den 
teknologiske udvikling og den globale 
konkurrenceevne, herunder på områderne 
innovation, færdigheder, infrastruktur og 
små og mellemstore virksomheder 
(SMV'er), og i betragtning af 
nødvendigheden af at tackle vigtige 
samfundsmæssige udfordringer såsom 
bæredygtighed og befolkningsaldring. For 
at opfylde Unionens politiske mål og støtte 
en hurtig, inklusiv og sund økonomisk 
genopretning er det derfor nødvendigt at 
bidrage til at afhjælpe markedssvigt og 
suboptimale investeringsforhold og 
reducere det investeringsunderskud, der er 
i bestemte sektorer.

betydeligt. Faldet i EU's BNP i 2020 
forventes at blive omkring 7,5 %, hvilket er 
langt mere end under finanskrisen i 2009. 
Udbruddet af pandemien har gjort det klart, 
at de globale forsyningskæder er indbyrdes 
forbundne, og har blotlagt visse 
sårbarheder såsom de strategiske 
industriers overdrevne afhængighed af 
ikkediversificerede eksterne 
forsyningskilder. Disse sårbarheder skal 
afhjælpes, for at EU kan styrke sit 
katastrofeberedskab og hele økonomiens 
robusthed og samtidig bevare sin åbenhed 
over for retfærdig konkurrence og 
retfærdig handel i overensstemmelse med 
sine regler. Investeringsaktiviteten 
forventes at falde betydeligt. Selv før 
pandemien, hvor der ganske vist kunne 
konstateres en stigning i 
investeringskvoterne i Unionen, var 
niveauet fortsat lavere, end man kunne 
forvente i en periode med kraftigt opsving, 
og det var ikke tilstrækkeligt til at opveje 
flere års underinvestering efter 2009-
krisen. Endnu vigtigere er det, at de 
aktuelle investeringsniveauer og 
fremskrivninger heraf ikke kan dække 
Unionens behov for strukturelle 
investeringer, der kan genskabe og 
opretholde vækst på lang sigt i lyset af den 
teknologiske udvikling og den globale 
konkurrenceevne, herunder på områderne 
innovation, færdigheder, infrastruktur og 
små og mellemstore virksomheder 
(SMV'er), og i betragtning af 
nødvendigheden af at tackle vigtige 
samfundsmæssige udfordringer såsom 
bæredygtighed og befolkningsaldring. For 
at opfylde Unionens politiske mål, navnlig 
målene i den europæiske grønne pagt, og 
støtte en hurtig, inklusiv, bæredygtig og 
sund økonomisk genopretning er det derfor 
nødvendigt at bidrage til at afhjælpe 
markedssvigt og suboptimale 
investeringsforhold og reducere det 
investeringsunderskud, der er i bestemte 
sektorer.
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Or. en

Ændringsforslag 4
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, Sara 
Cerdas, István Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Tudor Ciuhodaru

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Covid-19-pandemien er et stort 
chok for den globale økonomi og Unionens 
økonomi. Som følge af de nødvendige 
inddæmningsforanstaltninger er den 
økonomiske aktivitet i EU faldet 
betydeligt. Faldet i EU's BNP i 2020 
forventes at blive omkring 7,5 %, hvilket er 
langt mere end under finanskrisen i 2009. 
Udbruddet af pandemien har gjort det klart, 
at de globale forsyningskæder er indbyrdes 
forbundne, og har blotlagt visse 
sårbarheder såsom de strategiske 
industriers overdrevne afhængighed af 
ikkediversificerede eksterne 
forsyningskilder. Disse sårbarheder skal 
afhjælpes, for at EU kan styrke sit 
katastrofeberedskab og hele økonomiens 
robusthed og samtidig bevare sin åbenhed 
over for konkurrence og handel i 
overensstemmelse med sine regler. 
Investeringsaktiviteten forventes at være 
faldet betydeligt. Selv før pandemien, hvor 
der ganske vist kunne konstateres en 
stigning i investeringskvoterne i Unionen, 
var niveauet fortsat lavere, end man kunne 
forvente i en periode med kraftigt opsving, 
og det var ikke tilstrækkeligt til at opveje 
flere års underinvestering efter 2009-
krisen. Endnu vigtigere er det, at de 
aktuelle investeringsniveauer og 
fremskrivninger heraf ikke kan dække 
Unionens behov for strukturelle 
investeringer, der kan genskabe og 
opretholde vækst på lang sigt i lyset af den 
teknologiske udvikling og den globale 
konkurrenceevne, herunder på områderne 

(1) Covid-19-pandemien er et stort 
chok for den globale økonomi og Unionens 
økonomi. Som følge af de nødvendige 
inddæmningsforanstaltninger er den 
økonomiske aktivitet i EU faldet 
betydeligt. Faldet i EU's BNP i 2020 
forventes at blive omkring 7,5 %, hvilket er 
langt mere end under finanskrisen i 2009. 
Udbruddet af pandemien har gjort det klart, 
at de globale forsyningskæder er indbyrdes 
forbundne, og har blotlagt visse 
sårbarheder såsom de strategiske 
industriers overdrevne afhængighed af 
ikkediversificerede eksterne 
forsyningskilder. Disse sårbarheder skal 
afhjælpes, for at EU kan styrke sit 
katastrofeberedskab og hele økonomiens 
robusthed og samtidig bevare sin åbenhed 
over for konkurrence og handel i 
overensstemmelse med sine regler. 
Investeringsaktiviteten forventes at være 
faldet betydeligt. Selv før pandemien, hvor 
der ganske vist kunne konstateres en 
stigning i investeringskvoterne i Unionen, 
var niveauet fortsat lavere, end man kunne 
forvente i en periode med kraftigt opsving, 
og det var ikke tilstrækkeligt til at opveje 
flere års underinvestering efter 2009-
krisen. Endnu vigtigere er det, at de 
aktuelle investeringsniveauer og 
fremskrivninger heraf ikke kan dække 
Unionens behov for strukturelle 
investeringer, der kan genskabe og 
opretholde vækst på lang sigt i lyset af den 
teknologiske udvikling og den globale 
konkurrenceevne, herunder på områderne 
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innovation, færdigheder, infrastruktur og 
små og mellemstore virksomheder 
(SMV'er), og i betragtning af 
nødvendigheden af at tackle vigtige 
samfundsmæssige udfordringer såsom 
bæredygtighed og befolkningsaldring. For 
at opfylde Unionens politiske mål og støtte 
en hurtig, inklusiv og sund økonomisk 
genopretning er det derfor nødvendigt at 
bidrage til at afhjælpe markedssvigt og 
suboptimale investeringsforhold og 
reducere det investeringsunderskud, der er 
i bestemte sektorer.

innovation, færdigheder, infrastruktur og 
små og mellemstore virksomheder 
(SMV'er), og i betragtning af 
nødvendigheden af at tackle vigtige 
samfundsmæssige og miljømæssige 
udfordringer såsom bæredygtighed, 
konsekvenserne af klimaændringer og 
befolkningsaldring. For at opfylde 
Unionens politiske mål og støtte en hurtig, 
retfærdig, inklusiv, bæredygtig og sund 
økonomisk genopretning er det derfor 
nødvendigt at bidrage til at afhjælpe 
markedssvigt og suboptimale 
investeringsforhold og reducere det 
investeringsunderskud, der er i bestemte 
sektorer.

Or. en

Ændringsforslag 5
Pascal Canfin, Frédérique Ries, Irena Joveva, Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, 
Martin Hojsík

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Covid-19-pandemien er et stort 
chok for den globale økonomi og Unionens 
økonomi. Som følge af de nødvendige 
inddæmningsforanstaltninger er den 
økonomiske aktivitet i EU faldet 
betydeligt. Faldet i EU's BNP i 2020 
forventes at blive omkring 7,5 %, hvilket er 
langt mere end under finanskrisen i 2009. 
Udbruddet af pandemien har gjort det klart, 
at de globale forsyningskæder er indbyrdes 
forbundne, og har blotlagt visse 
sårbarheder såsom de strategiske 
industriers overdrevne afhængighed af 
ikkediversificerede eksterne 
forsyningskilder. Disse sårbarheder skal 
afhjælpes, for at EU kan styrke sit 
katastrofeberedskab og hele økonomiens 
robusthed og samtidig bevare sin åbenhed 
over for konkurrence og handel i 

(1) Covid-19-pandemien er et stort 
chok for den globale økonomi og Unionens 
økonomi. Som følge af de nødvendige 
inddæmningsforanstaltninger er den 
økonomiske aktivitet i EU faldet 
betydeligt. Faldet i EU's BNP i 2020 
forventes at blive omkring 7,5 %, hvilket er 
langt mere end under finanskrisen i 2009. 
Udbruddet af pandemien har gjort det klart, 
at de globale forsyningskæder er indbyrdes 
forbundne, og har blotlagt visse 
sårbarheder såsom de strategiske 
industriers overdrevne afhængighed af 
ikkediversificerede eksterne 
forsyningskilder. Disse sårbarheder skal 
afhjælpes, for at EU kan styrke sit 
katastrofeberedskab og hele økonomiens 
robusthed og samtidig bevare sin åbenhed 
over for konkurrence og handel i 
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overensstemmelse med sine regler. 
Investeringsaktiviteten forventes at være 
faldet betydeligt. Selv før pandemien, hvor 
der ganske vist kunne konstateres en 
stigning i investeringskvoterne i Unionen, 
var niveauet fortsat lavere, end man kunne 
forvente i en periode med kraftigt opsving, 
og det var ikke tilstrækkeligt til at opveje 
flere års underinvestering efter 2009-
krisen. Endnu vigtigere er det, at de 
aktuelle investeringsniveauer og 
fremskrivninger heraf ikke kan dække 
Unionens behov for strukturelle 
investeringer, der kan genskabe og 
opretholde vækst på lang sigt i lyset af den 
teknologiske udvikling og den globale 
konkurrenceevne, herunder på områderne 
innovation, færdigheder, infrastruktur og 
små og mellemstore virksomheder 
(SMV'er), og i betragtning af 
nødvendigheden af at tackle vigtige 
samfundsmæssige udfordringer såsom 
bæredygtighed og befolkningsaldring. For 
at opfylde Unionens politiske mål og støtte 
en hurtig, inklusiv og sund økonomisk 
genopretning er det derfor nødvendigt at 
bidrage til at afhjælpe markedssvigt og 
suboptimale investeringsforhold og 
reducere det investeringsunderskud, der er 
i bestemte sektorer.

overensstemmelse med sine regler. 
Investeringsaktiviteten forventes at være 
faldet betydeligt. Selv før pandemien, hvor 
der ganske vist kunne konstateres en 
stigning i investeringskvoterne i Unionen, 
var niveauet fortsat lavere, end man kunne 
forvente i en periode med kraftigt opsving, 
og det var ikke tilstrækkeligt til at opveje 
flere års underinvestering efter 2009-
krisen. Endnu vigtigere er det, at de 
aktuelle investeringsniveauer og 
fremskrivninger heraf ikke kan dække 
Unionens behov for strukturelle 
investeringer, der kan genskabe og 
opretholde vækst på lang sigt i lyset af den 
teknologiske udvikling og den globale 
konkurrenceevne, herunder på områderne 
innovation, færdigheder, infrastruktur og 
små og mellemstore virksomheder 
(SMV'er), og i betragtning af 
nødvendigheden af at tackle vigtige 
samfundsmæssige udfordringer såsom 
bæredygtighed og befolkningsaldring. For 
at opfylde Unionens politiske mål, navnlig 
målet om klimaneutralitet i 2050, og støtte 
en hurtig, inklusiv og sund økonomisk 
genopretning er det derfor nødvendigt at 
bidrage til at afhjælpe markedssvigt og 
suboptimale investeringsforhold og 
reducere det investeringsunderskud, der er 
i bestemte sektorer.

Or. en

Ændringsforslag 6
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Covid-19-pandemien er et stort 
chok for den globale økonomi og Unionens 
økonomi. Som følge af de nødvendige 
inddæmningsforanstaltninger er den 
økonomiske aktivitet i EU faldet 

(1) Covid-19-pandemien er et stort 
chok for den globale økonomi og Unionens 
økonomi. Som følge af de nødvendige 
inddæmningsforanstaltninger er den 
økonomiske aktivitet i EU faldet 
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betydeligt. Faldet i EU's BNP i 2020 
forventes at blive omkring 7,5 %, hvilket er 
langt mere end under finanskrisen i 2009. 
Udbruddet af pandemien har gjort det klart, 
at de globale forsyningskæder er indbyrdes 
forbundne, og har blotlagt visse 
sårbarheder såsom de strategiske 
industriers overdrevne afhængighed af 
ikkediversificerede eksterne 
forsyningskilder. Disse sårbarheder skal 
afhjælpes, for at EU kan styrke sit 
katastrofeberedskab og hele økonomiens 
robusthed og samtidig bevare sin åbenhed 
over for konkurrence og handel i 
overensstemmelse med sine regler. 
Investeringsaktiviteten forventes at være 
faldet betydeligt. Selv før pandemien, hvor 
der ganske vist kunne konstateres en 
stigning i investeringskvoterne i Unionen, 
var niveauet fortsat lavere, end man kunne 
forvente i en periode med kraftigt opsving, 
og det var ikke tilstrækkeligt til at opveje 
flere års underinvestering efter 2009-
krisen. Endnu vigtigere er det, at de 
aktuelle investeringsniveauer og 
fremskrivninger heraf ikke kan dække 
Unionens behov for strukturelle 
investeringer, der kan genskabe og 
opretholde vækst på lang sigt i lyset af den 
teknologiske udvikling og den globale 
konkurrenceevne, herunder på områderne 
innovation, færdigheder, infrastruktur og 
små og mellemstore virksomheder 
(SMV'er), og i betragtning af 
nødvendigheden af at tackle vigtige 
samfundsmæssige udfordringer såsom 
bæredygtighed og befolkningsaldring. For 
at opfylde Unionens politiske mål og støtte 
en hurtig, inklusiv og sund økonomisk 
genopretning er det derfor nødvendigt at 
bidrage til at afhjælpe markedssvigt og 
suboptimale investeringsforhold og 
reducere det investeringsunderskud, der er 
i bestemte sektorer.

betydeligt. Faldet i EU's BNP i 2020 
forventes at blive omkring 7,5 %, hvilket er 
langt mere end under finanskrisen i 2009. 
Udbruddet af pandemien har gjort det klart, 
at de globale forsyningskæder er indbyrdes 
forbundne, og har blotlagt visse 
sårbarheder såsom de strategiske 
industriers overdrevne afhængighed af 
ikkediversificerede eksterne 
forsyningskilder. Disse sårbarheder skal 
afhjælpes, for at EU kan styrke sit 
katastrofeberedskab og hele økonomiens 
robusthed. Investeringsaktiviteten 
forventes at være faldet betydeligt. Selv før 
pandemien, hvor der ganske vist kunne 
konstateres en stigning i 
investeringskvoterne i Unionen, var 
niveauet fortsat lavere, end man kunne 
forvente i en periode med kraftigt opsving, 
og det var ikke tilstrækkeligt til at opveje 
flere års underinvestering efter 2009-
krisen. Endnu vigtigere er det, at de 
aktuelle investeringsniveauer og 
fremskrivninger heraf ikke kan dække 
Unionens behov for strukturelle 
investeringer, der kan genskabe og 
opretholde vækst på lang sigt i lyset af den 
teknologiske udvikling og den globale 
konkurrenceevne, herunder på områderne 
innovation, færdigheder, infrastruktur og 
små og mellemstore virksomheder 
(SMV'er), og i betragtning af 
nødvendigheden af at tackle vigtige 
samfundsmæssige udfordringer såsom 
bæredygtighed og befolkningsaldring. For 
at opfylde Unionens politiske mål og støtte 
en hurtig, inklusiv og sund økonomisk 
genopretning er det derfor nødvendigt at 
bidrage til at afhjælpe markedssvigt og 
suboptimale investeringsforhold og 
reducere det investeringsunderskud, der er 
i bestemte sektorer.

Or. en
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Ændringsforslag 7
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Covid-19-pandemien er et stort 
chok for den globale økonomi og Unionens 
økonomi. Som følge af de nødvendige 
inddæmningsforanstaltninger er den 
økonomiske aktivitet i EU faldet 
betydeligt. Faldet i EU's BNP i 2020 
forventes at blive omkring 7,5 %, hvilket 
er langt mere end under finanskrisen i 
2009. Udbruddet af pandemien har gjort 
det klart, at de globale forsyningskæder er 
indbyrdes forbundne, og har blotlagt visse 
sårbarheder såsom de strategiske 
industriers overdrevne afhængighed af 
ikkediversificerede eksterne 
forsyningskilder. Disse sårbarheder skal 
afhjælpes, for at EU kan styrke sit 
katastrofeberedskab og hele økonomiens 
robusthed og samtidig bevare sin åbenhed 
over for konkurrence og handel i 
overensstemmelse med sine regler. 
Investeringsaktiviteten forventes at være 
faldet betydeligt. Selv før pandemien, hvor 
der ganske vist kunne konstateres en 
stigning i investeringskvoterne i Unionen, 
var niveauet fortsat lavere, end man kunne 
forvente i en periode med kraftigt opsving, 
og det var ikke tilstrækkeligt til at opveje 
flere års underinvestering efter 2009-
krisen. Endnu vigtigere er det, at de 
aktuelle investeringsniveauer og 
fremskrivninger heraf ikke kan dække 
Unionens behov for strukturelle 
investeringer, der kan genskabe og 
opretholde vækst på lang sigt i lyset af den 
teknologiske udvikling og den globale 
konkurrenceevne, herunder på områderne 
innovation, færdigheder, infrastruktur og 
små og mellemstore virksomheder 
(SMV'er), og i betragtning af 
nødvendigheden af at tackle vigtige 

(1) Covid-19-pandemien er et stort 
chok for den globale økonomi og Unionens 
økonomi. Som følge af de nødvendige 
inddæmningsforanstaltninger er den 
økonomiske aktivitet i EU faldet 
betydeligt. Faldet i medlemsstaternes BNP 
i 2020 forventes at blive det værste siden 
Depressionen, hvilket er langt mere end 
under finanskrisen i 2009. Udbruddet af 
pandemien har gjort det klart, at de globale 
forsyningskæder er indbyrdes forbundne, 
og har blotlagt visse sårbarheder såsom de 
strategiske industriers overdrevne 
afhængighed af ikkediversificerede 
eksterne forsyningskilder. Disse 
sårbarheder skal afhjælpes, for at EU kan 
styrke sit katastrofeberedskab og hele 
økonomiens robusthed og samtidig bevare 
sin åbenhed over for konkurrence og 
handel i overensstemmelse med sine regler. 
Investeringsaktiviteten forventes at være 
faldet betydeligt. Selv før pandemien, hvor 
der ganske vist kunne konstateres en 
stigning i investeringskvoterne i Unionen, 
var niveauet fortsat lavere, end man kunne 
forvente i en periode med kraftigt opsving, 
og det var ikke tilstrækkeligt til at opveje 
flere års underinvestering efter 2009-
krisen. Endnu vigtigere er det, at de 
aktuelle investeringsniveauer og 
fremskrivninger heraf ikke kan dække 
Unionens behov for strukturelle 
investeringer, der kan genskabe og 
opretholde vækst på lang sigt i lyset af den 
teknologiske udvikling og den globale 
konkurrenceevne, herunder på områderne 
innovation, færdigheder, infrastruktur og 
små og mellemstore virksomheder 
(SMV'er), og i betragtning af 
nødvendigheden af at tackle vigtige 
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samfundsmæssige udfordringer såsom 
bæredygtighed og befolkningsaldring. For 
at opfylde Unionens politiske mål og støtte 
en hurtig, inklusiv og sund økonomisk 
genopretning er det derfor nødvendigt at 
bidrage til at afhjælpe markedssvigt og 
suboptimale investeringsforhold og 
reducere det investeringsunderskud, der er 
i bestemte sektorer.

samfundsmæssige udfordringer såsom 
bæredygtighed og befolkningsaldring. For 
at opfylde Unionens politiske mål og støtte 
en hurtig, inklusiv og sund økonomisk 
genopretning er det derfor nødvendigt at 
bidrage til at afhjælpe markedssvigt og 
suboptimale investeringsforhold og 
reducere det investeringsunderskud, der er 
i bestemte sektorer.

Or. en

Ændringsforslag 8
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, Sara 
Cerdas, István Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Tudor Ciuhodaru

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 denne henseende bør InvestEU inden 
for rammerne af Next Generation EU 
bidrage til at mindske denne kløft.

Or. en

Ændringsforslag 9
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, Sara 
Cerdas, István Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Tudor Ciuhodaru

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) I de senere år har Unionen vedtaget 
en række ambitiøse strategier for at 

(3) I de senere år har Unionen vedtaget 
en række ambitiøse strategier for at 
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fuldføre det indre marked og fremme 
bæredygtig og inklusiv vækst og 
beskæftigelse, bl.a. "Europa 2020 — En 
strategi for intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst" af 3. marts 2010, 
"Handlingsplan for etablering af en 
kapitalmarkedsunion" af 30. september 
2015, "En ny europæisk kulturdagsorden" 
af 22. maj 2018, "Ren energi til alle 
europæere" af 30. november 2016, 
"Kredsløbet lukkes – en EU-handlingsplan 
for den cirkulære økonomi" af 2. december 
2015, "En europæisk strategi for 
lavemissionsmobilitet " af 20. juli 2016, 
"En europæisk forsvarshandlingsplan" af 
30. november 2016, "Oprettelse af Den 
Europæiske Forsvarsfond" af 7. juni 2017, 
"En rumstrategi for Europa" af 26. oktober 
2016, "Interinstitutionel proklamation om 
den europæiske søjle for sociale rettigheder 
af 13. december 2017", "En europæisk 
grøn pagt" af 11. december 2019, 
"Investeringsplan for den europæiske 
grønne pagt" af 14. januar 2020, "Et stærkt, 
socialt Europa for retfærdig omstilling" af 
14. januar 2020, strategien "Europas 
digitale fremtid i støbeskeen", "En 
europæisk strategi for data" og 
meddelelsen om kunstig intelligens af 19. 
februar 2020, "En ny industristrategi for 
Europa" af 10. marts 2020 og "En SMV-
strategi for et bæredygtigt og digitalt 
Europa" af 10. marts 2020. InvestEU-
Fonden bør udnytte og øge synergierne 
mellem disse gensidigt forstærkende 
strategier ved at yde støtte til investeringer 
og adgang til finansiering.

fuldføre det indre marked og fremme 
bæredygtig og inklusiv vækst og 
beskæftigelse, bl.a. "Europa 2020 — En 
strategi for intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst" af 3. marts 2010, 
"Handlingsplan for etablering af en 
kapitalmarkedsunion" af 30. september 
2015, "En ny europæisk kulturdagsorden" 
af 22. maj 2018, "Ren energi til alle 
europæere" af 30. november 2016, 
"Kredsløbet lukkes – en EU-handlingsplan 
for den cirkulære økonomi" af 2. december 
2015, "En europæisk strategi for 
lavemissionsmobilitet " af 20. juli 2016, 
"En europæisk forsvarshandlingsplan" af 
30. november 2016, "Oprettelse af Den 
Europæiske Forsvarsfond" af 7. juni 2017, 
"En rumstrategi for Europa" af 26. oktober 
2016, "Interinstitutionel proklamation om 
den europæiske søjle for sociale rettigheder 
af 13. december 2017", "En europæisk 
grøn pagt" af 11. december 2019, 
"Investeringsplan for den europæiske 
grønne pagt" af 14. januar 2020, "Et stærkt, 
socialt Europa for retfærdig omstilling" af 
14. januar 2020, strategien "Europas 
digitale fremtid i støbeskeen", "En 
europæisk strategi for data" og 
meddelelsen om kunstig intelligens af 19. 
februar 2020, "En ny industristrategi for 
Europa" af 10. marts 2020, "En SMV-
strategi for et bæredygtigt og digitalt 
Europa" af 10. marts 2020, "En ny 
handlingsplan for den cirkulære økonomi 
For et renere og mere konkurrencedygtigt 
Europa" af 11. marts 2020, "EU's 
biodiversitetsstrategi for 2030" af 20. maj 
2020 og "En jord til bord-strategi for et 
fair, sundt og miljøvenligt 
fødevaresystem" af 20. maj 2020. 
InvestEU-Fonden bør udnytte og øge 
synergierne mellem disse gensidigt 
forstærkende strategier ved at yde støtte til 
investeringer og adgang til finansiering.

Or. en
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Ændringsforslag 10
Alexandr Vondra

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) I de senere år har Unionen vedtaget 
en række ambitiøse strategier for at 
fuldføre det indre marked og fremme 
bæredygtig og inklusiv vækst og 
beskæftigelse, bl.a. "Europa 2020 — En 
strategi for intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst" af 3. marts 2010, 
"Handlingsplan for etablering af en 
kapitalmarkedsunion" af 30. september 
2015, "En ny europæisk kulturdagsorden" 
af 22. maj 2018, "Ren energi til alle 
europæere" af 30. november 2016, 
"Kredsløbet lukkes – en EU-handlingsplan 
for den cirkulære økonomi" af 2. december 
2015, "En europæisk strategi for 
lavemissionsmobilitet " af 20. juli 2016, 
"En europæisk forsvarshandlingsplan" af 
30. november 2016, "Oprettelse af Den 
Europæiske Forsvarsfond" af 7. juni 2017, 
"En rumstrategi for Europa" af 26. oktober 
2016, "Interinstitutionel proklamation om 
den europæiske søjle for sociale 
rettigheder af 13. december 2017", "En 
europæisk grøn pagt" af 11. december 
2019, "Investeringsplan for den 
europæiske grønne pagt" af 14. januar 
2020, "Et stærkt, socialt Europa for 
retfærdig omstilling" af 14. januar 2020, 
strategien "Europas digitale fremtid i 
støbeskeen", "En europæisk strategi for 
data" og meddelelsen om kunstig 
intelligens af 19. februar 2020, "En ny 
industristrategi for Europa" af 10. marts 
2020 og "En SMV-strategi for et 
bæredygtigt og digitalt Europa" af 10. 
marts 2020. InvestEU-Fonden bør udnytte 
og øge synergierne mellem disse gensidigt 
forstærkende strategier ved at yde støtte til 
investeringer og adgang til finansiering.

(3) I de senere år har Unionen vedtaget 
en række ambitiøse strategier for at 
fuldføre det indre marked og fremme 
bæredygtig og inklusiv vækst og 
beskæftigelse, bl.a. "Europa 2020 — En 
strategi for intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst" af 3. marts 2010, 
"Handlingsplan for etablering af en 
kapitalmarkedsunion" af 30. september 
2015, "En ny europæisk kulturdagsorden" 
af 22. maj 2018, "Ren energi til alle 
europæere" af 30. november 2016, 
"Kredsløbet lukkes – en EU-handlingsplan 
for den cirkulære økonomi" af 2. december 
2015, "En europæisk strategi for 
lavemissionsmobilitet " af 20. juli 2016, 
"En europæisk forsvarshandlingsplan" af 
30. november 2016, "Oprettelse af Den 
Europæiske Forsvarsfond" af 7. juni 2017, 
"En rumstrategi for Europa" af 26. oktober 
2016, "Investeringsplan for et bæredygtigt 
Europa" af 14. januar 2020, "Et stærkt, 
socialt Europa for retfærdig omstilling" af 
14. januar 2020, strategien "Europas 
digitale fremtid i støbeskeen", "En 
europæisk strategi for data" og 
meddelelsen om kunstig intelligens af 19. 
februar 2020, "En ny industristrategi for 
Europa" af 10. marts 2020 og "En SMV-
strategi for et bæredygtigt og digitalt 
Europa" af 10. marts 2020. InvestEU-
Fonden bør udnytte og øge synergierne, 
hvor det er hensigtsmæssigt og mellem 
gensidigt forstærkende strategier, ved at 
yde støtte til investeringer og adgang til 
finansiering.

Or. en
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Ændringsforslag 11
Ville Niinistö

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) I de senere år har Unionen vedtaget 
en række ambitiøse strategier for at 
fuldføre det indre marked og fremme 
bæredygtig og inklusiv vækst og 
beskæftigelse, bl.a. "Europa 2020 — En 
strategi for intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst" af 3. marts 2010, 
"Handlingsplan for etablering af en 
kapitalmarkedsunion" af 30. september 
2015, "En ny europæisk kulturdagsorden" 
af 22. maj 2018, "Ren energi til alle 
europæere" af 30. november 2016, 
"Kredsløbet lukkes – en EU-handlingsplan 
for den cirkulære økonomi" af 2. december 
2015, "En europæisk strategi for 
lavemissionsmobilitet " af 20. juli 2016, 
"En europæisk forsvarshandlingsplan" af 
30. november 2016, "Oprettelse af Den 
Europæiske Forsvarsfond" af 7. juni 2017, 
"En rumstrategi for Europa" af 26. oktober 
2016, "Interinstitutionel proklamation om 
den europæiske søjle for sociale rettigheder 
af 13. december 2017", "En europæisk 
grøn pagt" af 11. december 2019, 
"Investeringsplan for den europæiske 
grønne pagt" af 14. januar 2020, "Et stærkt, 
socialt Europa for retfærdig omstilling" af 
14. januar 2020, strategien "Europas 
digitale fremtid i støbeskeen", "En 
europæisk strategi for data" og 
meddelelsen om kunstig intelligens af 19. 
februar 2020, "En ny industristrategi for 
Europa" af 10. marts 2020 og "En SMV-
strategi for et bæredygtigt og digitalt 
Europa" af 10. marts 2020. InvestEU-
Fonden bør udnytte og øge synergierne 
mellem disse gensidigt forstærkende 
strategier ved at yde støtte til investeringer 
og adgang til finansiering.

(3) I de senere år har Unionen vedtaget 
en række ambitiøse strategier for at 
fuldføre det indre marked og fremme 
bæredygtig og inklusiv vækst og 
beskæftigelse, bl.a. "Europa 2020 — En 
strategi for intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst" af 3. marts 2010, 
"Handlingsplan for etablering af en 
kapitalmarkedsunion" af 30. september 
2015, "En ny europæisk kulturdagsorden" 
af 22. maj 2018, "Ren energi til alle 
europæere" af 30. november 2016, 
"Kredsløbet lukkes – en EU-handlingsplan 
for den cirkulære økonomi" af 2. december 
2015, "En europæisk strategi for 
lavemissionsmobilitet " af 20. juli 2016, 
"En europæisk forsvarshandlingsplan" af 
30. november 2016, "Oprettelse af Den 
Europæiske Forsvarsfond" af 7. juni 2017, 
"En rumstrategi for Europa" af 26. oktober 
2016, "Interinstitutionel proklamation om 
den europæiske søjle for sociale rettigheder 
af 13. december 2017", "En europæisk 
grøn pagt" af 11. december 2019, 
"Investeringsplan for den europæiske 
grønne pagt" af 14. januar 2020, "Et stærkt, 
socialt Europa for retfærdig omstilling" af 
14. januar 2020, strategien "Europas 
digitale fremtid i støbeskeen", "En 
europæisk strategi for data" og 
meddelelsen om kunstig intelligens af 19. 
februar 2020, "En ny industristrategi for 
Europa" af 10. marts 2020, "En SMV-
strategi for et bæredygtigt og digitalt 
Europa" af 10. marts 2020 og "EU's 
biodiversitetsstrategi for 2030" af 20. maj 
2020. InvestEU-Fonden bør udnytte og øge 
synergierne mellem disse gensidigt 
forstærkende strategier ved at yde støtte til 



PE655.961v01-00 16/130 AM\1211964DA.docx

DA

investeringer og adgang til finansiering.

Or. en

Ændringsforslag 12
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) I de senere år har Unionen vedtaget 
en række ambitiøse strategier for at 
fuldføre det indre marked og fremme 
bæredygtig og inklusiv vækst og 
beskæftigelse, bl.a. "Europa 2020 — En 
strategi for intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst" af 3. marts 2010, 
"Handlingsplan for etablering af en 
kapitalmarkedsunion" af 30. september 
2015, "En ny europæisk kulturdagsorden" 
af 22. maj 2018, "Ren energi til alle 
europæere" af 30. november 2016, 
"Kredsløbet lukkes – en EU-handlingsplan 
for den cirkulære økonomi" af 2. december 
2015, "En europæisk strategi for 
lavemissionsmobilitet " af 20. juli 2016, 
"En europæisk forsvarshandlingsplan" af 
30. november 2016, "Oprettelse af Den 
Europæiske Forsvarsfond" af 7. juni 2017, 
"En rumstrategi for Europa" af 26. oktober 
2016, "Interinstitutionel proklamation om 
den europæiske søjle for sociale rettigheder 
af 13. december 2017", "En europæisk 
grøn pagt" af 11. december 2019, 
"Investeringsplan for den europæiske 
grønne pagt" af 14. januar 2020, "Et stærkt, 
socialt Europa for retfærdig omstilling" af 
14. januar 2020, strategien "Europas 
digitale fremtid i støbeskeen", "En 
europæisk strategi for data" og 
meddelelsen om kunstig intelligens af 19. 
februar 2020, "En ny industristrategi for 
Europa" af 10. marts 2020 og "En SMV-
strategi for et bæredygtigt og digitalt 

(Vedrører ikke den danske tekst)  
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Europa" af 10. marts 2020. InvestEU-
Fonden bør udnytte og øge synergierne 
mellem disse gensidigt forstærkende 
strategier ved at yde støtte til investeringer 
og adgang til finansiering.

 

Or. en

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 13
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) På EU-plan tjener det europæiske 
semester for samordning af de økonomiske 
politikker til at udpege nationale 
reformprioriteter og følge gennemførelsen 
heraf. Medlemsstaterne udvikler — i 
samarbejde med lokale og regionale 
myndigheder, hvor det er hensigtsmæssigt 
— deres egne nationale flerårige 
investeringsstrategier til støtte for disse 
reformprioriteter. Disse strategier bør 
fremlægges sammen med de årlige 
nationale reformprogrammer og bør 
opridse og samordne de prioriterede 
investeringsprojekter, som vil blive støttet 
af medlemsstaten og/eller Unionen. De bør 
også sikre, at EU-midlerne anvendes på en 
sammenhængende måde, så der skabes 
størst mulig merværdi af den finansielle 
bistand, der ydes af bl.a. de europæiske 
struktur- og investeringsfonde, 
genopretnings- og resiliensfaciliteten og 
InvestEU-programmet.

(4) På EU-plan tjener det europæiske 
semester for samordning af de økonomiske 
politikker til at udpege nationale 
reformprioriteter og følge gennemførelsen 
heraf. Medlemsstaterne udvikler — i 
samarbejde med lokale og regionale 
myndigheder, hvor det er hensigtsmæssigt 
— deres egne nationale flerårige 
investeringsstrategier til støtte for disse 
reformprioriteter. Disse strategier bør 
fremlægges sammen med de årlige 
nationale reformprogrammer og bør 
opridse og samordne de prioriterede 
investeringsprojekter, som vil blive støttet 
af medlemsstaten og/eller Unionen. De bør 
også sikre, at EU-midlerne anvendes på en 
sammenhængende måde, så der skabes 
størst mulig merværdi af den finansielle 
bistand, der ydes af bl.a. de europæiske 
struktur- og investeringsfonde, 
genopretnings- og resiliensfaciliteten og 
InvestEU-programmet. De landespecifikke 
henstillinger har imidlertid ofte haft 
kontraproduktive makroøkonomiske 
virkninger. Navnlig inden for 
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folkesundhed har de anbefalet at svække 
de offentlige sundhedssystemer i flere 
medlemsstaterne, som derfor var dårligere 
rustet til at håndtere covid-19-udbruddet.

Or. en

Ændringsforslag 14
Lídia Pereira, Agnès Evren, Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, Dolors Montserrat, 
Christophe Hansen, Michal Wiezik, Radan Kanev, Inese Vaidere, Nathalie Colin-
Oesterlé

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) InvestEU-Fonden bør medvirke til 
at øge Unionens konkurrenceevne og 
socioøkonomiske konvergens og 
samhørighed, bl.a. inden for innovation og 
digitalisering, og bidrage til effektiv 
ressourceudnyttelse i overensstemmelse 
med den cirkulære økonomi, til 
bæredygtighed og inklusion i Unionens 
økonomiske vækst og til social 
modstandsdygtighed og integration af 
Unionens kapitalmarkeder, herunder 
gennem løsninger, der afhjælper 
fragmenteringen af Unionens 
kapitalmarkeder, og som diversificerer 
finansieringskilderne for virksomheder i 
Unionen. Med henblik herpå bør den støtte 
teknisk og økonomisk levedygtige 
projekter ved at skabe en ramme for 
anvendelse af gælds-, risikostyrings- og 
egenkapitalinstrumenter, som understøttes 
af en garanti fra EU-budgettet og 
finansielle bidrag fra 
gennemførelsespartnere. InvestEU-Fonden 
bør være efterspørgselsbaseret, men 
samtidig bør den fokusere på at skabe 
strategiske, langsigtede fordele i 
forbindelse med de af Unionens politiske 
hovedområder, som ellers ikke ville blive 
finansieret eller ville blive utilstrækkeligt 
finansieret, og dermed bidrage til at 

(5) InvestEU-Fonden bør medvirke til 
at øge Unionens konkurrenceevne og 
socioøkonomiske konvergens, 
samhørighed og langsigtet økonomisk 
vækst, bl.a. inden for innovation og 
digitalisering, og bidrage til effektiv 
ressourceudnyttelse i overensstemmelse 
med den cirkulære økonomi, til 
bæredygtighed og inklusion i Unionens 
økonomiske vækst og til social 
modstandsdygtighed og integration af 
Unionens kapitalmarkeder, herunder 
gennem løsninger, der afhjælper 
fragmenteringen af Unionens 
kapitalmarkeder, og som diversificerer 
finansieringskilderne for virksomheder i 
Unionen. Med henblik herpå bør den støtte 
teknisk og økonomisk levedygtige 
projekter ved at skabe en ramme for 
anvendelse af gælds-, risikostyrings- og 
egenkapitalinstrumenter, som understøttes 
af en garanti fra EU-budgettet og 
finansielle bidrag fra 
gennemførelsespartnere. InvestEU-Fonden 
bør være efterspørgselsbaseret, men 
samtidig bør den fokusere på at skabe 
strategiske, langsigtede fordele i 
forbindelse med de af Unionens politiske 
hovedområder, som ellers ikke ville blive 
finansieret eller ville blive utilstrækkeligt 
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opfylde Unionens politiske mål. Støtte 
inden for rammerne af InvestEU-Fonden 
bør dække en bred vifte af sektorer og 
regioner, idet overdreven sektoriel og 
geografisk koncentration bør undgås, og 
adgangen til støtte bør lettes for projekter, 
der omfatter partnerenheder i forskellige 
regioner i Unionen.

finansieret, og dermed bidrage til at 
opfylde Unionens politiske mål. Støtte 
inden for rammerne af InvestEU-Fonden 
bør dække en bred vifte af sektorer og 
regioner, idet overdreven sektoriel og 
geografisk koncentration bør undgås, og 
adgangen til støtte bør lettes for projekter, 
der omfatter partnerenheder med stort 
vækstpotentiale og i vigtige strategiske 
sektorer i alle regioner i Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 15
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) InvestEU-Fonden bør medvirke til 
at øge Unionens konkurrenceevne og 
socioøkonomiske konvergens og 
samhørighed, bl.a. inden for innovation og 
digitalisering, og bidrage til effektiv 
ressourceudnyttelse i overensstemmelse 
med den cirkulære økonomi, til 
bæredygtighed og inklusion i Unionens 
økonomiske vækst og til social 
modstandsdygtighed og integration af 
Unionens kapitalmarkeder, herunder 
gennem løsninger, der afhjælper 
fragmenteringen af Unionens 
kapitalmarkeder, og som diversificerer 
finansieringskilderne for virksomheder i 
Unionen. Med henblik herpå bør den støtte 
teknisk og økonomisk levedygtige 
projekter ved at skabe en ramme for 
anvendelse af gælds-, risikostyrings- og 
egenkapitalinstrumenter, som understøttes 
af en garanti fra EU-budgettet og 
finansielle bidrag fra 
gennemførelsespartnere. InvestEU-Fonden 
bør være efterspørgselsbaseret, men 
samtidig bør den fokusere på at skabe 
strategiske, langsigtede fordele i 

(5) InvestEU-Fonden bør medvirke til 
at øge Unionens konkurrenceevne og 
socioøkonomiske konvergens og 
samhørighed, bl.a. inden for innovation og 
digitalisering, og bidrage til effektiv 
ressourceudnyttelse i overensstemmelse 
med den cirkulære økonomi, til 
bæredygtighed og inklusion i Unionens 
økonomiske vækst og til social og 
miljømæssig modstandsdygtighed og 
integration af Unionens kapitalmarkeder, 
herunder gennem løsninger, der afhjælper 
fragmenteringen af Unionens 
kapitalmarkeder, og som diversificerer 
finansieringskilderne for virksomheder i 
Unionen. Med henblik herpå bør den støtte 
teknisk og økonomisk levedygtige 
projekter ved at skabe en ramme for 
anvendelse af gælds-, risikostyrings- og 
egenkapitalinstrumenter, som understøttes 
af en garanti fra EU-budgettet og 
finansielle bidrag fra 
gennemførelsespartnere. InvestEU-Fonden 
bør være efterspørgselsbaseret, men 
samtidig bør den fokusere på at skabe 
strategiske, langsigtede fordele i 
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forbindelse med de af Unionens politiske 
hovedområder, som ellers ikke ville blive 
finansieret eller ville blive utilstrækkeligt 
finansieret, og dermed bidrage til at 
opfylde Unionens politiske mål. Støtte 
inden for rammerne af InvestEU-Fonden 
bør dække en bred vifte af sektorer og 
regioner, idet overdreven sektoriel og 
geografisk koncentration bør undgås, og 
adgangen til støtte bør lettes for projekter, 
der omfatter partnerenheder i forskellige 
regioner i Unionen.

forbindelse med de af Unionens politiske 
hovedområder, som ellers ikke ville blive 
finansieret eller ville blive utilstrækkeligt 
finansieret, og dermed bidrage til at 
opfylde Unionens politiske mål. Støtte 
inden for rammerne af InvestEU-Fonden 
bør dække en bred vifte af sektorer og 
regioner, idet overdreven sektoriel og 
geografisk koncentration bør undgås, og 
adgangen til støtte bør lettes for projekter, 
der omfatter partnerenheder i forskellige 
regioner i Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 16
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Unionen har tilsluttet sig målene i 
FN's 2030-dagsorden for bæredygtig 
udvikling ("2030-dagsordenen"), FN's 
mål for bæredygtig udvikling og 
Parisaftalen, som blev vedtaget inden for 
rammerne af De Forenede Nationers 
rammekonvention om klimaændringer24 
("Parisaftalen om klimaændringer), samt 
Sendairammen for katastrofeforebyggelse 
2015-2030. For at opfylde disse mål samt 
de mål, der er fastsat i Unionens 
miljøpolitikker, bør indsatsen for at sikre 
en bæredygtig udvikling intensiveres. 
Derfor bør principperne for bæredygtig 
udvikling indtage en fremtrædende plads i 
udformningen af InvestEU-Fonden.

udgår

_________________
24 EUT L 282 af 19.10.2016, s. 4.

Or. en
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Ændringsforslag 17
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Unionen har tilsluttet sig målene i 
FN's 2030-dagsorden for bæredygtig 
udvikling ("2030-dagsordenen"), FN's mål 
for bæredygtig udvikling og Parisaftalen, 
som blev vedtaget inden for rammerne af 
De Forenede Nationers rammekonvention 
om klimaændringer24 ("Parisaftalen om 
klimaændringer), samt Sendairammen for 
katastrofeforebyggelse 2015-2030. For at 
opfylde disse mål samt de mål, der er 
fastsat i Unionens miljøpolitikker, bør 
indsatsen for at sikre en bæredygtig 
udvikling intensiveres. Derfor bør 
principperne for bæredygtig udvikling 
indtage en fremtrædende plads i 
udformningen af InvestEU-Fonden.

(8) Unionen har tilsluttet sig målene i 
FN's 2030-dagsorden for bæredygtig 
udvikling ("2030-dagsordenen"), FN's mål 
for bæredygtig udvikling og Parisaftalen, 
som blev vedtaget inden for rammerne af 
De Forenede Nationers rammekonvention 
om klimaændringer24 ("Parisaftalen om 
klimaændringer), samt Sendairammen for 
katastrofeforebyggelse 2015-2030. For at 
opfylde disse mål samt de mål, der er 
fastsat i Unionens miljøpolitikker, bør 
indsatsen for at sikre en bæredygtig 
udvikling intensiveres. Derfor bør 
principperne for bæredygtig udvikling, 
miljømæssig bæredygtighed i 
overensstemmelse med EU-
klassificeringssystemet, som er fastlagt 
ved forordning (EU) 2020/852, og 
princippet om "ikke at gøre væsentlig 
skade", klimaneutralitet og 
omkostningerne ved ikke at gøre noget 
indtage en fremtrædende plads i 
udformningen af InvestEU-Fonden.

_________________ _________________
24 EUT L 282 af 19.10.2016, s. 4. 24 EUT L 282 af 19.10.2016, s. 4.

Or. en

Ændringsforslag 18
Ville Niinistö

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Unionen har tilsluttet sig målene i 
FN's 2030-dagsorden for bæredygtig 

(8) Unionen har tilsluttet sig målene i 
FN's 2030-dagsorden for bæredygtig 
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udvikling ("2030-dagsordenen"), FN's mål 
for bæredygtig udvikling og Parisaftalen, 
som blev vedtaget inden for rammerne af 
De Forenede Nationers rammekonvention 
om klimaændringer24 ("Parisaftalen om 
klimaændringer), samt Sendairammen for 
katastrofeforebyggelse 2015-2030. For at 
opfylde disse mål samt de mål, der er 
fastsat i Unionens miljøpolitikker, bør 
indsatsen for at sikre en bæredygtig 
udvikling intensiveres. Derfor bør 
principperne for bæredygtig udvikling 
indtage en fremtrædende plads i 
udformningen af InvestEU-Fonden.

udvikling ("2030-dagsordenen"), FN's mål 
for bæredygtig udvikling og Parisaftalen, 
som blev vedtaget inden for rammerne af 
De Forenede Nationers rammekonvention 
om klimaændringer24 ("Parisaftalen om 
klimaændringer), samt Sendairammen for 
katastrofeforebyggelse 2015-2030. For at 
opfylde disse mål samt de mål, der er 
fastsat i Unionens miljøpolitikker, bør 
indsatsen for at sikre en bæredygtig 
udvikling intensiveres og miljøskadelige 
støtteordninger udfases. Derfor bør 
principperne for bæredygtig udvikling 
indtage en fremtrædende plads i 
udformningen af InvestEU-Fonden.

_________________ _________________
24 EUT L 282 af 19.10.2016, s. 4. 24 EUT L 282 af 19.10.2016, s. 4.

Or. en

Ændringsforslag 19
Alexandr Vondra

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Unionen har tilsluttet sig målene i 
FN's 2030-dagsorden for bæredygtig 
udvikling ("2030-dagsordenen"), FN's mål 
for bæredygtig udvikling og Parisaftalen, 
som blev vedtaget inden for rammerne af 
De Forenede Nationers rammekonvention 
om klimaændringer24 ("Parisaftalen om 
klimaændringer), samt Sendairammen for 
katastrofeforebyggelse 2015-2030. For at 
opfylde disse mål samt de mål, der er 
fastsat i Unionens miljøpolitikker, bør 
indsatsen for at sikre en bæredygtig 
udvikling intensiveres. Derfor bør 
principperne for bæredygtig udvikling 
indtage en fremtrædende plads i 
udformningen af InvestEU-Fonden.

(8) Unionen har tilsluttet sig målene i 
FN's 2030-dagsorden for bæredygtig 
udvikling ("2030-dagsordenen"), FN's mål 
for bæredygtig udvikling og Parisaftalen, 
som blev vedtaget inden for rammerne af 
De Forenede Nationers rammekonvention 
om klimaændringer24 ("Parisaftalen om 
klimaændringer), samt Sendairammen for 
katastrofeforebyggelse 2015-2030. For at 
opfylde disse mål samt de mål, der er 
fastsat i Unionens miljøpolitikker, bør 
indsatsen for at sikre en bæredygtig 
udvikling optrappes. Derfor bør 
principperne for bæredygtig udvikling 
indtage en plads i udformningen af 
InvestEU-Fonden.

_________________ _________________
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24 EUT L 282 af 19.10.2016, s. 4. 24 EUT L 282 af 19.10.2016, s. 4.

Or. en

Ændringsforslag 20
Michal Wiezik

Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Ifølge den nyeste forskning vil en 
reduktion af temperaturstigningen på 1,5-
2 grader være en økonomisk optimal 
klimapolitik1a, hvilket er et skift fra 
holdningen i 2016 om, at en sådan 
reduktion i temperaturstigningen enten 
var uopnåelig eller langt fra det 
økonomisk optimale resultat. Med denne 
forståelse bør InvestEU danne grundlag 
for støtte til en ambitiøs klimapolitik.
_________________
1a M. C. Hänsel, M. A. Drupp, D. J. A. 
Johansson, F. Nesje, Ch. Azar, M. C. 
Freeman, B. Groom and T. Sterner, 2020: 
Climate economics support for the UN 
climate targets. In Nature Climate 
Change, findes på: 
https://www.nature.com/articles/s41558- 
020-0833-x.

Or. en

Ændringsforslag 21
Luisa Regimenti, Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, 
Vincenzo Sofo

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) InvestEU-programmet bør bidrage udgår
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til at opbygge et bæredygtigt 
finansieringssystem i Unionen, som kan 
hjælpe med at omlægge privat kapital til 
bæredygtige investeringer i 
overensstemmelse med målene i 
Kommissionens meddelelse af 8. marts 
2018, "Handlingsplan for finansiering af 
bæredygtig vækst", samt Kommissionens 
meddelelse af 14. januar 2020 om 
investeringsplanen for et bæredygtigt 
Europa.

Or. en

Ændringsforslag 22
Ville Niinistö

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) InvestEU-programmet bør bidrage 
til at opbygge et bæredygtigt 
finansieringssystem i Unionen, som kan 
hjælpe med at omlægge privat kapital til 
bæredygtige investeringer i 
overensstemmelse med målene i 
Kommissionens meddelelse af 8. marts 
2018, "Handlingsplan for finansiering af 
bæredygtig vækst", samt Kommissionens 
meddelelse af 14. januar 2020 om 
investeringsplanen for et bæredygtigt 
Europa.

(9) InvestEU-programmet bør bidrage 
til at opbygge et bæredygtigt 
finansieringssystem i Unionen, som kan 
hjælpe med at omlægge privat kapital til 
bæredygtige investeringer i 
overensstemmelse med målene i 
Kommissionens meddelelse af 8. marts 
2018, "Handlingsplan for finansiering af 
bæredygtig vækst", samt Kommissionens 
meddelelse af 14. januar 2020 om 
investeringsplanen for et bæredygtigt 
Europa. Foranstaltninger støttet af 
InvestEU-programmet bør derfor, hvor 
det er relevant, følge kriterierne i 
forordning (EU) 2020/852, herunder 
princippet om "ikke at gøre væsentlig 
skade".

Or. en

Ændringsforslag 23
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti
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Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) For at afspejle betydningen af at 
bekæmpe klimaændringer i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre 
Parisaftalen om klimaændringer og 
målene for bæredygtig udvikling vil 
InvestEU-programmet bidrage til at 
integrere klimatiltag og til at nå det 
overordnede mål om, at mindst 25 % af 
udgifterne i EU-budgettet bidrager til 
klimamålene. Foranstaltninger inden for 
rammerne af InvestEU-programmet 
forventes at bidrage med 30 % af 
InvestEU-programmets samlede 
finansieringsramme til klimamål. 
Relevante foranstaltninger vil blive 
udpeget under forberedelsen og 
gennemførelsen af InvestEU-programmet 
og revurderet som led i de relevante 
evaluerings- og revisionsprocesser.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 24
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, Sara 
Cerdas, István Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Tudor Ciuhodaru

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) For at afspejle betydningen af at 
bekæmpe klimaændringer i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen 
om klimaændringer og målene for 
bæredygtig udvikling vil InvestEU-
programmet bidrage til at integrere 
klimatiltag og til at nå det overordnede mål 
om, at mindst 25 % af udgifterne i EU-

(10) For at afspejle betydningen af at 
bekæmpe klimaændringer i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen 
om klimaændringer og målene for 
bæredygtig udvikling vil InvestEU-
programmet bidrage til at integrere klima- 
og miljøtiltag og til at nå det overordnede 
mål om, at mindst 25 % af udgifterne i EU-
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budgettet bidrager til klimamålene. 
Foranstaltninger inden for rammerne af 
InvestEU-programmet forventes at bidrage 
med 30 % af InvestEU-programmets 
samlede finansieringsramme til klimamål. 
Relevante foranstaltninger vil blive 
udpeget under forberedelsen og 
gennemførelsen af InvestEU-programmet 
og revurderet som led i de relevante 
evaluerings- og revisionsprocesser.

budgettet bidrager til klimamålene og et 
mål på 30 % om året snarest muligt og 
senest i 2027. Foranstaltninger inden for 
rammerne af InvestEU-programmet 
forventes at bidrage med mindst 40 % af 
InvestEU-programmets samlede 
finansieringsramme til klima- og miljømål. 
Relevante foranstaltninger vil blive 
udpeget under forberedelsen og 
gennemførelsen af InvestEU-programmet 
og revurderet som led i de relevante 
evaluerings- og revisionsprocesser.

Or. en

Ændringsforslag 25
Alexandr Vondra

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) For at afspejle betydningen af at 
bekæmpe klimaændringer i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen 
om klimaændringer og målene for 
bæredygtig udvikling vil InvestEU-
programmet bidrage til at integrere 
klimatiltag og til at nå det overordnede mål 
om, at mindst 25 % af udgifterne i EU-
budgettet bidrager til klimamålene. 
Foranstaltninger inden for rammerne af 
InvestEU-programmet forventes at 
bidrage med 30 % af InvestEU-
programmets samlede 
finansieringsramme til klimamål. 
Relevante foranstaltninger vil blive 
udpeget under forberedelsen og 
gennemførelsen af InvestEU-programmet 
og revurderet som led i de relevante 
evaluerings- og revisionsprocesser.

(10) I overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen 
om klimaændringer og målene for 
bæredygtig udvikling vil InvestEU-
programmet bidrage til at integrere 
klimatiltag og til at nå det overordnede mål 
om, at mindst 25 % af udgifterne i EU-
budgettet bidrager til klimamålene. 
Bemærker imidlertid med bekymring 
koblingen til klimarelaterede mål, som 
kan være overambitiøse og upraktiske og 
kan hæmme medlemsstaternes evne til at 
støtte beskæftigelse og et styrket nationalt 
industrigrundlag.

Or. en
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Ændringsforslag 26
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) For at afspejle betydningen af at 
bekæmpe klimaændringer i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre 
Parisaftalen om klimaændringer og 
målene for bæredygtig udvikling vil 
InvestEU-programmet bidrage til at 
integrere klimatiltag og til at nå det 
overordnede mål om, at mindst 25 % af 
udgifterne i EU-budgettet bidrager til 
klimamålene. Foranstaltninger inden for 
rammerne af InvestEU-programmet 
forventes at bidrage med 30 % af 
InvestEU-programmets samlede 
finansieringsramme til klimamål. 
Relevante foranstaltninger vil blive 
udpeget under forberedelsen og 
gennemførelsen af InvestEU-programmet 
og revurderet som led i de relevante 
evaluerings- og revisionsprocesser.

(10) For at afspejle betydningen af at 
bekæmpe klimaændringer i 
overensstemmelse med Unionens 
miljømæssige forpligtelser vil InvestEU-
programmet bidrage til at overveje tiltag til 
fordel for dekarboniseringen af den 
europæiske økonomi. 
Finansieringsrammen for disse tiltag bør 
fastlægges under forberedelsen og 
gennemførelsen af InvestEU-programmet 
på grundlag af konkrete mål og derefter 
revurderes inden for rammere af de 
tilsvarende evaluerings- og 
revisionsprocesser.

Or. en

Ændringsforslag 27
Ville Niinistö

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) For at afspejle betydningen af at 
bekæmpe klimaændringer i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen 
om klimaændringer og målene for 
bæredygtig udvikling vil InvestEU-
programmet bidrage til at integrere 
klimatiltag og til at nå det overordnede mål 

(10) For at afspejle betydningen af at 
bekæmpe klimaændringer i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen 
om klimaændringer og målene for 
bæredygtig udvikling vil InvestEU-
programmet bidrage til at integrere 
klimatiltag og til at nå det overordnede mål 
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om, at mindst 25 % af udgifterne i EU-
budgettet bidrager til klimamålene. 
Foranstaltninger inden for rammerne af 
InvestEU-programmet forventes at bidrage 
med 30 % af InvestEU-programmets 
samlede finansieringsramme til klimamål. 
Relevante foranstaltninger vil blive 
udpeget under forberedelsen og 
gennemførelsen af InvestEU-programmet 
og revurderet som led i de relevante 
evaluerings- og revisionsprocesser.

om, at mindst 50 % af udgifterne i EU-
budgettet bidrager til klima- og 
miljømålene. Foranstaltninger inden for 
rammerne af InvestEU-programmet 
forventes at bidrage med mindst 70 % af 
InvestEU-programmets samlede 
finansieringsramme til klima- og miljømål, 
herunder mindst 80 % af politikområdet 
infrastrukturpolitik og mindst 65 % af 
politikområdet strategiske europæiske 
investeringer. Relevante foranstaltninger 
vil blive udpeget under forberedelsen og 
gennemførelsen af InvestEU-programmet 
og revurderet som led i de relevante 
evaluerings- og revisionsprocesser.

Or. en

Ændringsforslag 28
Lídia Pereira, Pernille Weiss, Cindy Franssen, Dolors Montserrat, Christophe Hansen, 
Michal Wiezik, Radan Kanev, Inese Vaidere

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) For at afspejle betydningen af at 
bekæmpe klimaændringer i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen 
om klimaændringer og målene for 
bæredygtig udvikling vil InvestEU-
programmet bidrage til at integrere 
klimatiltag og til at nå det overordnede mål 
om, at mindst 25 % af udgifterne i EU-
budgettet bidrager til klimamålene. 
Foranstaltninger inden for rammerne af 
InvestEU-programmet forventes at bidrage 
med 30 % af InvestEU-programmets 
samlede finansieringsramme til klimamål. 
Relevante foranstaltninger vil blive 
udpeget under forberedelsen og 
gennemførelsen af InvestEU-programmet 
og revurderet som led i de relevante 
evaluerings- og revisionsprocesser.

(10) For at afspejle betydningen af at 
bekæmpe klimaændringer i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen 
om klimaændringer og målene for 
bæredygtig udvikling vil InvestEU-
programmet bidrage til at integrere 
klimatiltag og til at nå det overordnede mål 
om, at mindst 30 % af udgifterne i EU-
budgettet bidrager til klimamålene. 
Foranstaltninger inden for rammerne af 
InvestEU-programmet forventes at bidrage 
med mindst 40 % af InvestEU-
programmets samlede finansieringsramme 
til klimamål. Relevante foranstaltninger vil 
blive udpeget under forberedelsen og 
gennemførelsen af InvestEU-programmet 
og revurderet som led i de relevante 
evaluerings- og revisionsprocesser.
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Or. en

Ændringsforslag 29
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) For at afspejle betydningen af at 
bekæmpe klimaændringer i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen 
om klimaændringer og målene for 
bæredygtig udvikling vil InvestEU-
programmet bidrage til at integrere 
klimatiltag og til at nå det overordnede mål 
om, at mindst 25 % af udgifterne i EU-
budgettet bidrager til klimamålene. 
Foranstaltninger inden for rammerne af 
InvestEU-programmet forventes at bidrage 
med 30 % af InvestEU-programmets 
samlede finansieringsramme til klimamål. 
Relevante foranstaltninger vil blive 
udpeget under forberedelsen og 
gennemførelsen af InvestEU-programmet 
og revurderet som led i de relevante 
evaluerings- og revisionsprocesser.

(10) For at afspejle betydningen af at 
bekæmpe klimaændringer i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen 
om klimaændringer og målene for 
bæredygtig udvikling vil InvestEU-
programmet bidrage til at integrere 
klimatiltag og til at nå det overordnede mål 
om, at mindst 40 % af udgifterne i EU-
budgettet bidrager til klimamålene. 
Foranstaltninger inden for rammerne af 
InvestEU-programmet forventes at bidrage 
med 60 % af InvestEU-programmets 
samlede finansieringsramme til klimamål. 
Relevante foranstaltninger vil blive 
udpeget under forberedelsen og 
gennemførelsen af InvestEU-programmet 
og revurderet som led i de relevante 
evaluerings- og revisionsprocesser.

Or. en

Ændringsforslag 30
Alexandr Vondra

Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Klimaændringer er en global 
udfordring, som kræver internationalt 
samarbejde og en tilsvarende indsats fra 
tredjelande, navnlig G20-parter. For at 
Unionen med succes kan gøre sig 
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gældende som global leder i omstillingen 
til klimaneutralitet, er en realistisk 
tilgang, der rent faktisk fremmer 
bæredygtig, konkurrencedygtig og 
inklusiv vækst og velstand, afgørende.

Or. en

Ændringsforslag 31
Alexandr Vondra

Forslag til forordning
Betragtning 10 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10b) Kerneenergi spiller en vigtig rolle 
med hensyn til at nå målet om 
klimaneutralitet på EU-plan inden 2050 
som den næststørste kilde til kulstoffattig 
elproduktion på globalt plan. Uden 
investeringer i kerneteknologi vil 
omstillingen til en lavemissionsøkonomi 
blive betydeligt mere vanskelig og 
faretruende dyr at opnå.

Or. en

Ændringsforslag 32
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) InvestEU-Fondens bidrag til 
opfyldelsen af klimamålene vil blive 
kortlagt ved hjælp af et EU-system til 
klimasporing, der skal udvikles af 
Kommissionen i samarbejde med 
potentielle gennemførelsespartnere, som 
på behørig vis anvender de kriterier, der 
er fastsat i [forordning om oprettelse af en 
ramme til fremme af bæredygtige 

udgår
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investeringer25], til bestemmelse af, 
hvorvidt en økonomisk aktivitet er 
miljømæssigt bæredygtig. InvestEU-
programmet bør også bidrage til 
gennemførelsen af andre dimensioner af 
målene for bæredygtig udvikling.
_________________
25 COM(2018)353.

Or. en

Ændringsforslag 33
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) InvestEU-Fondens bidrag til 
opfyldelsen af klimamålene vil blive 
kortlagt ved hjælp af et EU-system til 
klimasporing, der skal udvikles af 
Kommissionen i samarbejde med 
potentielle gennemførelsespartnere, som på 
behørig vis anvender de kriterier, der er 
fastsat i [forordning om oprettelse af en 
ramme til fremme af bæredygtige 
investeringer25], til bestemmelse af, 
hvorvidt en økonomisk aktivitet er 
miljømæssigt bæredygtig. InvestEU-
programmet bør også bidrage til 
gennemførelsen af andre dimensioner af 
målene for bæredygtig udvikling.

(11) InvestEU-Fondens bidrag til 
opfyldelsen af klimamålene vil blive 
kortlagt ved hjælp af et EU-system til 
klimasporing, der skal udvikles af 
Kommissionen i samarbejde med 
potentielle gennemførelsespartnere.

_________________
25 COM(2018)353.

Or. en

Ændringsforslag 34
Sirpa Pietikäinen
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Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) InvestEU-Fondens bidrag til 
opfyldelsen af klimamålene vil blive 
kortlagt ved hjælp af et EU-system til 
klimasporing, der skal udvikles af 
Kommissionen i samarbejde med 
potentielle gennemførelsespartnere, som på 
behørig vis anvender de kriterier, der er 
fastsat i [forordning om oprettelse af en 
ramme til fremme af bæredygtige 
investeringer25], til bestemmelse af, 
hvorvidt en økonomisk aktivitet er 
miljømæssigt bæredygtig. InvestEU-
programmet bør også bidrage til 
gennemførelsen af andre dimensioner af 
målene for bæredygtig udvikling.

(11) InvestEU-Fondens bidrag til 
opfyldelsen af målet om klimaneutralitet i 
2030 og senest i 2050 vil blive kortlagt ved 
hjælp af et EU-system til klima- og 
bæredygtighedssporing, der skal udvikles 
af Kommissionen baseret på 
harmoniserede bæredygtighedsindikatorer 
og naturkapitalregnskaber i samarbejde 
med det videnskabelige samfund og den 
akademiske verden samt potentielle 
gennemførelsespartnere, som på behørig 
vis anvender de kriterier, der er fastsat i 
[forordning om oprettelse af en ramme til 
fremme af bæredygtige investeringer25], til 
bestemmelse af, hvorvidt en økonomisk 
aktivitet er miljømæssigt bæredygtig. 
InvestEU-programmet bør også bidrage til 
gennemførelsen af andre dimensioner af 
målene for bæredygtig udvikling.

_________________ _________________
25 COM(2018)353. 25 COM(2018)353.

Or. en

Ændringsforslag 35
Alexandr Vondra

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) InvestEU-Fondens bidrag til 
opfyldelsen af klimamålene vil blive 
kortlagt ved hjælp af et EU-system til 
klimasporing, der skal udvikles af 
Kommissionen i samarbejde med 
potentielle gennemførelsespartnere, som på 
behørig vis anvender de kriterier, der er 
fastsat i [forordning om oprettelse af en 
ramme til fremme af bæredygtige 

(11) InvestEU-Fondens bidrag til 
opfyldelsen af klimamålene vil blive 
kortlagt ved hjælp af et EU-system til 
klimasporing, der skal udvikles af 
Kommissionen i samarbejde med 
potentielle gennemførelsespartnere, som på 
behørig vis anvender de kriterier, der er 
fastsat i [forordning om oprettelse af en 
ramme til fremme af bæredygtige 
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investeringer25], til bestemmelse af, 
hvorvidt en økonomisk aktivitet er 
miljømæssigt bæredygtig. InvestEU-
programmet bør også bidrage til 
gennemførelsen af andre dimensioner af 
målene for bæredygtig udvikling.

investeringer25], til bestemmelse af, 
hvorvidt en økonomisk aktivitet er 
miljømæssigt bæredygtig. Disse kriterier 
bør ikke være til skade for kerneenergi og 
vigtige lavemissionsomstillingsteknologier 
såsom naturgas og kulstofopsamling og -
lagring. InvestEU-programmet bør også 
bidrage til gennemførelsen af andre 
dimensioner af målene for bæredygtig 
udvikling.

_________________ _________________
25 COM(2018)353. 25 COM(2018)353.

Or. en

Ændringsforslag 36
Alexandr Vondra

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Den digitale omstilling, 
teknologisk neutralitet og innovation samt 
forskning og udvikling er de vigtigste 
drivkræfter med henblik på at nå målet 
om klimaneutralitet.

Or. en

Ændringsforslag 37
Michal Wiezik

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Ifølge Det Verdensøkonomiske 
Forums Global Risks Report fra 2018 er 
halvdelen af de ti største risici, som truer 
verdensøkonomien, relateret til miljø. 
Disse risici omfatter forurening af luft, 

(12) Ifølge Det Verdensøkonomiske 
Forums Global Risks Reports1a fra 2018, 
2019 og 2020 er halvdelen af de ti største 
risici, som truer verdensøkonomien, 
relateret til miljø. I den mest ajourførte 
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jord, indre vandveje og have, ekstreme 
vejrforhold, tab af biodiversitet og 
mislykkede tiltag til modvirkning af og 
tilpasning til klimaændringer. 
Miljøprincipperne er dybt forankret i 
traktaterne og mange af Unionens 
politikker. Derfor er det vigtigt at fremme 
integrationen af miljømål i de 
foranstaltninger, der gennemføres inden for 
rammerne af InvestEU-Fonden. 
Miljøbeskyttelse og den dermed forbundne 
risikoforebyggelse og -håndtering bør tages 
i betragtning ved forberedelsen og 
gennemførelsen af investeringer. Unionen 
bør også spore sine udgifter relateret til 
biodiversitet og bekæmpelse af 
luftforurening med henblik på at opfylde 
rapporteringskravene under konventionen 
om den biologiske mangfoldighed26 og 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2016/228427. Investeringer, der er 
øremærket til at nå målene for miljømæssig 
bæredygtighed, bør derfor spores ved hjælp 
af fælles metoder, der stemmer overens 
med dem, der udvikles under EU-
programmer vedrørende forvaltning af 
klima, biodiversitet og luftforurening for at 
gøre det muligt at vurdere investeringernes 
individuelle og kombinerede indvirkning 
på de centrale komponenter af 
naturkapitalen, herunder luft, vand, jord og 
biodiversitet.

2020-rapport vurderes manglende 
klimatiltag at være mest alvorlig med 
hensyn til konsekvenser og tab af 
biodiversitet tredjemest alvorlig, hvilket er 
en stigning i forhold til henholdsvis 4.- og 
8.-pladsen i 20182a. Miljørisici rangerer 
højest målt på sandsynlighed. Vandkrisen 
er klassificeret i en samfundsmæssig og 
ikke miljømæssig kategori, men den 
respektive risiko hænger i høj grad 
sammen med miljørisici og er ligeledes 
placeret i top 10 i de seneste år både med 
hensyn til sandsynlighed og konsekvenser. 
Miljøprincipperne er dybt forankret i 
traktaterne og mange af Unionens 
politikker. Derfor er det vigtigt at fremme 
integrationen af miljømål i de 
foranstaltninger, der gennemføres inden for 
rammerne af InvestEU-Fonden. 
Miljøbeskyttelse og den dermed forbundne 
risikoforebyggelse og -håndtering bør tages 
i betragtning ved forberedelsen og 
gennemførelsen af investeringer. Unionen 
bør også spore sine udgifter relateret til 
biodiversitet og bekæmpelse af 
luftforurening med henblik på at opfylde 
rapporteringskravene under konventionen 
om den biologiske mangfoldighed26 og 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2016/228427. Investeringer, der er 
øremærket til at nå målene for miljømæssig 
bæredygtighed, bør derfor spores ved hjælp 
af fælles metoder, der stemmer overens 
med dem, der udvikles under EU-
programmer vedrørende forvaltning af 
klima, biodiversitet og luftforurening for at 
gøre det muligt at vurdere investeringernes 
individuelle og kombinerede indvirkning 
på de centrale komponenter af 
naturkapitalen, herunder luft, vand, jord og 
biodiversitet.

_________________ _________________
1a 2020 Global Risks Report, findes på 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Glo
bal_Risk_Report_2020.pdf , 2019 GRR 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Glo
bal_Risks_Report_2019.pdf , 2018 Global 
Risks Report, findes på 
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http://www3.weforum.org/docs/WEF_GR
R18_Report.pdf.
2a 2018 Global Risks Report, findes på 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GR
R18_Report.pdf. I 2019 lå manglende 
klimatiltag allerede øverst med hensyn til 
konsekvenser (og på 2.-pladsen med 
hensyn til sandsynlighed. Ekstreme 
vejrforhold lå som nr. 1), og biodiversitet 
lå som nr. 6 i 2019.

26EFT L 309 af 13.12.1993, s. 3. 26EFT L 309 af 13.12.1993, s. 3.
27Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2016/2284 af 14. december 2016 om 
nedbringelse af nationale emissioner af 
visse luftforurenende stoffer, om ændring 
af direktiv 2003/35/EF og om ophævelse af 
direktiv 2001/81/EF (EUT L 344 af 
17.12.2016, s. 1).

27Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2016/2284 af 14. december 2016 om 
nedbringelse af nationale emissioner af 
visse luftforurenende stoffer, om ændring 
af direktiv 2003/35/EF og om ophævelse af 
direktiv 2001/81/EF (EUT L 344 af 
17.12.2016, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 38
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Ifølge Det Verdensøkonomiske 
Forums Global Risks Report fra 2018 er 
halvdelen af de ti største risici, som truer 
verdensøkonomien, relateret til miljø. 
Disse risici omfatter forurening af luft, 
jord, indre vandveje og have, ekstreme 
vejrforhold, tab af biodiversitet og 
mislykkede tiltag til modvirkning af og 
tilpasning til klimaændringer. 
Miljøprincipperne er dybt forankret i 
traktaterne og mange af Unionens 
politikker. Derfor er det vigtigt at fremme 
integrationen af miljømål i de 
foranstaltninger, der gennemføres inden for 
rammerne af InvestEU-Fonden. 
Miljøbeskyttelse og den dermed forbundne 
risikoforebyggelse og -håndtering bør tages 

(12) Ifølge Det Verdensøkonomiske 
Forums Global Risks Report fra 2018 er 
halvdelen af de ti største risici, som truer 
verdensøkonomien, relateret til miljø. 
Disse risici omfatter forurening af luft, 
jord, indre vandveje og have, ekstreme 
vejrforhold, tab af biodiversitet og 
mislykkede tiltag til modvirkning af og 
tilpasning til klimaændringer. 
Miljøprincipperne er dybt forankret i 
traktaterne og mange af Unionens 
politikker. Derfor er det vigtigt at opfylde 
integrationen af miljømål, EU's 
klassificeringskriterier og princippet om 
"ikke at gøre væsentlig skade" i alle de 
foranstaltninger, der gennemføres inden for 
rammerne af InvestEU-Fonden. 
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i betragtning ved forberedelsen og 
gennemførelsen af investeringer. Unionen 
bør også spore sine udgifter relateret til 
biodiversitet og bekæmpelse af 
luftforurening med henblik på at opfylde 
rapporteringskravene under konventionen 
om den biologiske mangfoldighed26 og 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2016/228427. Investeringer, der er 
øremærket til at nå målene for miljømæssig 
bæredygtighed, bør derfor spores ved hjælp 
af fælles metoder, der stemmer overens 
med dem, der udvikles under EU-
programmer vedrørende forvaltning af 
klima, biodiversitet og luftforurening for at 
gøre det muligt at vurdere investeringernes 
individuelle og kombinerede indvirkning 
på de centrale komponenter af 
naturkapitalen, herunder luft, vand, jord og 
biodiversitet.

Miljøbeskyttelse og den dermed forbundne 
risikoforebyggelse og -håndtering bør tages 
i betragtning ved forberedelsen og 
gennemførelsen af investeringer. Unionen 
bør spore konsekvenser relateret til 
biodiversitet og bekæmpelse af 
luftforurening, herunder med henblik på at 
opfylde rapporteringskravene under 
konventionen om den biologiske 
mangfoldighed26 og Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv (EU) 2016/228427. 
Investeringer, der er øremærket til at nå 
målene for miljømæssig bæredygtighed, 
bør derfor spores ved hjælp af fælles 
metoder og naturkapitalregnskaber, 
livscyklusanalyser og harmoniserede 
bæredygtighedsindikatorer og metoder, 
der udvikles under EU-programmer 
vedrørende forvaltning af klima, 
biodiversitet og luftforurening for at gøre 
det muligt at vurdere investeringernes 
individuelle og kombinerede indvirkning 
på de centrale komponenter af 
naturkapitalen, herunder luft, vand, jord og 
biodiversitet.

_________________ _________________
26EFT L 309 af 13.12.1993, s. 3. 26EFT L 309 af 13.12.1993, s. 3.
27Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2016/2284 af 14. december 2016 om 
nedbringelse af nationale emissioner af 
visse luftforurenende stoffer, om ændring 
af direktiv 2003/35/EF og om ophævelse af 
direktiv 2001/81/EF (EUT L 344 af 
17.12.2016, s. 1).

27Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2016/2284 af 14. december 2016 om 
nedbringelse af nationale emissioner af 
visse luftforurenende stoffer, om ændring 
af direktiv 2003/35/EF og om ophævelse af 
direktiv 2001/81/EF (EUT L 344 af 
17.12.2016, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 39
Ville Niinistö

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Ifølge Det Verdensøkonomiske (12) Ifølge Det Verdensøkonomiske 
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Forums Global Risks Report fra 2018 er 
halvdelen af de ti største risici, som truer 
verdensøkonomien, relateret til miljø. 
Disse risici omfatter forurening af luft, 
jord, indre vandveje og have, ekstreme 
vejrforhold, tab af biodiversitet og 
mislykkede tiltag til modvirkning af og 
tilpasning til klimaændringer. 
Miljøprincipperne er dybt forankret i 
traktaterne og mange af Unionens 
politikker. Derfor er det vigtigt at fremme 
integrationen af miljømål i de 
foranstaltninger, der gennemføres inden for 
rammerne af InvestEU-Fonden. 
Miljøbeskyttelse og den dermed forbundne 
risikoforebyggelse og -håndtering bør tages 
i betragtning ved forberedelsen og 
gennemførelsen af investeringer. Unionen 
bør også spore sine udgifter relateret til 
biodiversitet og bekæmpelse af 
luftforurening med henblik på at opfylde 
rapporteringskravene under konventionen 
om den biologiske mangfoldighed26 og 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2016/228427. Investeringer, der er 
øremærket til at nå målene for 
miljømæssig bæredygtighed, bør derfor 
spores ved hjælp af fælles metoder, der 
stemmer overens med dem, der udvikles 
under EU-programmer vedrørende 
forvaltning af klima, biodiversitet og 
luftforurening for at gøre det muligt at 
vurdere investeringernes individuelle og 
kombinerede indvirkning på de centrale 
komponenter af naturkapitalen, herunder 
luft, vand, jord og biodiversitet.

Forums Global Risks Report fra 2018 er 
halvdelen af de ti største risici, som truer 
verdensøkonomien, relateret til miljø. 
Disse risici omfatter forurening af luft, 
jord, indre vandveje og have, ekstreme 
vejrforhold, tab af biodiversitet og 
mislykkede tiltag til modvirkning af og 
tilpasning til klimaændringer. 
Miljøprincipperne er dybt forankret i 
traktaterne og mange af Unionens 
politikker. Derfor er det vigtigt at fremme 
integrationen af miljømål i de 
foranstaltninger, der gennemføres inden for 
rammerne af InvestEU-Fonden. 
Miljøbeskyttelse og den dermed forbundne 
risikoforebyggelse og -håndtering bør tages 
i betragtning ved forberedelsen og 
gennemførelsen af investeringer. Unionen 
bør også spore sine udgifter relateret til 
biodiversitet og bekæmpelse af 
luftforurening med henblik på at opfylde 
rapporteringskravene under konventionen 
om den biologiske mangfoldighed26 og 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2016/228427. InvestEU bør fuldt ud 
bidrage til målet i EU's 
biodiversitetsstrategi 2030 om at 
mobilisere mindst 20 mia. EUR pr. år til 
naturen og spore disse investeringer ved 
hjælp af fælles metoder, der stemmer 
overens med dem, der udvikles under EU-
programmer vedrørende forvaltning af 
klima, biodiversitet og luftforurening for at 
gøre det muligt at vurdere investeringernes 
individuelle og kombinerede indvirkning 
på de centrale komponenter af 
naturkapitalen, herunder luft, vand, jord og 
biodiversitet.

_________________ _________________
26EFT L 309 af 13.12.1993, s. 3. 26EFT L 309 af 13.12.1993, s. 3.
27Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2016/2284 af 14. december 2016 om 
nedbringelse af nationale emissioner af 
visse luftforurenende stoffer, om ændring 
af direktiv 2003/35/EF og om ophævelse af 
direktiv 2001/81/EF (EUT L 344 af 
17.12.2016, s. 1).

27Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2016/2284 af 14. december 2016 om 
nedbringelse af nationale emissioner af 
visse luftforurenende stoffer, om ændring 
af direktiv 2003/35/EF og om ophævelse af 
direktiv 2001/81/EF (EUT L 344 af 
17.12.2016, s. 1).
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Or. en

Ændringsforslag 40
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Investeringsprojekter, der modtager 
omfattende EU-støtte, særligt inden for 
infrastruktur, bør screenes af 
gennemførelsespartneren for at fastslå, om 
de har miljømæssige, klimarelaterede eller 
sociale virkninger. Investeringsprojekter 
med sådanne virkninger bør være underlagt 
bæredygtighedskontrol i overensstemmelse 
med retningslinjer, som bør udvikles af 
Kommissionen i tæt samarbejde med 
potentielle gennemførelsespartnere inden 
for rammerne af InvestEU-programmet. I 
retningslinjerne bør der gøres passende 
brug af de kriterier, der er fastlagt i 
[forordning om oprettelse af en ramme til 
fremme af bæredygtige investeringer] til 
bestemmelse af, hvorvidt en økonomisk 
aktivitet er miljømæssigt bæredygtig og i 
overensstemmelse med den vejledning, der 
udarbejdes for andre EU-programmer. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet bør disse 
retningslinjer indeholde passende 
bestemmelser til at undgå unødige 
administrative byrder, og projekter under 
en vis størrelse, som skal fastsættes i 
vejledningen, bør være undtaget fra 
bæredygtighedskontrollen. Hvis 
gennemførelsespartneren konkluderer, at 
der ikke skal foretages en 
bæredygtighedskontrol, bør denne 
begrunde det over for det 
investeringsudvalg, der er nedsat i 
forbindelse med InvestEU-Fonden. 
Foranstaltninger, der er uforenelige med 
opfyldelsen af klimamålene, bør ikke være 
støtteberettigede i henhold til denne 

(13) Investeringsprojekter, der modtager 
omfattende EU-støtte, særligt inden for 
infrastruktur, bør screenes af 
gennemførelsespartneren for at fastslå, om 
de har miljømæssige, klimarelaterede eller 
sociale virkninger. Investeringsprojekter 
med sådanne virkninger bør være underlagt 
bæredygtighedskontrol i overensstemmelse 
med retningslinjer, som bør udvikles af 
Kommissionen i tæt samarbejde med 
potentielle gennemførelsespartnere inden 
for rammerne af InvestEU-programmet. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet bør disse 
retningslinjer indeholde passende 
bestemmelser til at undgå unødige 
administrative byrder, og projekter under 
en vis størrelse, som skal fastsættes i 
vejledningen, bør være undtaget fra 
bæredygtighedskontrollen. Hvis 
gennemførelsespartneren konkluderer, at 
der ikke skal foretages en 
bæredygtighedskontrol, bør denne 
begrunde det over for det 
investeringsudvalg, der er nedsat i 
forbindelse med InvestEU-Fonden.
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forordning.

Or. en

Ændringsforslag 41
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Investeringsprojekter, der modtager 
omfattende EU-støtte, særligt inden for 
infrastruktur, bør screenes af 
gennemførelsespartneren for at fastslå, om 
de har miljømæssige, klimarelaterede eller 
sociale virkninger. Investeringsprojekter 
med sådanne virkninger bør være underlagt 
bæredygtighedskontrol i overensstemmelse 
med retningslinjer, som bør udvikles af 
Kommissionen i tæt samarbejde med 
potentielle gennemførelsespartnere inden 
for rammerne af InvestEU-programmet. I 
retningslinjerne bør der gøres passende 
brug af de kriterier, der er fastlagt i 
[forordning om oprettelse af en ramme til 
fremme af bæredygtige investeringer] til 
bestemmelse af, hvorvidt en økonomisk 
aktivitet er miljømæssigt bæredygtig og i 
overensstemmelse med den vejledning, der 
udarbejdes for andre EU-programmer. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet bør disse 
retningslinjer indeholde passende 
bestemmelser til at undgå unødige 
administrative byrder, og projekter under 
en vis størrelse, som skal fastsættes i 
vejledningen, bør være undtaget fra 
bæredygtighedskontrollen. Hvis 
gennemførelsespartneren konkluderer, at 
der ikke skal foretages en 
bæredygtighedskontrol, bør denne 
begrunde det over for det 
investeringsudvalg, der er nedsat i 
forbindelse med InvestEU-Fonden. 

(13) Investeringsprojekter, der modtager 
omfattende EU-støtte, særligt inden for 
infrastruktur, bør screenes af 
gennemførelsespartneren for at fastslå, om 
de har miljømæssige, klimarelaterede eller 
sociale virkninger. Investeringsprojekter 
med sådanne virkninger bør være underlagt 
bæredygtighedskontrol i overensstemmelse 
med retningslinjer, som bør udvikles af 
Kommissionen i tæt samarbejde med 
potentielle gennemførelsespartnere inden 
for rammerne af InvestEU-programmet. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet bør disse 
retningslinjer indeholde passende 
bestemmelser til at undgå unødige 
administrative byrder, og projekter under 
en vis størrelse, som skal fastsættes i 
vejledningen, bør være undtaget fra 
bæredygtighedskontrollen. Hvis 
gennemførelsespartneren konkluderer, at 
der ikke skal foretages en 
bæredygtighedskontrol, bør denne 
begrunde det over for det 
investeringsudvalg, der er nedsat i 
forbindelse med InvestEU-Fonden. 
Foranstaltninger, der er uforenelige med 
opfyldelsen af klimamålene, bør ikke være 
støtteberettigede i henhold til denne 
forordning.
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Foranstaltninger, der er uforenelige med 
opfyldelsen af klimamålene, bør ikke være 
støtteberettigede i henhold til denne 
forordning.

Or. en

Ændringsforslag 42
Ville Niinistö

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Investeringsprojekter, der modtager 
omfattende EU-støtte, særligt inden for 
infrastruktur, bør screenes af 
gennemførelsespartneren for at fastslå, om 
de har miljømæssige, klimarelaterede eller 
sociale virkninger. Investeringsprojekter 
med sådanne virkninger bør være underlagt 
bæredygtighedskontrol i overensstemmelse 
med retningslinjer, som bør udvikles af 
Kommissionen i tæt samarbejde med 
potentielle gennemførelsespartnere inden 
for rammerne af InvestEU-programmet. I 
retningslinjerne bør der gøres passende 
brug af de kriterier, der er fastlagt i 
[forordning om oprettelse af en ramme til 
fremme af bæredygtige investeringer] til 
bestemmelse af, hvorvidt en økonomisk 
aktivitet er miljømæssigt bæredygtig og i 
overensstemmelse med den vejledning, der 
udarbejdes for andre EU-programmer. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet bør disse 
retningslinjer indeholde passende 
bestemmelser til at undgå unødige 
administrative byrder, og projekter under 
en vis størrelse, som skal fastsættes i 
vejledningen, bør være undtaget fra 
bæredygtighedskontrollen. Hvis 
gennemførelsespartneren konkluderer, at 
der ikke skal foretages en 
bæredygtighedskontrol, bør denne 
begrunde det over for det 

(13) Investeringsprojekter, der modtager 
omfattende EU-støtte, særligt inden for 
infrastruktur, bør screenes af 
gennemførelsespartneren for at fastslå, om 
de har miljømæssige, klimarelaterede eller 
sociale virkninger. Investeringsprojekter 
med sådanne virkninger bør være underlagt 
bæredygtighedskontrol i overensstemmelse 
med retningslinjer, som bør udvikles af 
Kommissionen i tæt samarbejde med 
potentielle gennemførelsespartnere inden 
for rammerne af InvestEU-programmet for 
at forebygge enhver betydelig skade på 
miljøet. I retningslinjerne bør der gøres 
passende brug af de kriterier, der er fastlagt 
i [forordning om oprettelse af en ramme til 
fremme af bæredygtige investeringer] til 
bestemmelse af, hvorvidt en økonomisk 
aktivitet er miljømæssigt bæredygtig, 
uanset om den overholder princippet om 
"ikke at gøre væsentlig skade" og 
respekterer de minimumsgarantier, som 
er fastsat i forordningen, og hvorvidt den 
er i overensstemmelse med den vejledning, 
der udarbejdes for andre EU-programmer. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet bør disse 
retningslinjer indeholde passende 
bestemmelser til at undgå unødige 
administrative byrder, og projekter under 
en vis størrelse, som skal fastsættes i 
vejledningen, bør være undtaget fra 



AM\1211964DA.docx 41/130 PE655.961v01-00

DA

investeringsudvalg, der er nedsat i 
forbindelse med InvestEU-Fonden. 
Foranstaltninger, der er uforenelige med 
opfyldelsen af klimamålene, bør ikke være 
støtteberettigede i henhold til denne 
forordning.

bæredygtighedskontrollen. Hvis 
gennemførelsespartneren konkluderer, at 
der ikke skal foretages en 
bæredygtighedskontrol, bør denne 
begrunde det over for det 
investeringsudvalg, der er nedsat i 
forbindelse med InvestEU-Fonden. 
Foranstaltninger, der er uforenelige med 
opfyldelsen af Unionens klima- og 
miljømål, bør ikke være støtteberettigede i 
henhold til denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 43
Michal Wiezik

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Investeringsprojekter, der modtager 
omfattende EU-støtte, særligt inden for 
infrastruktur, bør screenes af 
gennemførelsespartneren for at fastslå, om 
de har miljømæssige, klimarelaterede eller 
sociale virkninger. Investeringsprojekter 
med sådanne virkninger bør være underlagt 
bæredygtighedskontrol i overensstemmelse 
med retningslinjer, som bør udvikles af 
Kommissionen i tæt samarbejde med 
potentielle gennemførelsespartnere inden 
for rammerne af InvestEU-programmet. I 
retningslinjerne bør der gøres passende 
brug af de kriterier, der er fastlagt i 
[forordning om oprettelse af en ramme til 
fremme af bæredygtige investeringer] til 
bestemmelse af, hvorvidt en økonomisk 
aktivitet er miljømæssigt bæredygtig og i 
overensstemmelse med den vejledning, der 
udarbejdes for andre EU-programmer. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet bør disse 
retningslinjer indeholde passende 
bestemmelser til at undgå unødige 
administrative byrder, og projekter under 

(13) Investeringsprojekter, der modtager 
omfattende EU-støtte, særligt inden for 
infrastruktur, bør screenes af 
gennemførelsespartneren for at fastslå, om 
de har miljømæssige, klimarelaterede eller 
sociale virkninger. Investeringsprojekter 
med sådanne virkninger bør være underlagt 
bæredygtighedskontrol i overensstemmelse 
med retningslinjer, som bør udvikles af 
Kommissionen i tæt samarbejde med 
potentielle gennemførelsespartnere inden 
for rammerne af InvestEU-programmet. I 
retningslinjerne bør der gøres passende 
brug af de kriterier, der er fastlagt i 
[forordning om oprettelse af en ramme til 
fremme af bæredygtige investeringer] til 
bestemmelse af, hvorvidt en økonomisk 
aktivitet er miljømæssigt bæredygtig og i 
overensstemmelse med den vejledning, der 
udarbejdes for andre EU-programmer. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet bør disse 
retningslinjer indeholde passende 
bestemmelser til at undgå unødige 
administrative byrder, og projekter under 
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en vis størrelse, som skal fastsættes i 
vejledningen, bør være undtaget fra 
bæredygtighedskontrollen. Hvis 
gennemførelsespartneren konkluderer, at 
der ikke skal foretages en 
bæredygtighedskontrol, bør denne 
begrunde det over for det 
investeringsudvalg, der er nedsat i 
forbindelse med InvestEU-Fonden. 
Foranstaltninger, der er uforenelige med 
opfyldelsen af klimamålene, bør ikke være 
støtteberettigede i henhold til denne 
forordning.

en vis størrelse, som skal fastsættes i 
vejledningen, bør være undtaget fra 
bæredygtighedskontrollen. Hvis 
gennemførelsespartneren konkluderer, at 
der ikke skal foretages en 
bæredygtighedskontrol, bør denne 
begrunde det over for det 
investeringsudvalg, der er nedsat i 
forbindelse med InvestEU-Fonden. 
Foranstaltninger, der er uforenelige med 
opfyldelsen af klima- og 
biodiversitetsmålene, bør ikke være 
støtteberettigede i henhold til denne 
forordning.

Or. en

Ændringsforslag 44
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Investeringsprojekter, der modtager 
omfattende EU-støtte, særligt inden for 
infrastruktur, bør screenes af 
gennemførelsespartneren for at fastslå, om 
de har miljømæssige, klimarelaterede eller 
sociale virkninger. Investeringsprojekter 
med sådanne virkninger bør være underlagt 
bæredygtighedskontrol i overensstemmelse 
med retningslinjer, som bør udvikles af 
Kommissionen i tæt samarbejde med 
potentielle gennemførelsespartnere inden 
for rammerne af InvestEU-programmet. I 
retningslinjerne bør der gøres passende 
brug af de kriterier, der er fastlagt i 
[forordning om oprettelse af en ramme til 
fremme af bæredygtige investeringer] til 
bestemmelse af, hvorvidt en økonomisk 
aktivitet er miljømæssigt bæredygtig og i 
overensstemmelse med den vejledning, der 
udarbejdes for andre EU-programmer. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet bør disse 

(13) Investeringsprojekter, der modtager 
omfattende EU-støtte, særligt inden for 
infrastruktur, bør screenes af 
gennemførelsespartneren for at fastslå, om 
de har miljømæssige, klimarelaterede eller 
sociale virkninger. Investeringsprojekter 
med sådanne virkninger bør være underlagt 
bæredygtighedskontrol i overensstemmelse 
med retningslinjer, som bør udvikles af 
Kommissionen i tæt samarbejde med 
potentielle gennemførelsespartnere inden 
for rammerne af InvestEU-programmet. I 
retningslinjerne bør der gøres brug af de 
kriterier, der er fastlagt i [forordning om 
oprettelse af en ramme til fremme af 
bæredygtige investeringer] til bestemmelse 
af, hvorvidt en økonomisk aktivitet er 
miljømæssigt bæredygtig og i 
overensstemmelse med den vejledning, der 
udarbejdes for andre EU-programmer. Hvis 
gennemførelsespartneren konkluderer, at 
der ikke skal foretages en 
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retningslinjer indeholde passende 
bestemmelser til at undgå unødige 
administrative byrder, og projekter under 
en vis størrelse, som skal fastsættes i 
vejledningen, bør være undtaget fra 
bæredygtighedskontrollen. Hvis 
gennemførelsespartneren konkluderer, at 
der ikke skal foretages en 
bæredygtighedskontrol, bør denne 
begrunde det over for det 
investeringsudvalg, der er nedsat i 
forbindelse med InvestEU-Fonden. 
Foranstaltninger, der er uforenelige med 
opfyldelsen af klimamålene, bør ikke være 
støtteberettigede i henhold til denne 
forordning.

bæredygtighedskontrol, bør denne 
begrunde det over for det 
investeringsudvalg, der er nedsat i 
forbindelse med InvestEU-Fonden. 
Foranstaltninger, der er uforenelige med 
opfyldelsen af klimamålene og andre 
miljømål, og som ikke overholder 
kriterierne i EU-klassificeringssystemet, 
som er fastlagt ved forordning (EU) 
2020/852, samt princippet om "ikke at 
gøre væsentlig skade", navnlig aktiviteter 
vedrørende produktion, forarbejdning, 
distribution, opbevaring, transport eller 
forbrænding af fossile brændstoffer, bør 
ikke være støtteberettigede i henhold til 
denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 45
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, Sara 
Cerdas, István Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Tudor Ciuhodaru

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) De lave niveauer for investering i 
infrastruktur i Unionen under den tidligere 
finanskrise og den nuværende covid-19-
krise har undergravet Unionens evne til at 
fremme bæredygtig vækst, 
konkurrenceevne og konvergens. Som 
følge heraf er der risiko for, at der opstår 
permanente ubalancer, og at udviklingen i 
regionerne påvirkes på længere sigt. Det er 
afgørende at foretage betydelige 
investeringer i europæisk infrastruktur, 
navnlig i forbindelse med sammenkobling 
og energieffektivitet samt etablering af et 
fælles europæisk transportområde, for at 
opfylde Unionens bæredygtighedsmål, 
herunder Unionens forpligtelser med 
hensyn til målene for bæredygtig udvikling 
og klima-og miljømålene for 2030. Derfor 
bør støtten under InvestEU-Fonden være 

(14) De lave niveauer for investering i 
infrastruktur i Unionen under den tidligere 
finanskrise og den nuværende covid-19-
krise har undergravet Unionens evne til at 
fremme bæredygtig vækst, jobskabelse, 
konkurrenceevne og konvergens. Som 
følge heraf er der risiko for, at der opstår 
permanente ubalancer, og at udviklingen i 
regionerne påvirkes på længere sigt. Det er 
afgørende at foretage betydelige 
investeringer i europæisk infrastruktur, 
navnlig i forbindelse med sammenkobling 
og energieffektivitet samt etablering af et 
fælles europæisk transportområde, for at 
opfylde Unionens bæredygtighedsmål som 
defineret i den europæiske grønne pagt, 
herunder Unionens forpligtelser med 
hensyn til målene for bæredygtig udvikling 
og Parisaftalen, klima-og miljømålene for 



PE655.961v01-00 44/130 AM\1211964DA.docx

DA

rettet mod investeringer i transport- og 
energiinfrastruktur, herunder 
energieffektivitet, vedvarende energikilder 
og andre sikre og bæredygtige 
lavemissionsenergikilder, miljø- og 
klimainfrastruktur samt maritim og digital 
infrastruktur. InvestEU-programmet bør 
prioritere områder, der ikke modtager 
tilstrækkelige investeringer, og hvor der er 
behov for yderligere investeringer. For at 
sikre, at EU-finansieringsstøtten får størst 
mulig indvirkning og skaber størst mulig 
merværdi, bør der arbejdes for en 
strømlinet investeringsproces, som 
synliggør projektpipelinen og maksimerer 
synergierne på tværs af relevante EU-
programmer på blandt andet transport- og 
energiområdet og på det digitale område. 
Med tanke på sikkerhedstruslerne bør 
investeringsprojekter, der modtager EU-
støtte, omfatte infrastrukturernes 
modstandsdygtighed, herunder deres 
vedligeholdelse og sikkerhed, og tage 
hensyn til principperne om beskyttelse af 
borgerne i det offentlige rum. Dette bør 
være et supplement til andre EU-fondes 
indsats, f.eks. Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling, som yder støtte til 
sikkerhedselementerne i forbindelse med 
investeringer i det offentlige rum, 
transport, energi og anden kritisk 
infrastruktur.

2030 og Unionens forpligtelse til en 
klimaneutral økonomi senest i 2050. 
Derfor bør støtten under InvestEU-Fonden 
være rettet mod investeringer i transport- 
og energiinfrastruktur, herunder 
energieffektivitet, vedvarende energikilder 
og andre sikre og bæredygtige 
lavemissionsenergikilder, 
miljøinfrastruktur, herunder bevarelse og 
genoprettelse af biodiversitet, 
naturbaserede løsninger og grøn 
infrastruktur, infrastruktur til afbødning 
af og tilpasning til klimaændringer, 
affaldsforebyggelse og cirkulær økonomi 
samt maritim og digital infrastruktur. 
InvestEU-programmet bør prioritere 
områder, der ikke modtager tilstrækkelige 
investeringer, og hvor der er behov for 
yderligere investeringer. For at sikre, at 
EU-finansieringsstøtten får størst mulig 
indvirkning og skaber størst mulig 
merværdi, bør der arbejdes for en 
strømlinet investeringsproces, som 
synliggør projektpipelinen og maksimerer 
synergierne på tværs af relevante EU-
programmer på blandt andet transport- og 
energiområdet og på det digitale område. 
Med tanke på sikkerhedstruslerne bør 
investeringsprojekter, der modtager EU-
støtte, omfatte infrastrukturernes 
modstandsdygtighed, herunder deres 
vedligeholdelse og sikkerhed, og tage 
hensyn til principperne om beskyttelse af 
borgerne i det offentlige rum. Dette bør 
være et supplement til andre EU-fondes 
indsats, f.eks. Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling, som yder støtte til 
sikkerhedselementerne i forbindelse med 
investeringer i det offentlige rum, 
transport, energi og anden kritisk 
infrastruktur.

Or. en

Ændringsforslag 46
Sirpa Pietikäinen
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Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) De lave niveauer for investering i 
infrastruktur i Unionen under den tidligere 
finanskrise og den nuværende covid-19-
krise har undergravet Unionens evne til at 
fremme bæredygtig vækst, 
konkurrenceevne og konvergens. Som 
følge heraf er der risiko for, at der opstår 
permanente ubalancer, og at udviklingen i 
regionerne påvirkes på længere sigt. Det er 
afgørende at foretage betydelige 
investeringer i europæisk infrastruktur, 
navnlig i forbindelse med sammenkobling 
og energieffektivitet samt etablering af et 
fælles europæisk transportområde, for at 
opfylde Unionens bæredygtighedsmål, 
herunder Unionens forpligtelser med 
hensyn til målene for bæredygtig udvikling 
og klima-og miljømålene for 2030. Derfor 
bør støtten under InvestEU-Fonden være 
rettet mod investeringer i transport- og 
energiinfrastruktur, herunder 
energieffektivitet, vedvarende energikilder 
og andre sikre og bæredygtige 
lavemissionsenergikilder, miljø- og 
klimainfrastruktur samt maritim og digital 
infrastruktur. InvestEU-programmet bør 
prioritere områder, der ikke modtager 
tilstrækkelige investeringer, og hvor der er 
behov for yderligere investeringer. For at 
sikre, at EU-finansieringsstøtten får størst 
mulig indvirkning og skaber størst mulig 
merværdi, bør der arbejdes for en 
strømlinet investeringsproces, som 
synliggør projektpipelinen og maksimerer 
synergierne på tværs af relevante EU-
programmer på blandt andet transport- og 
energiområdet og på det digitale område. 
Med tanke på sikkerhedstruslerne bør 
investeringsprojekter, der modtager EU-
støtte, omfatte infrastrukturernes 
modstandsdygtighed, herunder deres 
vedligeholdelse og sikkerhed, og tage 
hensyn til principperne om beskyttelse af 
borgerne i det offentlige rum. Dette bør 

(14) De lave niveauer for investering i 
infrastruktur i Unionen under den tidligere 
finanskrise og den nuværende covid-19-
krise har undergravet Unionens evne til at 
fremme bæredygtig vækst, 
klimaneutralitet, konkurrenceevne og 
konvergens. Som følge heraf er der risiko 
for, at der opstår permanente ubalancer, og 
at udviklingen i regionerne påvirkes på 
længere sigt. Det er afgørende at foretage 
betydelige investeringer i europæisk 
infrastruktur, navnlig i forbindelse med 
sammenkobling og energieffektivitet samt 
etablering af et fælles europæisk 
transportområde, for at opfylde Unionens 
bæredygtighedsmål, herunder Unionens 
forpligtelser med hensyn til målene for 
bæredygtig udvikling og klima-og 
miljømålene for 2030. Derfor bør støtten 
under InvestEU-Fonden være rettet mod 
investeringer i transport- og 
energiinfrastruktur, herunder 
energieffektivitet, vedvarende energikilder 
og andre sikre og bæredygtige 
nulemissionsenergikilder, miljø- og 
klimainfrastruktur samt maritim og digital 
infrastruktur. InvestEU-programmet bør 
prioritere områder, der ikke modtager 
tilstrækkelige investeringer, og hvor der er 
behov for yderligere investeringer. For at 
sikre, at EU-finansieringsstøtten får størst 
mulig indvirkning og skaber størst mulig 
merværdi, bør der arbejdes for en 
strømlinet investeringsproces, som 
synliggør projektpipelinen og maksimerer 
synergierne på tværs af relevante EU-
programmer på blandt andet transport- og 
energiområdet og på det digitale område. 
Med tanke på sikkerhedstruslerne og 
trusler mod miljøet bør 
investeringsprojekter, der modtager EU-
støtte, ikke tildeles aktiviteter, der i høj 
grad skader miljøet, og miljømålene i EU-
klassificeringssystemet, som er fastlagt 
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være et supplement til andre EU-fondes 
indsats, f.eks. Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling, som yder støtte til 
sikkerhedselementerne i forbindelse med 
investeringer i det offentlige rum, 
transport, energi og anden kritisk 
infrastruktur.

ved forordning (EU) 2020/852, men bør 
omfatte infrastrukturernes og klimaets 
modstandsdygtighed, herunder deres 
vedligeholdelse og sikkerhed, og tage 
hensyn til principperne om beskyttelse af 
borgerne i det offentlige rum og det 
miljømæssige forsigtighedsprincip. Dette 
bør være et supplement til andre EU-
fondes indsats, f.eks. Den Europæiske 
Fond for Regionaludvikling, som yder 
støtte til sikkerhedselementerne i 
forbindelse med investeringer i det 
offentlige rum, transport, energi og anden 
kritisk infrastruktur.

Or. en

Ændringsforslag 47
Ville Niinistö

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) De lave niveauer for investering i 
infrastruktur i Unionen under den tidligere 
finanskrise og den nuværende covid-19-
krise har undergravet Unionens evne til at 
fremme bæredygtig vækst, 
konkurrenceevne og konvergens. Som 
følge heraf er der risiko for, at der opstår 
permanente ubalancer, og at udviklingen i 
regionerne påvirkes på længere sigt. Det er 
afgørende at foretage betydelige 
investeringer i europæisk infrastruktur, 
navnlig i forbindelse med sammenkobling 
og energieffektivitet samt etablering af et 
fælles europæisk transportområde, for at 
opfylde Unionens bæredygtighedsmål, 
herunder Unionens forpligtelser med 
hensyn til målene for bæredygtig udvikling 
og klima-og miljømålene for 2030. Derfor 
bør støtten under InvestEU-Fonden være 
rettet mod investeringer i transport- og 
energiinfrastruktur, herunder 
energieffektivitet, vedvarende energikilder 

(14) De lave niveauer for investering i 
infrastruktur i Unionen under den tidligere 
finanskrise og den nuværende covid-19-
krise har undergravet Unionens evne til at 
fremme bæredygtig vækst, 
konkurrenceevne og konvergens. Som 
følge heraf er der risiko for, at der opstår 
permanente ubalancer, og at udviklingen i 
regionerne påvirkes på længere sigt. Det er 
afgørende at foretage betydelige 
investeringer i europæisk infrastruktur, 
navnlig i forbindelse med sammenkobling 
og energieffektivitet samt etablering af et 
fælles europæisk transportområde, for at 
opfylde Unionens bæredygtighedsmål, 
herunder Unionens forpligtelser med 
hensyn til målene for bæredygtig 
udvikling, klima-og miljømålene for 2030 
og målene i EU's biodiversitetsstrategi for 
2030. Derfor bør støtten under InvestEU-
Fonden være rettet mod investeringer i 
transport- og energiinfrastruktur, herunder 
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og andre sikre og bæredygtige 
lavemissionsenergikilder, miljø- og 
klimainfrastruktur samt maritim og digital 
infrastruktur. InvestEU-programmet bør 
prioritere områder, der ikke modtager 
tilstrækkelige investeringer, og hvor der er 
behov for yderligere investeringer. For at 
sikre, at EU-finansieringsstøtten får størst 
mulig indvirkning og skaber størst mulig 
merværdi, bør der arbejdes for en 
strømlinet investeringsproces, som 
synliggør projektpipelinen og maksimerer 
synergierne på tværs af relevante EU-
programmer på blandt andet transport- og 
energiområdet og på det digitale område. 
Med tanke på sikkerhedstruslerne bør 
investeringsprojekter, der modtager EU-
støtte, omfatte infrastrukturernes 
modstandsdygtighed, herunder deres 
vedligeholdelse og sikkerhed, og tage 
hensyn til principperne om beskyttelse af 
borgerne i det offentlige rum. Dette bør 
være et supplement til andre EU-fondes 
indsats, f.eks. Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling, som yder støtte til 
sikkerhedselementerne i forbindelse med 
investeringer i det offentlige rum, 
transport, energi og anden kritisk 
infrastruktur.

energieffektivitet, vedvarende energikilder 
og andre sikre og bæredygtige 
lavemissionsenergikilder, miljø- og 
klimainfrastruktur samt maritim og digital 
infrastruktur. InvestEU-programmet bør 
prioritere områder, der ikke modtager 
tilstrækkelige investeringer, og hvor der er 
behov for yderligere investeringer, navnlig 
med henblik på at nå Unionens klima- og 
miljømål. For at sikre, at EU-
finansieringsstøtten får størst mulig 
indvirkning og skaber størst mulig 
merværdi, bør der arbejdes for en 
strømlinet og bæredygtigt undersøgt 
investeringsproces, som synliggør 
projektpipelinen og maksimerer 
synergierne på tværs af relevante EU-
programmer på blandt andet transport- og 
energiområdet og på det digitale område. 
Med tanke på sikkerhedstruslerne bør 
investeringsprojekter, der modtager EU-
støtte, omfatte infrastrukturernes 
modstandsdygtighed, herunder deres 
vedligeholdelse og sikkerhed, og tage 
hensyn til principperne om beskyttelse af 
borgerne i det offentlige rum. Dette bør 
være et supplement til andre EU-fondes 
indsats, f.eks. Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling, som yder støtte til 
sikkerhedselementerne i forbindelse med 
investeringer i det offentlige rum, 
transport, energi og anden kritisk 
infrastruktur.

Or. en

Ændringsforslag 48
Michal Wiezik

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) De lave niveauer for investering i 
infrastruktur i Unionen under den tidligere 
finanskrise og den nuværende covid-19-

(14) De lave niveauer for investering i 
infrastruktur i Unionen under den tidligere 
finanskrise og den nuværende covid-19-
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krise har undergravet Unionens evne til at 
fremme bæredygtig vækst, 
konkurrenceevne og konvergens. Som 
følge heraf er der risiko for, at der opstår 
permanente ubalancer, og at udviklingen i 
regionerne påvirkes på længere sigt. Det er 
afgørende at foretage betydelige 
investeringer i europæisk infrastruktur, 
navnlig i forbindelse med sammenkobling 
og energieffektivitet samt etablering af et 
fælles europæisk transportområde, for at 
opfylde Unionens bæredygtighedsmål, 
herunder Unionens forpligtelser med 
hensyn til målene for bæredygtig udvikling 
og klima-og miljømålene for 2030. Derfor 
bør støtten under InvestEU-Fonden være 
rettet mod investeringer i transport- og 
energiinfrastruktur, herunder 
energieffektivitet, vedvarende energikilder 
og andre sikre og bæredygtige 
lavemissionsenergikilder, miljø- og 
klimainfrastruktur samt maritim og digital 
infrastruktur. InvestEU-programmet bør 
prioritere områder, der ikke modtager 
tilstrækkelige investeringer, og hvor der er 
behov for yderligere investeringer. For at 
sikre, at EU-finansieringsstøtten får størst 
mulig indvirkning og skaber størst mulig 
merværdi, bør der arbejdes for en 
strømlinet investeringsproces, som 
synliggør projektpipelinen og maksimerer 
synergierne på tværs af relevante EU-
programmer på blandt andet transport- og 
energiområdet og på det digitale område. 
Med tanke på sikkerhedstruslerne bør 
investeringsprojekter, der modtager EU-
støtte, omfatte infrastrukturernes 
modstandsdygtighed, herunder deres 
vedligeholdelse og sikkerhed, og tage 
hensyn til principperne om beskyttelse af 
borgerne i det offentlige rum. Dette bør 
være et supplement til andre EU-fondes 
indsats, f.eks. Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling, som yder støtte til 
sikkerhedselementerne i forbindelse med 
investeringer i det offentlige rum, 
transport, energi og anden kritisk 
infrastruktur.

krise har undergravet Unionens evne til at 
fremme bæredygtig vækst, 
konkurrenceevne og konvergens. Som 
følge heraf er der risiko for, at der opstår 
permanente ubalancer, og at udviklingen i 
regionerne påvirkes på længere sigt. Det er 
afgørende at foretage betydelige 
investeringer i europæisk infrastruktur, 
navnlig i forbindelse med sammenkobling 
og energieffektivitet samt etablering af et 
fælles europæisk transportområde, for at 
opfylde Unionens bæredygtighedsmål, 
herunder Unionens forpligtelser med 
hensyn til målene for bæredygtig udvikling 
og klima-og miljømålene for 2030. Derfor 
bør støtten under InvestEU-Fonden være 
rettet mod investeringer i transport- og 
energiinfrastruktur, herunder 
energieffektivitet, vedvarende energikilder 
og andre sikre og bæredygtige 
lavemissionsenergikilder, miljø- og 
klimainfrastruktur samt maritim og digital 
infrastruktur. InvestEU-programmet bør 
prioritere områder, der ikke modtager 
tilstrækkelige investeringer, og hvor der er 
behov for yderligere investeringer. For at 
sikre, at EU-finansieringsstøtten får størst 
mulig indvirkning og skaber størst mulig 
merværdi, bør der arbejdes for en 
strømlinet investeringsproces, som 
synliggør projektpipelinen og maksimerer 
synergierne på tværs af relevante EU-
programmer på blandt andet transport- og 
energiområdet og på det digitale område. 
Med tanke på sikkerhedstruslerne bør 
investeringsprojekter, der modtager EU-
støtte, omfatte infrastrukturernes 
modstandsdygtighed, herunder deres 
vedligeholdelse og sikkerhed, og tage 
hensyn til principperne om beskyttelse af 
borgerne i det offentlige rum. Dette bør 
være et supplement til andre EU-fondes 
indsats, f.eks. Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling, som yder støtte til 
sikkerhedselementerne i forbindelse med 
investeringer i det offentlige rum, 
transport, energi og anden kritisk, 
herunder grøn, infrastruktur.
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Or. en

Ændringsforslag 49
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) InvestEU-programmet bør, hvor det 
er hensigtsmæssigt, bidrage til målene i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2018/200128 og 
forvaltningsforordningen29 samt fremme 
energieffektivitet i forbindelse med 
investeringsbeslutninger.

(15) InvestEU-programmet bør bidrage 
til målene i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv (EU) 2018/200128 og 
forvaltningsforordningen29 samt fremme 
energieffektivitet i forbindelse med 
investeringsbeslutninger.

_________________ _________________
28 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2018/2001 af 11. december 2018 om 
fremme af anvendelsen af energi fra 
vedvarende energikilder (EUT L 328 af 
21.12.2018, s. 82).

28 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2018/2001 af 11. december 2018 om 
fremme af anvendelsen af energi fra 
vedvarende energikilder (EUT L 328 af 
21.12.2018, s. 82).

29 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1999 af 
11. december 2018 om forvaltning af 
energiunionen og klimaindsatsen, om 
ændring af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 663/2009 og (EF) nr. 
715/2009, Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 94/22/EF, 98/70/EF, 2009/31/EF, 
2009/73/EF, 2010/31/EU, 2012/27/EU og 
2013/30/EU, Rådets direktiv 2009/119/EF 
og (EU) 2015/652 og om ophævelse af 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 525/2013 (EUT L 328 af 
21.12.2018, s. 1).

29 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1999 af 
11. december 2018 om forvaltning af 
energiunionen og klimaindsatsen, om 
ændring af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 663/2009 og (EF) nr. 
715/2009, Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 94/22/EF, 98/70/EF, 2009/31/EF, 
2009/73/EF, 2010/31/EU, 2012/27/EU og 
2013/30/EU, Rådets direktiv 2009/119/EF 
og (EU) 2015/652 og om ophævelse af 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 525/2013 (EUT L 328 af 
21.12.2018, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 50
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, Sara 
Cerdas, István Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Tudor Ciuhodaru
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Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) InvestEU-programmet bør bidrage 
til Unionens klimamål, som er fastsat i 
[forordning (EU) 2020/XXX om 
rammerne for at opnå klimaneutralitet og 
om ændring af forordning (EU) 
2018/1999 ("den europæiske klimalov")], 
og bør ikke finansiere projekter, der er 
uforenelige med opfyldelsen af Unionens 
klimamål.

Or. en

Ændringsforslag 51
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, Sara 
Cerdas, István Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Tudor Ciuhodaru

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Mens det overordnede 
investeringsniveau i Unionen var stigende 
inden covid-19-krisen, blev der stadig ikke 
foretaget tilstrækkelige investeringer i 
mere risikobetonede aktiviteter såsom 
forskning og innovation, og 
investeringsniveauet på det område ventes 
nu at være faldet kraftigt som følge af 
krisen. Den deraf følgende 
underinvestering i forskning og innovation 
skader Unionens industrielle og 
økonomiske konkurrenceevne og forringer 
borgernes livskvalitet. InvestEU-Fonden 
bør tilvejebringe passende finansielle 
produkter til at dække forskellige stadier af 
innovationscyklussen og en bredere vifte af 
interessenter, navnlig for at give mulighed 
for opskalering og kommerciel udbredelse 
af løsninger i Unionen, så de også kan 
konkurrere på verdensmarkedet, og 
fremme Unionens ekspertise inden for 

(18) Mens det overordnede 
investeringsniveau i Unionen var stigende 
inden covid-19-krisen, blev der stadig ikke 
foretaget tilstrækkelige investeringer i 
mere risikobetonede aktiviteter såsom 
forskning og innovation, og 
investeringsniveauet på det område ventes 
nu at være faldet kraftigt som følge af 
krisen. Den deraf følgende 
underinvestering i forskning og innovation 
skader Unionens industrielle og 
økonomiske konkurrenceevne og forringer 
borgernes livskvalitet. InvestEU-Fonden 
bør tilvejebringe passende finansielle 
produkter til at dække forskellige stadier af 
innovationscyklussen og en bredere vifte af 
interessenter, navnlig for at give mulighed 
for opskalering og kommerciel udbredelse 
af løsninger i Unionen, så de også kan 
konkurrere på verdensmarkedet, og 
fremme Unionens ekspertise inden for 
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bæredygtige teknologier på globalt plan i 
synergi med Horisont Europa, herunder 
Det Europæiske Innovationsråd. I denne 
henseende bør de indhøstede erfaringer fra 
de finansielle instrumenter såsom InnovFin 
- EU-finansiering af innovation, der 
anvendes under Horisont 2020 til at lette 
og fremskynde adgangen til finansiering til 
innovative virksomheder, udgøre et stærkt 
grundlag for at yde denne målrettede støtte.

bæredygtige og cirkulære teknologier samt 
lavemissionsteknologier på globalt plan i 
synergi med Horisont Europa, herunder 
Det Europæiske Innovationsråd. I denne 
henseende bør de indhøstede erfaringer fra 
de finansielle instrumenter såsom InnovFin 
- EU-finansiering af innovation, der 
anvendes under Horisont 2020 til at lette 
og fremskynde adgangen til finansiering til 
innovative virksomheder, udgøre et stærkt 
grundlag for at yde denne målrettede støtte.

Or. en

Ændringsforslag 52
Lídia Pereira, Agnès Evren, Pernille Weiss, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, Radan 
Kanev, Nathalie Colin-Oesterlé

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Turismesektoren, som er en vigtig 
del af Unionens økonomi, har lidt et 
særligt alvorligt tilbageslag som følge af 
covid-19-pandemien. InvestEU-
programmet bør bidrage til at styrke 
sektorens konkurrenceevne på lang sigt ved 
at støtte foranstaltninger, der sigter mod 
at fremme bæredygtig, innovativ og digital 
turisme.

(19) Turismesektoren, som er en vigtig 
del af Unionens økonomi, beskæftiger over 
22 mio. mennesker. Turismesektoren har 
lidt et særligt alvorligt tilbageslag som 
følge af covid-19-pandemien med et 
anslået indtægtstab på 85 % for hoteller, 
restauranter, rejsearrangører, 
rejsebureauer og langdistancejernbaner 
og 90 % for krydstogter og flyselskaber i 
maj 2020. . InvestEU-programmet bør 
bidrage til at styrke sektorens 
konkurrenceevne på lang sigt ved at støtte 
en bæredygtig, innovativ og digital 
genopretning i turismesektoren.

Or. en

Ændringsforslag 53
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

Forslag til forordning
Betragtning 22
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Som beskrevet i Kommissionens 
oplæg om Europas sociale dimension af 26. 
april 2017, meddelelsen om den 
europæiske søjle for sociale rettigheder, 
EU-rammen for FN's konvention om 
rettigheder for personer med handicap samt 
meddelelsen om et stærkt socialt Europa 
for retfærdig omstilling af 14. januar 2020 
er opbygningen af en mere inklusiv og 
retfærdig Union en af Unionens vigtigste 
prioriteter med henblik på at bekæmpe 
ulighed og fremme politikker for social 
inklusion i Europa. Ulige muligheder er 
navnlig fremherskende, når det drejer sig 
om adgang til uddannelse, kultur, 
beskæftigelse, sundhed og sociale tjenester. 
Investering i de dele af økonomien, der 
vedrører færdigheder og social og 
menneskelig kapital, samt i integration af 
sårbare befolkningsgrupper i samfundet 
kan øge de økonomiske muligheder, 
navnlig hvis de koordineres på EU-plan. 
InvestEU-Fonden bør anvendes til at støtte 
investeringer inden for almen og 
erhvervsrettet uddannelse, herunder 
omskoling og opkvalificering af 
arbejdstagere, bl.a. i regioner, som er 
afhængige af en kulstofintensiv økonomi, 
og som er påvirket af den strukturelle 
omstilling til en lavemissionsøkonomi. 
Fonden bør anvendes til at støtte projekter, 
der har positive sociale virkninger og 
fremmer social inklusion, ved at bidrage til 
at øge beskæftigelsen i alle regioner, 
særligt blandt ufaglærte og langtidsledige, 
og ved at forbedre situationen med hensyn 
til ligestilling, lige muligheder, 
ikkeforskelsbehandling, tilgængelighed, 
solidaritet mellem generationerne, 
sundheds- og socialsektoren, almennyttige 
boliger, hjemløshed, digital inklusion, 
udvikling af lokalsamfundet, de unges rolle 
og plads i samfundet samt sårbare 
personer, herunder 
tredjelandsstatsborgere. InvestEU-
programmet bør også støtte europæisk 

(22) Som beskrevet i Kommissionens 
oplæg om Europas sociale dimension af 26. 
april 2017, meddelelsen om den 
europæiske søjle for sociale rettigheder, 
EU-rammen for FN's konvention om 
rettigheder for personer med handicap samt 
meddelelsen om et stærkt socialt Europa 
for retfærdig omstilling af 14. januar 2020 
er opbygningen af en mere inklusiv og 
retfærdig Union en af Unionens vigtigste 
prioriteter med henblik på at bekæmpe 
ulighed og fremme politikker for social 
inklusion i Europa. Ulige muligheder er 
navnlig fremherskende, når det drejer sig 
om adgang til uddannelse, kultur, 
beskæftigelse, sundhed og sociale tjenester. 
Investering i de dele af økonomien, der 
vedrører færdigheder og social og 
menneskelig kapital, samt i integration af 
sårbare befolkningsgrupper i samfundet 
kan øge de økonomiske muligheder, 
navnlig hvis de koordineres på EU-plan. 
InvestEU-Fonden bør anvendes til at støtte 
investeringer inden for almen og 
erhvervsrettet uddannelse, herunder 
omskoling og opkvalificering af 
arbejdstagere, bl.a. i regioner, som er 
afhængige af en kulstofintensiv økonomi, 
og som er påvirket af den strukturelle 
omstilling til en lavemissionsøkonomi. 
Fonden bør anvendes til at støtte projekter, 
der har positive sociale virkninger og 
fremmer social inklusion, ved at bidrage til 
at øge beskæftigelsen i alle regioner, 
særligt blandt ufaglærte og langtidsledige, 
og ved at forbedre situationen med hensyn 
til lige muligheder, ikkeforskelsbehandling, 
tilgængelighed, solidaritet mellem 
generationerne, sundheds- og 
socialsektoren, almennyttige boliger, 
hjemløshed, digital inklusion, udvikling af 
lokalsamfundet, de unges rolle og plads i 
samfundet samt sårbare personer. 
InvestEU-programmet bør også støtte 
europæisk kultur og kreativitet med et 
socialt formål.
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kultur og kreativitet med et socialt formål.

Or. en

Ændringsforslag 54
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, Sara 
Cerdas, István Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Tudor Ciuhodaru

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Under den økonomiske krise 
forårsaget af covid-19-pandemien fungerer 
den markedsbaserede ressourceallokering 
ikke optimalt, og den opfattede risiko 
skaber betydelige hindringer for private 
investeringer. Under sådanne 
omstændigheder er det centrale kendetegn 
ved InvestEU-Fonden, der går ud på at 
tiltrække privat finansiering ved at 
begrænse risiciene forbundet med 
økonomisk levedygtige projekter, særlig 
værdifuldt og bør styrkes, bl.a. for at 
afbøde risikoen for uligheder i 
genopretningen. InvestEU-programmet bør 
være i stand til at yde afgørende støtte til 
virksomheder i genopretningsfasen og 
samtidig sikre, at investorerne fokuserer 
målrettet på Unionens politiske prioriteter 
på mellemlang og lang sigt såsom den 
europæiske grønne pagt, 
investeringsplanen for et bæredygtigt 
Europa, strategien for Europas digitale 
fremtid samt opbygningen af et stærkt 
socialt Europa for retfærdig omstilling. 
Programmet bør i væsentlig grad øge 
risikotagningskapaciteten i Den 
Europæiske Investeringsbank-Gruppe 
(EIB), de nationale erhvervsfremmende 
banker og institutter samt andre 
gennemførelsespartnere til støtte for den 
økonomiske genopretning.

(24) Under den økonomiske krise 
forårsaget af covid-19-pandemien fungerer 
den markedsbaserede ressourceallokering 
ikke optimalt, og den opfattede risiko 
skaber betydelige hindringer for private 
investeringer. Under sådanne 
omstændigheder er det centrale kendetegn 
ved InvestEU-Fonden, der går ud på at 
tiltrække privat finansiering ved at 
begrænse risiciene forbundet med 
økonomisk levedygtige projekter, særlig 
værdifuldt og bør styrkes, bl.a. for at 
afbøde risikoen for uligheder i 
genopretningen. InvestEU-programmet bør 
være i stand til at yde afgørende støtte til 
virksomheder i genopretningsfasen og 
samtidig sikre, at investorerne fokuserer 
målrettet på Unionens politiske prioriteter 
på mellemlang og lang sigt såsom den 
europæiske grønne pagt, 
investeringsplanen for et bæredygtigt 
Europa, strategien for Europas digitale 
fremtid samt opbygningen af et stærkt 
socialt Europa for retfærdig omstilling. 
Disse foranstaltninger bør støtte oprettelse 
eller bevarelse af bæredygtige job af høj 
kvalitet i Unionen samt bidrage til 
omstillingen til en klimaneutral 
europæisk økonomi og dens digitale 
omstilling. Programmet bør i væsentlig 
grad øge risikotagningskapaciteten i Den 
Europæiske Investeringsbank-Gruppe 
(EIB), de nationale erhvervsfremmende 
banker og institutter samt andre 
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gennemførelsespartnere til støtte for den 
økonomiske genopretning.

Or. en

Ændringsforslag 55
Alexandr Vondra

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Under den økonomiske krise 
forårsaget af covid-19-pandemien fungerer 
den markedsbaserede ressourceallokering 
ikke optimalt, og den opfattede risiko 
skaber betydelige hindringer for private 
investeringer. Under sådanne 
omstændigheder er det centrale kendetegn 
ved InvestEU-Fonden, der går ud på at 
tiltrække privat finansiering ved at 
begrænse risiciene forbundet med 
økonomisk levedygtige projekter, særlig 
værdifuldt og bør styrkes, bl.a. for at 
afbøde risikoen for uligheder i 
genopretningen. InvestEU-programmet bør 
være i stand til at yde afgørende støtte til 
virksomheder i genopretningsfasen og 
samtidig sikre, at investorerne fokuserer 
målrettet på Unionens politiske prioriteter 
på mellemlang og lang sigt såsom den 
europæiske grønne pagt, 
investeringsplanen for et bæredygtigt 
Europa, strategien for Europas digitale 
fremtid samt opbygningen af et stærkt 
socialt Europa for retfærdig omstilling. 
Programmet bør i væsentlig grad øge 
risikotagningskapaciteten i Den 
Europæiske Investeringsbank-Gruppe 
(EIB), de nationale erhvervsfremmende 
banker og institutter samt andre 
gennemførelsespartnere til støtte for den 
økonomiske genopretning.

(24) Under den økonomiske krise 
forårsaget af covid-19-pandemien fungerer 
den markedsbaserede ressourceallokering 
ikke optimalt, og den opfattede risiko 
skaber betydelige hindringer for private 
investeringer. Under sådanne 
omstændigheder er det centrale kendetegn 
ved InvestEU-Fonden, der går ud på at 
tiltrække privat finansiering ved at 
begrænse risiciene forbundet med 
økonomisk levedygtige projekter, særlig 
værdifuldt og bør styrkes, bl.a. for at 
afbøde risikoen for uligheder i 
genopretningen. InvestEU-programmet bør 
være i stand til at yde afgørende støtte til 
virksomheder i genopretningsfasen og 
samtidig sikre, at investorerne fokuserer 
målrettet på Unionens politiske prioriteter 
på mellemlang og lang sigt såsom 
strategien for Europas digitale fremtid samt 
opbygningen af et stærkt socialt Europa for 
retfærdig omstilling. De nationale 
erhvervsfremmende banker og institutter 
kan i betragtning af deres nationale og 
regionale erfaring og evner være 
medvirkende til at maksimere 
virkningerne af den offentlige 
finansiering og bør vælges til at være 
gennemførelsespartnere under InvestEU 
for at hjælpe med til at nå Unionens mål.

Or. en
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Ændringsforslag 56
Lídia Pereira, Agnès Evren, Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, Dolors Montserrat, 
Christophe Hansen, Michal Wiezik, Radan Kanev, Inese Vaidere, Nathalie Colin-
Oesterlé

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Under den økonomiske krise 
forårsaget af covid-19-pandemien fungerer 
den markedsbaserede ressourceallokering 
ikke optimalt, og den opfattede risiko 
skaber betydelige hindringer for private 
investeringer. Under sådanne 
omstændigheder er det centrale kendetegn 
ved InvestEU-Fonden, der går ud på at 
tiltrække privat finansiering ved at 
begrænse risiciene forbundet med 
økonomisk levedygtige projekter, særlig 
værdifuldt og bør styrkes, bl.a. for at 
afbøde risikoen for uligheder i 
genopretningen. InvestEU-programmet bør 
være i stand til at yde afgørende støtte til 
virksomheder i genopretningsfasen og 
samtidig sikre, at investorerne fokuserer 
målrettet på Unionens politiske prioriteter 
på mellemlang og lang sigt såsom den 
europæiske grønne pagt, 
investeringsplanen for et bæredygtigt 
Europa, strategien for Europas digitale 
fremtid samt opbygningen af et stærkt 
socialt Europa for retfærdig omstilling. 
Programmet bør i væsentlig grad øge 
risikotagningskapaciteten i Den 
Europæiske Investeringsbank-Gruppe 
(EIB), de nationale erhvervsfremmende 
banker og institutter samt andre 
gennemførelsespartnere til støtte for den 
økonomiske genopretning.

(24) Under den økonomiske krise 
forårsaget af covid-19-pandemien fungerer 
den markedsbaserede ressourceallokering 
ikke optimalt, og den opfattede risiko 
skaber betydelige hindringer for private 
investeringer. Under sådanne 
omstændigheder er det centrale kendetegn 
ved InvestEU-Fonden, der går ud på at 
tiltrække privat finansiering ved at 
begrænse risiciene forbundet med 
økonomisk levedygtige projekter, særlig 
værdifuldt og bør styrkes, bl.a. for at 
afbøde risikoen for uligheder i 
genopretningen. InvestEU-programmet bør 
være i stand til at yde afgørende støtte til 
virksomheder i genopretningsfasen, 
navnlig SMV'er, og samtidig sikre, at 
investorerne fokuserer målrettet på 
Unionens politiske prioriteter på 
mellemlang og lang sigt såsom den 
europæiske grønne pagt, 
investeringsplanen for et bæredygtigt 
Europa, strategien for Europas digitale 
fremtid samt opbygningen af et stærkt 
socialt Europa for retfærdig omstilling. 
Programmet bør i væsentlig grad øge 
risikotagningskapaciteten i Den 
Europæiske Investeringsbank-Gruppe 
(EIB), de nationale erhvervsfremmende 
banker og institutter samt andre 
gennemførelsespartnere til støtte for den 
økonomiske genopretning.

Or. en
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Ændringsforslag 57
Alexandr Vondra

Forslag til forordning
Betragtning 24 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24a) Understreger, at InvestEU bør 
være konsekvent og i fuld 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser og prioriteringer, men 
bemærker, at covid-19-pandemien 
radikalt har ændret de offentlige og 
private finanser, hvilket gør, at 
Kommissionen bliver nødt til at foretage 
en omfattende revurdering af sine 
politiske prioriteter for at minimere 
administrative og reguleringsmæssige 
byrder og gøre det muligt at træffe alle 
nødvendige foranstaltninger til støtte for 
virksomheder og erhvervsliv på europæisk 
og nationalt plan.

Or. en

Ændringsforslag 58
Lídia Pereira, Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, 
Radan Kanev

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Det primære fokus for 
politikområdet for strategiske europæiske 
investeringer bør være at støtte de endelige 
modtagere, der er etableret i en 
medlemsstat og er aktive i Unionen, og 
hvis aktiviteter er af strategisk betydning 
for Unionen, navnlig med henblik på den 
grønne og den digitale omstilling samt øget 
modstandsdygtighed inden for følgende 
områder: levering af nødvendige 
sundhedsydelser, fremstilling og 
lageropbygning af lægemidler, medicinsk 

(28) Det primære fokus for 
politikområdet for strategiske europæiske 
investeringer bør være at støtte de endelige 
modtagere, der er etableret i en 
medlemsstat og er aktive i Unionen, og 
hvis aktiviteter er af strategisk betydning 
for Unionen, navnlig med henblik på den 
grønne og den digitale omstilling, men som 
også forbedrer medlemsstaternes 
økonomiers konkurrenceevne, herunder 
behovet for at genopbygge 
medlemsstaternes produktionskapacitet og 
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udstyr og medicinalvarer, styrkelse af 
sundhedsberedskabet og 
civilbeskyttelsessystemet, ii) kritisk 
infrastruktur, både fysisk og virtuel, iii) 
levering af varer og tjenester, der indgår i 
driften og vedligeholdelsen af denne 
infrastruktur, iv) centrale støtteteknologier 
og transformative, grønne og digitale 
teknologier samt banebrydende 
innovationer af strategisk betydning for 
Unionens industrielle fremtid, herunder 
kunstig intelligens, blockchain, software, 
robotteknologi, halvledere, 
mikroprocessorer, edge cloud-teknologier, 
højtydende databehandling, 
cybersikkerhed, kvanteteknologi, fotonik, 
industriel bioteknologi, teknologi inden for 
vedvarende energi, 
energilagringsteknologi, herunder batterier, 
teknologi inden for bæredygtig transport, 
anvendelser af ren brint og brændselsceller, 
dekarboniseringsteknologi, 
kulstofopsamling og -lagring, teknologi 
inden for cirkulær økonomi, biomedicin, 
nanoteknologi, lægemidler og avancerede 
materialer, v) produktionsanlæg til 
masseproduktion af IKT-komponenter og -
udstyr i EU, vi) forsyning og 
lageropbygning af kritiske input til 
offentlige aktører, virksomheder eller 
forbrugere i Unionen, vii) teknologier og 
input, der er afgørende for Unionens og 
medlemsstaternes sikkerhed, f.eks. inden 
for forsvars- og rumsektorerne eller 
cybersikkerhed, samt produkter med 
dobbelt anvendelse som defineret i artikel 
2, nr. 1), i Rådets forordning (EF) nr. 
428/2009. De endelige modtagere bør have 
deres vedtægtsmæssige hjemsted i en 
medlemsstat og bør være aktive i Unionen, 
i den forstand at de har væsentlige 
aktiviteter for så vidt angår personale, 
fremstilling, forskning og udvikling eller 
andre forretningsaktiviteter i Unionen. 
Projekter, der som følge af at aktiviteterne 
er spredt ud i hele EU, bidrager til større 
spredning af de strategiske 
forsyningskæder på det indre marked, bør 

skabe fremtidsorienterede investeringer, 
der fremmer iværksætterånd og 
jobskabelse, samt øget 
modstandsdygtighed, herunder ved at 
sænke afhængigheden af sårbare 
forsyningskæder. Projekter bør tilføre 
Unionen merværdi og bør enten være 
grænseoverskridende eller skabe reel 
merværdi i mere end én medlemsstat eller 
region gennem afsmittende virkninger. 
Ingen støtte skal flyde direkte ind i de 
nationale budgetter eller erstatte 
nationale budgetudgifter såsom sociale 
ydelser. Områder af strategisk betydning 
omfatter: i) levering af nødvendige 
sundhedsydelser, fremstilling og 
lageropbygning af lægemidler, medicinsk 
udstyr og medicinalvarer, styrkelse af 
sundhedsberedskabet og 
civilbeskyttelsessystemet, ii) kritisk 
infrastruktur, både fysisk og virtuel, iii) 
levering af varer og tjenester, der indgår i 
driften og vedligeholdelsen af denne 
infrastruktur, iv) centrale støtteteknologier 
og transformative, grønne og digitale 
teknologier samt banebrydende 
innovationer af strategisk betydning for 
Unionens industrielle fremtid, herunder 
kunstig intelligens, blockchain, software, 
robotteknologi, halvledere, 
mikroprocessorer, edge cloud-teknologier, 
højtydende databehandling, 
cybersikkerhed, kvanteteknologi, fotonik, 
industriel bioteknologi, teknologi inden for 
vedvarende energi, navnlig med henblik 
på at gennemføre strategien for 
vedvarende offshoreenergi, 
energilagringsteknologi, herunder batterier, 
teknologi inden for bæredygtig transport, 
anvendelser af ren brint og brændselsceller, 
dekarboniseringsteknologi, 
kulstofopsamling og -lagring, teknologi 
inden for cirkulær økonomi, biomedicin, 
nanoteknologi, lægemidler og avancerede 
materialer, v) produktionsanlæg til 
masseproduktion af IKT-komponenter og -
udstyr i EU, vi) forsyning og 
lageropbygning af kritiske input til 
offentlige aktører, virksomheder eller 
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kunne opnå støtte. forbrugere i Unionen, vii) teknologier og 
input, der er afgørende for Unionens og 
medlemsstaternes sikkerhed, f.eks. inden 
for forsvars- og rumsektorerne eller 
cybersikkerhed, samt produkter med 
dobbelt anvendelse som defineret i artikel 
2, nr. 1), i Rådets forordning (EF) nr. 
428/2009. De endelige modtagere bør have 
deres vedtægtsmæssige hjemsted i en 
medlemsstat og bør være aktive i Unionen, 
i den forstand at de har væsentlige 
aktiviteter for så vidt angår personale, 
fremstilling, forskning og udvikling eller 
andre forretningsaktiviteter i Unionen. 
Fordelingen af den finansielle ramme bør 
især sikre støtte til den parallelle 
klimaomstilling og digitale omstilling. 
Projekter, der som følge af at aktiviteterne 
er spredt ud i hele EU, bidrager til større 
spredning af de strategiske 
forsyningskæder på det indre marked, bør 
kunne opnå støtte.

Or. en

Ændringsforslag 59
Pascal Canfin, Frédérique Ries, Irena Joveva, Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, 
Martin Hojsík

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Det primære fokus for 
politikområdet for strategiske europæiske 
investeringer bør være at støtte de endelige 
modtagere, der er etableret i en 
medlemsstat og er aktive i Unionen, og 
hvis aktiviteter er af strategisk betydning 
for Unionen, navnlig med henblik på den 
grønne og den digitale omstilling samt 
øget modstandsdygtighed inden for 
følgende områder: levering af nødvendige 
sundhedsydelser, fremstilling og 
lageropbygning af lægemidler, medicinsk 
udstyr og medicinalvarer, styrkelse af 

(28) Det primære fokus for 
politikområdet for strategiske europæiske 
investeringer bør være at støtte de endelige 
modtagere, der er etableret i en 
medlemsstat og er aktive i Unionen, og 
hvis aktiviteter er af strategisk betydning 
for Unionen, navnlig med henblik på 
Unionens klima- og miljømål, især målet 
om klimaneutralitet senest i 2050, den 
digitale omstilling samt øget 
modstandsdygtighed inden for følgende 
områder: levering af nødvendige 
sundhedsydelser, fremstilling og 
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sundhedsberedskabet og 
civilbeskyttelsessystemet, ii) kritisk 
infrastruktur, både fysisk og virtuel, iii) 
levering af varer og tjenester, der indgår i 
driften og vedligeholdelsen af denne 
infrastruktur, iv) centrale støtteteknologier 
og transformative, grønne og digitale 
teknologier samt banebrydende 
innovationer af strategisk betydning for 
Unionens industrielle fremtid, herunder 
kunstig intelligens, blockchain, software, 
robotteknologi, halvledere, 
mikroprocessorer, edge cloud-teknologier, 
højtydende databehandling, 
cybersikkerhed, kvanteteknologi, fotonik, 
industriel bioteknologi, teknologi inden for 
vedvarende energi, 
energilagringsteknologi, herunder batterier, 
teknologi inden for bæredygtig transport, 
anvendelser af ren brint og brændselsceller, 
dekarboniseringsteknologi, 
kulstofopsamling og -lagring, teknologi 
inden for cirkulær økonomi, biomedicin, 
nanoteknologi, lægemidler og avancerede 
materialer, v) produktionsanlæg til 
masseproduktion af IKT-komponenter og -
udstyr i EU, vi) forsyning og 
lageropbygning af kritiske input til 
offentlige aktører, virksomheder eller 
forbrugere i Unionen, vii) teknologier og 
input, der er afgørende for Unionens og 
medlemsstaternes sikkerhed, f.eks. inden 
for forsvars- og rumsektorerne eller 
cybersikkerhed, samt produkter med 
dobbelt anvendelse som defineret i artikel 
2, nr. 1), i Rådets forordning (EF) nr. 
428/2009. De endelige modtagere bør have 
deres vedtægtsmæssige hjemsted i en 
medlemsstat og bør være aktive i Unionen, 
i den forstand at de har væsentlige 
aktiviteter for så vidt angår personale, 
fremstilling, forskning og udvikling eller 
andre forretningsaktiviteter i Unionen. 
Projekter, der som følge af at aktiviteterne 
er spredt ud i hele EU, bidrager til større 
spredning af de strategiske 
forsyningskæder på det indre marked, bør 
kunne opnå støtte.

lageropbygning af lægemidler, medicinsk 
udstyr og medicinalvarer, styrkelse af 
sundhedsberedskabet og 
civilbeskyttelsessystemet, ii) kritisk 
infrastruktur, både fysisk og virtuel, iii) 
levering af varer og tjenester, der indgår i 
driften og vedligeholdelsen af denne 
infrastruktur, iv) centrale støtteteknologier 
og transformative, grønne og digitale 
teknologier samt banebrydende 
innovationer af strategisk betydning for 
Unionens industrielle fremtid, herunder 
kunstig intelligens, blockchain, software, 
robotteknologi, halvledere, 
mikroprocessorer, edge cloud-teknologier, 
højtydende databehandling, 
cybersikkerhed, kvanteteknologi, fotonik, 
industriel bioteknologi, teknologi inden for 
vedvarende energi, 
energilagringsteknologi, herunder batterier, 
teknologi inden for bæredygtig transport, 
anvendelser af ren brint og brændselsceller, 
dekarboniseringsteknologi, 
kulstofopsamling og -lagring, teknologi 
inden for cirkulær økonomi, biomedicin, 
nanoteknologi, lægemidler og avancerede 
materialer, v) produktionsanlæg til 
masseproduktion af IKT-komponenter og -
udstyr i EU, vi) forsyning og 
lageropbygning af kritiske input til 
offentlige aktører, virksomheder eller 
forbrugere i Unionen, vii) teknologier og 
input, der er afgørende for Unionens og 
medlemsstaternes sikkerhed, f.eks. inden 
for forsvars- og rumsektorerne eller 
cybersikkerhed, samt produkter med 
dobbelt anvendelse som defineret i artikel 
2, nr. 1), i Rådets forordning (EF) nr. 
428/2009. De endelige modtagere bør have 
deres vedtægtsmæssige hjemsted i en 
medlemsstat og bør være aktive i Unionen, 
i den forstand at de har væsentlige 
aktiviteter for så vidt angår personale, 
fremstilling, forskning og udvikling eller 
andre forretningsaktiviteter i Unionen. 
Projekter, der som følge af at aktiviteterne 
er spredt ud i hele EU, bidrager til større 
spredning af de strategiske 
forsyningskæder på det indre marked, bør 
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kunne opnå støtte. Aktiviteter bør ikke 
være støtteberettiget i henhold til denne 
forordning, hvis de er uforenelige med 
opfyldelsen af Parisaftalen og den 
europæiske grønne pagts klima- og 
miljømål, navnlig målet om 
klimaneutralitet i 2050 og målene i 
henhold til forordning XXXX/XX (den 
europæiske klimalov), eller ikke opfylder 
kriteriet om "ikke at gøre væsentlig 
skade", som er fastsat i forordning (EU) 
852.

Or. en

Ændringsforslag 60
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, Sara 
Cerdas, István Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Tudor Ciuhodaru

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Det primære fokus for 
politikområdet for strategiske europæiske 
investeringer bør være at støtte de endelige 
modtagere, der er etableret i en 
medlemsstat og er aktive i Unionen, og 
hvis aktiviteter er af strategisk betydning 
for Unionen, navnlig med henblik på den 
grønne og den digitale omstilling samt 
øget modstandsdygtighed inden for 
følgende områder: levering af nødvendige 
sundhedsydelser, fremstilling og 
lageropbygning af lægemidler, medicinsk 
udstyr og medicinalvarer, styrkelse af 
sundhedsberedskabet og 
civilbeskyttelsessystemet, ii) kritisk 
infrastruktur, både fysisk og virtuel, iii) 
levering af varer og tjenester, der indgår i 
driften og vedligeholdelsen af denne 
infrastruktur, iv) centrale støtteteknologier 
og transformative, grønne og digitale 
teknologier samt banebrydende 
innovationer af strategisk betydning for 
Unionens industrielle fremtid, herunder 

(28) Det primære fokus for 
politikområdet for strategiske europæiske 
investeringer bør være at støtte de endelige 
modtagere, der er etableret i en 
medlemsstat og er aktive i Unionen, og 
hvis aktiviteter er af strategisk betydning 
for Unionen, navnlig med henblik på 
omstillingen til en klimaneutral 
europæisk økonomi og den digitale 
omstilling samt øget modstandsdygtighed 
inden for følgende områder: levering af 
nødvendige sundhedsydelser, fremstilling 
og lageropbygning af lægemidler, 
medicinsk udstyr, medicinalvarer og 
vacciner, styrkelse af 
modstandsdygtigheden inden for sundhed 
og sundhedssystemer med henblik på at 
forberede det fremtidige 
sundhedsberedskab og 
civilbeskyttelsessystemet, ia) kritisk 
bæredygtig infrastruktur til at omstille sig 
til en kulstofneutral, cirkulær og 
miljømæssigt bæredygtig sund europæisk 
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kunstig intelligens, blockchain, software, 
robotteknologi, halvledere, 
mikroprocessorer, edge cloud-teknologier, 
højtydende databehandling, 
cybersikkerhed, kvanteteknologi, fotonik, 
industriel bioteknologi, teknologi inden for 
vedvarende energi, 
energilagringsteknologi, herunder batterier, 
teknologi inden for bæredygtig transport, 
anvendelser af ren brint og 
brændselsceller, 
dekarboniseringsteknologi, 
kulstofopsamling og -lagring, teknologi 
inden for cirkulær økonomi, biomedicin, 
nanoteknologi, lægemidler og avancerede 
materialer, v) produktionsanlæg til 
masseproduktion af IKT-komponenter og -
udstyr i EU, vi) forsyning og 
lageropbygning af kritiske input til 
offentlige aktører, virksomheder eller 
forbrugere i Unionen, vii) teknologier og 
input, der er afgørende for Unionens og 
medlemsstaternes sikkerhed, f.eks. inden 
for forsvars- og rumsektorerne eller 
cybersikkerhed, samt produkter med 
dobbelt anvendelse som defineret i artikel 
2, nr. 1), i Rådets forordning (EF) nr. 
428/2009. De endelige modtagere bør have 
deres vedtægtsmæssige hjemsted i en 
medlemsstat og bør være aktive i Unionen, 
i den forstand at de har væsentlige 
aktiviteter for så vidt angår personale, 
fremstilling, forskning og udvikling eller 
andre forretningsaktiviteter i Unionen. 
Projekter, der som følge af at aktiviteterne 
er spredt ud i hele EU, bidrager til større 
spredning af de strategiske 
forsyningskæder på det indre marked, bør 
kunne opnå støtte.

økonomi i overensstemmelse med 
Unionens klimamål, ii) kritisk 
infrastruktur, både fysisk og virtuel, iii) 
levering af varer og tjenester, der indgår i 
driften og vedligeholdelsen af denne 
infrastruktur, iv) centrale støtteteknologier 
og transformative, bæredygtige og 
cirkulære teknologier og 
lavemissionsteknologier og digitale 
teknologier samt banebrydende 
innovationer af strategisk betydning for 
Unionens bæredygtige industrielle fremtid, 
herunder kunstig intelligens, blockchain, 
software, robotteknologi, halvledere, 
mikroprocessorer, edge cloud-teknologier, 
højtydende databehandling, 
cybersikkerhed, kvanteteknologi, fotonik, 
industriel bioteknologi, digitale 
teknologier til sporing og kortlægning af 
ressourcer, teknologi inden for vedvarende 
energi, energilagringsteknologi, herunder 
batterier, teknologi inden for bæredygtig 
transport, anvendelser af grøn brint og 
brændselsceller, 
dekarboniseringsteknologi, 
kulstofopsamling og -lagring, 
affaldsforebyggelse, teknologi inden for 
cirkulær økonomi og bioøkonomi, 
biomedicin, nanoteknologi, lægemidler og 
vedvarende, cirkulære og avancerede 
materialer, v) produktionsanlæg til 
masseproduktion af IKT-komponenter og -
udstyr i EU, vi) forsyning og 
lageropbygning af kritiske input til 
offentlige aktører, virksomheder eller 
forbrugere i Unionen, vii) teknologier og 
input, der er afgørende for Unionens og 
medlemsstaternes sikkerhed, f.eks. inden 
for forsvars- og rumsektorerne eller 
cybersikkerhed, samt produkter med 
dobbelt anvendelse som defineret i artikel 
2, nr. 1), i Rådets forordning (EF) nr. 
428/2009. De endelige modtagere bør have 
deres vedtægtsmæssige hjemsted i en 
medlemsstat og bør være aktive i Unionen, 
i den forstand at de har væsentlige 
aktiviteter for så vidt angår personale, 
fremstilling, forskning og udvikling eller 
andre forretningsaktiviteter i Unionen. 
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Projekter, der som følge af at aktiviteterne 
er spredt ud i hele EU, bidrager til større 
spredning af de strategiske 
forsyningskæder på det indre marked, bør 
kunne opnå støtte.

Or. en

Ændringsforslag 61
Christophe Hansen

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Det primære fokus for 
politikområdet for strategiske europæiske 
investeringer bør være at støtte de endelige 
modtagere, der er etableret i en 
medlemsstat og er aktive i Unionen, og 
hvis aktiviteter er af strategisk betydning 
for Unionen, navnlig med henblik på den 
grønne og den digitale omstilling samt øget 
modstandsdygtighed inden for følgende 
områder: levering af nødvendige 
sundhedsydelser, fremstilling og 
lageropbygning af lægemidler, medicinsk 
udstyr og medicinalvarer, styrkelse af 
sundhedsberedskabet og 
civilbeskyttelsessystemet, ii) kritisk 
infrastruktur, både fysisk og virtuel, iii) 
levering af varer og tjenester, der indgår i 
driften og vedligeholdelsen af denne 
infrastruktur, iv) centrale støtteteknologier 
og transformative, grønne og digitale 
teknologier samt banebrydende 
innovationer af strategisk betydning for 
Unionens industrielle fremtid, herunder 
kunstig intelligens, blockchain, software, 
robotteknologi, halvledere, 
mikroprocessorer, edge cloud-teknologier, 
højtydende databehandling, 
cybersikkerhed, kvanteteknologi, fotonik, 
industriel bioteknologi, teknologi inden for 
vedvarende energi, 
energilagringsteknologi, herunder batterier, 

(28) Det primære fokus for 
politikområdet for strategiske europæiske 
investeringer bør være at støtte de endelige 
modtagere, der er etableret i en 
medlemsstat og er aktive i Unionen, og 
hvis aktiviteter er af strategisk betydning 
for Unionen, navnlig med henblik på den 
grønne og den digitale omstilling samt øget 
modstandsdygtighed inden for følgende 
områder: levering af nødvendige 
sundhedsydelser, fremstilling og 
lageropbygning af lægemidler, medicinsk 
udstyr og medicinalvarer, styrkelse af 
sundhedsberedskabet og 
civilbeskyttelsessystemet, ii) kritisk 
infrastruktur, både fysisk og virtuel, iii) 
levering af varer og tjenester, der indgår i 
driften og vedligeholdelsen af denne 
infrastruktur, iv) centrale støtteteknologier 
og transformative, grønne og digitale 
teknologier samt banebrydende 
innovationer af strategisk betydning for 
Unionens industrielle fremtid, herunder 
kunstig intelligens, blockchain, software, 
robotteknologi, halvledere, 
mikroprocessorer, edge cloud-teknologier, 
højtydende databehandling, 
cybersikkerhed, kvanteteknologi, fotonik, 
industriel bioteknologi, teknologi inden for 
vedvarende energi, 
energilagringsteknologi, herunder batterier, 
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teknologi inden for bæredygtig transport, 
anvendelser af ren brint og brændselsceller, 
dekarboniseringsteknologi, 
kulstofopsamling og -lagring, teknologi 
inden for cirkulær økonomi, biomedicin, 
nanoteknologi, lægemidler og avancerede 
materialer, v) produktionsanlæg til 
masseproduktion af IKT-komponenter og -
udstyr i EU, vi) forsyning og 
lageropbygning af kritiske input til 
offentlige aktører, virksomheder eller 
forbrugere i Unionen, vii) teknologier og 
input, der er afgørende for Unionens og 
medlemsstaternes sikkerhed, f.eks. inden 
for forsvars- og rumsektorerne eller 
cybersikkerhed, samt produkter med 
dobbelt anvendelse som defineret i artikel 
2, nr. 1), i Rådets forordning (EF) nr. 
428/2009. De endelige modtagere bør have 
deres vedtægtsmæssige hjemsted i en 
medlemsstat og bør være aktive i Unionen, 
i den forstand at de har væsentlige 
aktiviteter for så vidt angår personale, 
fremstilling, forskning og udvikling eller 
andre forretningsaktiviteter i Unionen. 
Projekter, der som følge af at aktiviteterne 
er spredt ud i hele EU, bidrager til større 
spredning af de strategiske 
forsyningskæder på det indre marked, bør 
kunne opnå støtte.

teknologi inden for bæredygtig transport, 
anvendelser af ren brint og brændselsceller, 
dekarboniseringsteknologi, 
kulstofopsamling og -lagring, teknologi 
inden for cirkulær økonomi, biomedicin, 
nanoteknologi, lægemidler og avancerede 
materialer, v) produktionsanlæg til 
masseproduktion af IKT-komponenter og -
udstyr i EU, vi) forsyning og 
lageropbygning af kritiske input til 
offentlige aktører, virksomheder eller 
forbrugere i Unionen, vii) teknologier og 
input, der er afgørende for Unionens og 
medlemsstaternes sikkerhed, f.eks. inden 
for forsvars- og rumsektorerne eller 
cybersikkerhed, samt produkter med 
dobbelt anvendelse som defineret i artikel 
2, nr. 1), i Rådets forordning (EF) nr. 
428/2009. De endelige modtagere bør have 
deres vedtægtsmæssige hjemsted i en 
medlemsstat og bør være aktive i Unionen, 
i den forstand at de har væsentlige 
aktiviteter for så vidt angår personale, 
fremstilling, forskning og udvikling eller 
andre forretningsaktiviteter i Unionen. 
Unionens modstandsdygtighed på disse 
områder kan opnås gennem en 
diversificering af vores 
handelsforbindelser, forsyningskæder og 
strategiske lagre. Projekter, der som følge 
af at aktiviteterne er spredt ud i hele EU, 
bidrager til større spredning af de 
strategiske forsyningskæder på det indre 
marked, bør kunne opnå støtte gennem 
etablering af en strategisk 
diversificeringsfond.

Or. en

Ændringsforslag 62
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(28) Det primære fokus for 
politikområdet for strategiske europæiske 
investeringer bør være at støtte de endelige 
modtagere, der er etableret i en 
medlemsstat og er aktive i Unionen, og 
hvis aktiviteter er af strategisk betydning 
for Unionen, navnlig med henblik på den 
grønne og den digitale omstilling samt øget 
modstandsdygtighed inden for følgende 
områder: levering af nødvendige 
sundhedsydelser, fremstilling og 
lageropbygning af lægemidler, medicinsk 
udstyr og medicinalvarer, styrkelse af 
sundhedsberedskabet og 
civilbeskyttelsessystemet, ii) kritisk 
infrastruktur, både fysisk og virtuel, iii) 
levering af varer og tjenester, der indgår i 
driften og vedligeholdelsen af denne 
infrastruktur, iv) centralestøtteteknologier 
og transformative, grønne og digitale 
teknologier samt banebrydende 
innovationer af strategisk betydning for 
Unionens industrielle fremtid, herunder 
kunstig intelligens, blockchain, software, 
robotteknologi, halvledere, 
mikroprocessorer, edge cloud-teknologier, 
højtydende databehandling, 
cybersikkerhed, kvanteteknologi, fotonik, 
industriel bioteknologi, teknologi inden for 
vedvarende energi, 
energilagringsteknologi, herunder batterier, 
teknologi inden for bæredygtig transport, 
anvendelser af ren brint og 
brændselsceller, 
dekarboniseringsteknologi, 
kulstofopsamling og -lagring, teknologi 
inden for cirkulær økonomi, biomedicin, 
nanoteknologi, lægemidler og avancerede 
materialer, v) produktionsanlæg til 
masseproduktion af IKT-komponenter og -
udstyr i EU, vi) forsyning og 
lageropbygning af kritiske input til 
offentlige aktører, virksomheder eller 
forbrugere i Unionen, vii) teknologier og 
input, der er afgørende for Unionens og 
medlemsstaternes sikkerhed, f.eks. inden 
for forsvars- og rumsektorerne eller 
cybersikkerhed, samt produkter med 
dobbelt anvendelse som defineret i artikel 

(28) Det primære fokus for 
politikområdet for strategiske europæiske 
investeringer bør være at støtte de endelige 
modtagere, der er etableret i en 
medlemsstat og er aktive i Unionen, og 
hvis aktiviteter er af strategisk betydning 
for Unionen, navnlig med henblik på den 
grønne og den digitale omstilling samt øget 
modstandsdygtighed inden for følgende 
områder: aktiviteter, der bidrager til 
miljømålene i overensstemmelse med EU-
klassificeringssystemet, som er fastlagt 
ved forordning (EU) 2020/852, og 
princippet om "ikke at gøre væsentlig 
skade", ii) levering af nødvendige 
sundhedsydelser, fremstilling og 
lageropbygning af lægemidler, medicinsk 
udstyr og medicinalvarer, styrkelse af 
sundhedssektorens kriseberedskab og af 
civilbeskyttelsessystemet iii) kritisk 
infrastruktur, både fysisk og virtuel iv) 
levering af varer og tjenester, der indgår i 
driften og vedligeholdelsen af denne 
infrastruktur, v) centrale støtteteknologier 
og transformative, grønne og digitale 
teknologier samt banebrydende 
innovationer af strategisk betydning for 
Unionens industrielle fremtid, herunder 
kunstig intelligens, blockchain, software, 
robotteknologi, halvledere, 
mikroprocessorer, edge cloud-teknologier, 
højtydende databehandling, 
cybersikkerhed, kvanteteknologi, fotonik, 
industriel bioteknologi, teknologi inden for 
vedvarende energi, 
energilagringsteknologi, herunder batterier, 
teknologi inden for bæredygtig transport, 
anvendelser af grøn brint fremstillet af 
elektricitet fra vedvarende energikilder og 
brændselsceller, 
dekarboniseringsteknologi, 
kulstofopsamling og -lagring, teknologi 
inden for cirkulær økonomi, biomedicin, 
nanoteknologi, lægemidler og avancerede 
materialer, vi) produktionsanlæg til 
masseproduktion af IKT-komponenter og -
udstyr i EU, vii) forsyning og 
lageropbygning af kritiske input til 
offentlige aktører, virksomheder eller 
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2, nr. 1), i Rådets forordning (EF) nr. 
428/2009. De endelige modtagere bør have 
deres vedtægtsmæssige hjemsted i en 
medlemsstat og bør være aktive i Unionen, 
i den forstand at de har væsentlige 
aktiviteter for så vidt angår personale, 
fremstilling, forskning og udvikling eller 
andre forretningsaktiviteter i Unionen. 
Projekter, der som følge af at aktiviteterne 
er spredt ud i hele EU, bidrager til større 
spredning af de strategiske 
forsyningskæder på det indre marked, bør 
kunne opnå støtte.

forbrugere i Unionen, viii) teknologier og 
input, der er afgørende for Unionens og 
medlemsstaternes sikkerhed, f.eks. inden 
for forsvars- og rumsektorerne eller 
cybersikkerhed, samt produkter med 
dobbelt anvendelse som defineret i artikel 
2, nr. 1), i Rådets forordning (EF) nr. 
428/2009. De endelige modtagere bør have 
deres vedtægtsmæssige hjemsted i en 
medlemsstat og bør være aktive i Unionen, 
i den forstand at de har væsentlige 
aktiviteter for så vidt angår personale, 
fremstilling, forskning og udvikling eller 
andre forretningsaktiviteter i Unionen. 
Projekter, der som følge af at aktiviteterne 
er spredt ud i hele EU, bidrager til større 
spredning af de strategiske 
forsyningskæder på det indre marked, bør 
kunne opnå støtte.

Or. en

Ændringsforslag 63
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Det primære fokus for 
politikområdet for strategiske europæiske 
investeringer bør være at støtte de endelige 
modtagere, der er etableret i en 
medlemsstat og er aktive i Unionen, og 
hvis aktiviteter er af strategisk betydning 
for Unionen, navnlig med henblik på den 
grønne og den digitale omstilling samt øget 
modstandsdygtighed inden for følgende 
områder: levering af nødvendige 
sundhedsydelser, fremstilling og 
lageropbygning af lægemidler, medicinsk 
udstyr og medicinalvarer, styrkelse af 
sundhedsberedskabet og 
civilbeskyttelsessystemet, ii) kritisk 
infrastruktur, både fysisk og virtuel, iii) 
levering af varer og tjenester, der indgår i 

(28) Det primære fokus for 
politikområdet for strategiske europæiske 
investeringer bør være at støtte de endelige 
modtagere, der er etableret i en 
medlemsstat og er aktive i Unionen, og 
hvis aktiviteter er af strategisk betydning 
for Unionen, navnlig med henblik på den 
grønne og den digitale omstilling samt øget 
modstandsdygtighed inden for følgende 
områder: levering af nødvendige 
sundhedsydelser, fremstilling og 
lageropbygning af lægemidler, medicinsk 
udstyr og medicinalvarer, styrkelse af 
sundhedsberedskabet og 
civilbeskyttelsessystemet, ii) kritisk 
infrastruktur, både fysisk og virtuel, iii) 
levering af varer og tjenester, der indgår i 
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driften og vedligeholdelsen af denne 
infrastruktur, iv) centrale støtteteknologier 
og transformative, grønne og digitale 
teknologier samt banebrydende 
innovationer af strategisk betydning for 
Unionens industrielle fremtid, herunder 
kunstig intelligens, blockchain, software, 
robotteknologi, halvledere, 
mikroprocessorer, edge cloud-teknologier, 
højtydende databehandling, 
cybersikkerhed, kvanteteknologi, fotonik, 
industriel bioteknologi, teknologi inden for 
vedvarende energi, 
energilagringsteknologi, herunder batterier, 
teknologi inden for bæredygtig transport, 
anvendelser af ren brint og brændselsceller, 
dekarboniseringsteknologi, 
kulstofopsamling og -lagring, teknologi 
inden for cirkulær økonomi, biomedicin, 
nanoteknologi, lægemidler og avancerede 
materialer, v) produktionsanlæg til 
masseproduktion af IKT-komponenter og -
udstyr i EU, vi) forsyning og 
lageropbygning af kritiske input til 
offentlige aktører, virksomheder eller 
forbrugere i Unionen, vii) teknologier og 
input, der er afgørende for Unionens og 
medlemsstaternes sikkerhed, f.eks. inden 
for forsvars- og rumsektorerne eller 
cybersikkerhed, samt produkter med 
dobbelt anvendelse som defineret i artikel 
2, nr. 1), i Rådets forordning (EF) nr. 
428/2009. De endelige modtagere bør have 
deres vedtægtsmæssige hjemsted i en 
medlemsstat og bør være aktive i Unionen, 
i den forstand at de har væsentlige 
aktiviteter for så vidt angår personale, 
fremstilling, forskning og udvikling eller 
andre forretningsaktiviteter i Unionen. 
Projekter, der som følge af at aktiviteterne 
er spredt ud i hele EU, bidrager til større 
spredning af de strategiske 
forsyningskæder på det indre marked, bør 
kunne opnå støtte.

driften og vedligeholdelsen af denne 
infrastruktur, iv) centrale støtteteknologier 
og transformative, grønne og digitale 
teknologier samt banebrydende 
innovationer af strategisk betydning for 
Unionens industrielle fremtid, herunder 
kunstig intelligens, blockchain, software, 
robotteknologi, halvledere, 
mikroprocessorer, edge cloud-teknologier, 
højtydende databehandling, 
cybersikkerhed, kvanteteknologi, fotonik, 
industriel bioteknologi, teknologi inden for 
vedvarende energi, kerneenergi, 
energilagringsteknologi, herunder batterier, 
teknologi inden for bæredygtig transport, 
anvendelser af ren brint og brændselsceller, 
dekarboniseringsteknologi, 
kulstofopsamling og -lagring, teknologi 
inden for cirkulær økonomi, biomedicin, 
nanoteknologi, lægemidler og avancerede 
materialer, v) produktionsanlæg til 
masseproduktion af IKT-komponenter og -
udstyr i EU, vi) forsyning og 
lageropbygning af kritiske input til 
offentlige aktører, virksomheder eller 
forbrugere i Unionen, vii) teknologier og 
input, der er afgørende for Unionens og 
medlemsstaternes sikkerhed, f.eks. inden 
for forsvars- og rumsektorerne eller 
cybersikkerhed, samt produkter med 
dobbelt anvendelse som defineret i artikel 
2, nr. 1), i Rådets forordning (EF) nr. 
428/2009. De endelige modtagere bør have 
deres vedtægtsmæssige hjemsted i en 
medlemsstat og bør være aktive i Unionen, 
i den forstand at de har væsentlige 
aktiviteter for så vidt angår personale, 
fremstilling, forskning og udvikling eller 
andre forretningsaktiviteter i Unionen. 
Projekter, der som følge af at aktiviteterne 
er spredt ud i hele EU, bidrager til større 
spredning af de strategiske 
forsyningskæder på det indre marked, bør 
kunne opnå støtte.

Or. en
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Ændringsforslag 64
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, Sara 
Cerdas, István Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Tudor Ciuhodaru

Forslag til forordning
Betragtning 28 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28a) InvestEU-Fonden under 
politikområdet for strategiske europæiske 
investeringer bør støtte infrastruktur med 
henblik på at styrke 
modstandsdygtigheden inden for 
sundhedspleje og sundhedssystemer som 
forberedelse på fremtidige pandemier, 
herunder udføre stresstest af de nationale 
og regionale sundhedssystemer, forbedre 
sundhedsstatus i samfundet, have sundere 
borgere, som derfor er mindre 
modtagelige for trusler mod sundheden, 
og fremme oprettelsen af den europæiske 
sundhedsunion.

Or. en

Ændringsforslag 65
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, Sara 
Cerdas, István Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Tudor Ciuhodaru

Forslag til forordning
Betragtning 28 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28b) Det Europæiske Råd nåede i sine 
konklusioner af 12. december 2019 til 
enighed om målet om at opnå en 
klimaneutral Union senest i 2050 i 
overensstemmelse med målene i 
Parisaftalen, og det anerkendte også, at 
det er nødvendigt at indføre en 
befordrende ramme, og at omstillingen vil 
kræve betydelige offentlige og private 
investeringer. InvestEU-Fonden oprettet 
under politikområdet for strategiske 
europæiske investeringer bør støtte kritisk 
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bæredygtig infrastruktur i de sektorer, 
som har fremlagt en køreplan for 
Kommissionen for, hvordan og senest 
hvornår sektoren kan reducere sine 
emissioner til tæt på nul, samt afdække 
hindringer og muligheder og de tekniske 
løsninger, som skal udvikles, og de 
investeringer, som skal foretages i 
sektoren.

Or. en

Ændringsforslag 66
Lídia Pereira, Pernille Weiss, Cindy Franssen, Dolors Montserrat, Christophe Hansen, 
Michal Wiezik, Radan Kanev

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Politikområdet for strategiske 
europæiske investeringer bør også være 
rettet mod leverandører etableret i og 
aktive i Unionen, hvis aktiviteter er af 
strategisk betydning for Unionen, og som 
vil få behov for langsigtede investeringer 
eller er omfattet af mekanismen til 
screening af udenlandske direkte 
investeringer. Desuden bør politikområdet 
for strategiske europæiske investeringer 
navnlig tilgodese vigtige projekter af 
fælleseuropæisk interesse.

(29) Politikområdet for strategiske 
europæiske investeringer bør også være 
rettet mod leverandører etableret i og 
aktive i Unionen, hvis aktiviteter er af 
strategisk betydning for Unionen, og som 
vil få behov for langsigtede investeringer 
eller er omfattet af mekanismen til 
screening af udenlandske direkte 
investeringer. Desuden bør politikområdet 
for strategiske europæiske investeringer 
navnlig tilgodese vigtige projekter af 
fælleseuropæisk interesse. Der bør 
imidlertid ikke ydes finansiel støtte, hvis et 
projekt ikke er i overensstemmelse med 
Unionens strategiske og økonomiske 
interesser, f.eks. projekter, som vil øge 
afhængigheden af sårbare eller 
ikkediversificerede forsyningskæder.

Or. en

Ændringsforslag 67
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, István 
Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Tudor Ciuhodaru
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Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Politikområdet for strategiske 
europæiske investeringer bør også være 
rettet mod leverandører etableret i og 
aktive i Unionen, hvis aktiviteter er af 
strategisk betydning for Unionen, og som 
vil få behov for langsigtede investeringer 
eller er omfattet af mekanismen til 
screening af udenlandske direkte 
investeringer. Desuden bør politikområdet 
for strategiske europæiske investeringer 
navnlig tilgodese vigtige projekter af 
fælleseuropæisk interesse.

(29) Politikområdet for strategiske 
europæiske investeringer bør også være 
rettet mod leverandører etableret i og 
aktive i Unionen, hvis aktiviteter er af 
strategisk betydning for Unionen, og som 
vil få behov for langsigtede investeringer 
eller er omfattet af mekanismen til 
screening af udenlandske direkte 
investeringer. Desuden bør politikområdet 
for strategiske europæiske investeringer 
navnlig tilgodese vigtige projekter af 
fælleseuropæisk interesse. Der bør dog 
ikke ydes finansiel støtte, hvis et projekt er 
uforeneligt med opfyldelsen af den 
europæiske grønne pagt, Unionens 
klimamål og målene i Parisaftalen.

Or. en

Ændringsforslag 68
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Politikområdet for strategiske 
europæiske investeringer bør også være 
rettet mod leverandører etableret i og 
aktive i Unionen, hvis aktiviteter er af 
strategisk betydning for Unionen, og som 
vil få behov for langsigtede investeringer 
eller er omfattet af mekanismen til 
screening af udenlandske direkte 
investeringer. Desuden bør politikområdet 
for strategiske europæiske investeringer 
navnlig tilgodese vigtige projekter af 
fælleseuropæisk interesse.

(29) Politikområdet for strategiske 
europæiske investeringer bør også være 
rettet mod leverandører etableret i og 
aktive i Unionen, hvis aktiviteter er af 
strategisk betydning for Unionen og 
opfylder princippet om "ikke at gøre 
væsentlig skade", og som vil få behov for 
langsigtede investeringer eller er omfattet 
af mekanismen til screening af 
udenlandske direkte investeringer. 
Desuden bør politikområdet for strategiske 
europæiske investeringer navnlig tilgodese 
vigtige projekter af fælleseuropæisk 
interesse.
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Or. en

Ændringsforslag 69
Lídia Pereira, Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, Cindy Franssen, Dolors Montserrat, 
Christophe Hansen, Michal Wiezik, Radan Kanev, Inese Vaidere

Forslag til forordning
Betragtning 29 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29a) Synligheden af Unionens 
finansiering fra InvestEU-Fonden og 
navnlig politikområdet strategiske 
europæiske investeringer og de 
afdækkede strategiske prioriteter bør 
sikres gennem effektiv kommunikation, 
som fremhæver EU-finansierede 
foranstaltninger og resultater med 
henblik på at fremme Unionens merværdi 
af InvestEU-programmet som led i 
genopretningen.

Or. en

Ændringsforslag 70
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, Sara 
Cerdas, István Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Tudor Ciuhodaru

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) InvestEU bør derudover yde støtte 
til finansiering af investeringer til gavn for 
regioner omfattet af retfærdig omstilling.

(30) InvestEU bør derudover yde støtte 
til finansiering af investeringer til gavn for 
regioner omfattet af retfærdig omstilling i 
overensstemmelse med målene i deres 
planer for en retfærdig omstilling og bør 
stemme overens med artikel 5 i forordning 
(EU) .../... (FRO-forordningen).

Or. en
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Ændringsforslag 71
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) For at være i stand til at kanalisere 
støtte til den europæiske økonomi gennem 
Den Europæiske Investeringsfond (EIF) 
bør Kommissionen kunne deltage i en eller 
flere eventuelle forøgelser af EIF's kapital 
for fortsat at kunne støtte den europæiske 
økonomi og genopretningen af den. 
Unionen bør kunne fastholde sin samlede 
andel i EIF's kapital under behørig 
hensyntagen til de finansielle virkninger. 
Der bør afsættes tilstrækkelige bevillinger 
til dette formål i den flerårige finansielle 
ramme for 2021-2027.

(34) For at være i stand til at kanalisere 
støtte til den europæiske økonomi gennem 
Den Europæiske Investeringsfond (EIF) 
bør Kommissionen kunne deltage i en eller 
flere eventuelle forøgelser af EIF's kapital 
for fortsat at kunne støtte den europæiske 
økonomi og den grønne genopretning af 
den. Unionen bør kunne fastholde sin 
samlede andel i EIF's kapital under behørig 
hensyntagen til de finansielle virkninger. 
Der bør afsættes tilstrækkelige bevillinger 
til dette formål i den flerårige finansielle 
ramme for 2021-2027.

Or. en

Ændringsforslag 72
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35) Kommissionen bør sammen med 
EIB-Gruppen indhente synspunkter fra 
andre potentielle gennemførelsespartnere 
vedrørende investeringsretningslinjer, 
systemet til klimasporing, 
bæredygtighedskontrolvejledninger samt 
fælles metoder, alt efter hvad der er 
relevant, med henblik på at sikre inklusion 
og operationalitet, indtil styringsorganerne 
er etableret, hvorefter inddragelsen af 
gennemførelsespartnerne bør finde sted 
inden for rammerne af InvestEU-
programmets rådgivende udvalg og 
styringsråd.

(35) Kommissionen bør sammen med 
EIB-Gruppen indhente synspunkter fra 
andre potentielle gennemførelsespartnere 
og andre interesseparter, herunder lokale 
myndigheder og civilsamfundet, 
vedrørende investeringsretningslinjer, 
systemet til klimasporing, 
bæredygtighedskontrolvejledninger samt 
fælles metoder, herunder 
naturkapitalregnskaber og 
livscyklusanalyser, med henblik på at sikre 
inklusion og operationalitet, indtil 
styringsorganerne er etableret, hvorefter 
inddragelsen af gennemførelsespartnerne 
bør finde sted inden for rammerne af 
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InvestEU-programmets rådgivende udvalg 
og styringsråd.

Or. en

Ændringsforslag 73
Ville Niinistö

Forslag til forordning
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35) Kommissionen bør sammen med 
EIB-Gruppen indhente synspunkter fra 
andre potentielle gennemførelsespartnere 
vedrørende investeringsretningslinjer, 
systemet til klimasporing, 
bæredygtighedskontrolvejledninger samt 
fælles metoder, alt efter hvad der er 
relevant, med henblik på at sikre inklusion 
og operationalitet, indtil styringsorganerne 
er etableret, hvorefter inddragelsen af 
gennemførelsespartnerne bør finde sted 
inden for rammerne af InvestEU-
programmets rådgivende udvalg og 
styringsråd.

(35) Kommissionen bør sammen med 
EIB-Gruppen indhente synspunkter fra 
andre potentielle gennemførelsespartnere 
vedrørende investeringsretningslinjer, samt 
andre interesseparter, herunder lokale 
myndigheder og civilsamfund, systemet til 
klima- og miljøsporing, 
bæredygtighedskontrolvejledninger samt 
fælles metoder, alt efter hvad der er 
relevant, med henblik på at sikre inklusion 
og operationalitet, indtil styringsorganerne 
er etableret, hvorefter inddragelsen af 
gennemførelsespartnerne bør finde sted 
inden for rammerne af InvestEU-
programmets rådgivende udvalg og 
styringsråd.

Or. en

Ændringsforslag 74
Michal Wiezik

Forslag til forordning
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35) Kommissionen bør sammen med 
EIB-Gruppen indhente synspunkter fra 
andre potentielle gennemførelsespartnere 
vedrørende investeringsretningslinjer, 
systemet til klimasporing, 

(35) Kommissionen bør sammen med 
EIB-Gruppen indhente synspunkter fra 
andre potentielle gennemførelsespartnere 
vedrørende investeringsretningslinjer, 
systemet til klima- og 
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bæredygtighedskontrolvejledninger samt 
fælles metoder, alt efter hvad der er 
relevant, med henblik på at sikre inklusion 
og operationalitet, indtil styringsorganerne 
er etableret, hvorefter inddragelsen af 
gennemførelsespartnerne bør finde sted 
inden for rammerne af InvestEU-
programmets rådgivende udvalg og 
styringsråd.

biodiversitetssporing, 
bæredygtighedskontrolvejledninger samt 
fælles metoder, alt efter hvad der er 
relevant, med henblik på at sikre inklusion 
og operationalitet, indtil styringsorganerne 
er etableret, hvorefter inddragelsen af 
gennemførelsespartnerne bør finde sted 
inden for rammerne af InvestEU-
programmets rådgivende udvalg og 
styringsråd.

Or. en

Ændringsforslag 75
Ville Niinistö

Forslag til forordning
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) Den EU-garanti, der ligger til grund 
for InvestEU-Fonden, bør gennemføres 
indirekte af Kommissionen via 
gennemførelsespartnere, som kan nå 
direkte ud til de endelige formidlere, hvis 
det er relevant, og til de endelige 
modtagere. Udvælgelsen af 
gennemførelsespartnere bør være 
gennemsigtig og fri for interessekonflikter. 
Der bør mellem Kommissionen og hver 
eneste gennemførelsespartner indgås en 
garantiaftale om tildeling af en garanti over 
InvestEU-Fonden med henblik på at støtte 
de finansierings- og 
investeringstransaktioner, som opfylder 
InvestEU-Fondens mål og kriterier for 
støtteberettigelse. Risikostyringen i 
forbindelse med EU-garantien bør ikke 
hindre gennemførelsespartnernes direkte 
adgang til EU-garantien. Når EU-garantien 
ydes til gennemførelsespartnerne under 
EU-segmentet, bør partnerne være fuldt 
ansvarlige for hele investeringsprocessen 
og for kontrollen af, at der handles med 
rettidig omhu i forbindelse med 
finansierings- og investeringstransaktioner. 

(40) Den EU-garanti, der ligger til grund 
for InvestEU-Fonden, bør gennemføres 
indirekte af Kommissionen via 
gennemførelsespartnere, som kan nå 
direkte ud til de endelige formidlere, hvis 
det er relevant, og til de endelige 
modtagere. Udvælgelsen af 
gennemførelsespartnere bør være 
gennemsigtig og fri for interessekonflikter. 
Der bør mellem Kommissionen og hver 
eneste gennemførelsespartner indgås en 
garantiaftale om tildeling af en garanti over 
InvestEU-Fonden med henblik på at støtte 
de finansierings- og 
investeringstransaktioner, som opfylder 
InvestEU-Fondens mål og kriterier for 
støtteberettigelse. Risikostyringen i 
forbindelse med EU-garantien bør ikke 
hindre gennemførelsespartnernes direkte 
adgang til EU-garantien. Når EU-garantien 
ydes til gennemførelsespartnerne under 
EU-segmentet, bør partnerne være fuldt 
ansvarlige for hele investeringsprocessen 
og for kontrollen af, at der handles med 
rettidig omhu i forbindelse med 
finansierings- og investeringstransaktioner. 
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InvestEU-Fonden bør støtte projekter, der 
typisk har en højere risikoprofil end de 
projekter, som støttes af 
gennemførelsespartnernes normale 
aktiviteter, og som uden støtte fra 
InvestEU-Fonden ikke eller ikke i samme 
omfang kunne have været gennemført af 
andre offentlige eller private kilder i den 
periode, hvor EU-garantien kan anvendes. 
Der kan dog gælde særlige krav til 
additionalitetskriteriet i forbindelse med 
finansierings- og 
investeringstransaktioner under 
politikområdet for strategiske europæiske 
investeringer.

InvestEU-Fonden bør støtte projekter, der 
typisk har en højere risikoprofil end de 
projekter, som støttes af 
gennemførelsespartnernes normale 
aktiviteter, og som uden støtte fra 
InvestEU-Fonden ikke eller ikke i samme 
omfang kunne have været gennemført af 
andre offentlige eller private kilder i den 
periode, hvor EU-garantien kan anvendes.

Or. en

Ændringsforslag 76
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

Forslag til forordning
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41) InvestEU-Fonden bør udstyres med 
en ledelses- og forvaltningsstruktur, hvis 
funktion bør stå i et rimeligt forhold til det 
ene formål at sikre en hensigtsmæssig 
anvendelse af EU-garantien, idet det 
samtidig sikres, at 
investeringsbeslutningerne er politisk 
uafhængige. Denne ledelses- og 
forvaltningsstruktur bør bestå af et 
rådgivende udvalg, et styringsråd og et 
fuldstændig uafhængigt 
investeringsudvalg. Ledelses- og 
forvaltningsstrukturens overordnede 
sammensætning bør tilstræbe at opnå en 
ligelig kønsfordeling. Ledelses- og 
forvaltningsstrukturen bør ikke gribe ind i 
eller blande sig i EIB-Gruppens eller andre 
gennemførelsespartneres 
beslutningstagning og bør ikke være en 
erstatning for deres respektive styrende 

(41) InvestEU-Fonden bør udstyres med 
en ledelses- og forvaltningsstruktur, hvis 
funktion bør stå i et rimeligt forhold til det 
ene formål at sikre en hensigtsmæssig 
anvendelse af EU-garantien. Denne 
ledelses- og forvaltningsstruktur bør bestå 
af et rådgivende udvalg, et styringsråd og 
et fuldstændig uafhængigt 
investeringsudvalg. Ledelses- og 
forvaltningsstrukturen bør ikke gribe ind i 
eller blande sig i EIB-Gruppens eller andre 
gennemførelsespartneres 
beslutningstagning og bør ikke være en 
erstatning for deres respektive styrende 
organer.
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organer.

Or. en

Ændringsforslag 77
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

Forslag til forordning
Betragtning 44

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(44) Et styringsråd sammensat af 
repræsentanter for Kommissionen, 
repræsentanter for 
gennemførelsespartnerne og en ekspert 
uden stemmeret, der er udpeget af Europa-
Parlamentet, bør fastlægge de strategiske 
og operationelle retningslinjer for 
InvestEU-Fonden.

(44) Et styringsråd sammensat af 
repræsentanter for Kommissionen og 
medlemsstaterne, repræsentanter for 
gennemførelsespartnerne og en ekspert 
uden stemmeret, der er udpeget af Europa-
Parlamentet, bør fastlægge de strategiske 
og operationelle retningslinjer for 
InvestEU-Fonden.

Or. en

Ændringsforslag 78
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 45

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(45) Kommissionen bør vurdere 
foreneligheden af de finansierings- og 
investeringstransaktioner, der foreslås af 
gennemførelsespartnerne, med al EU-
lovgivning og alle EU-politikker. Den 
endelige beslutning vedrørende 
finansierings- og investeringstransaktioner 
bør træffes af en gennemførelsespartner.

(45) Kommissionen bør vurdere 
foreneligheden af de finansierings- og 
investeringstransaktioner, der foreslås af 
gennemførelsespartnerne, med al EU-
lovgivning og alle EU-politikker, navnlig 
princippet om "ikke at gøre væsentlig 
skade", som er fastsat i forordning (EU) 
2020/852. Den endelige beslutning 
vedrørende finansierings- og 
investeringstransaktioner bør træffes af en 
gennemførelsespartner.

Or. en
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Ændringsforslag 79
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 46

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(46) Et investeringsudvalg bestående af 
uafhængige eksperter bør træffe beslutning 
om, hvorvidt EU-garantien skal ydes til 
støtte for finansierings- og 
investeringstransaktioner, der opfylder 
kriterierne for støtteberettigelse, og vil 
således bidrage med ekstern ekspertise i 
forbindelse med investeringsvurderinger af 
projekter. Investeringsudvalget bør samles 
i forskellige sammensætninger for på 
bedste vis at dække forskellige 
politikområder og sektorer.

(46) Et investeringsudvalg bestående af 
uafhængige eksperter bør træffe beslutning 
om, hvorvidt EU-garantien skal ydes til 
støtte for finansierings- og 
investeringstransaktioner, der opfylder 
kriterierne for støtteberettigelse, navnlig 
princippet om "ikke at gøre væsentlig 
skade", og vil således bidrage med ekstern 
ekspertise i forbindelse med 
investeringsvurderinger af projekter. 
Investeringsudvalget bør samles i 
forskellige sammensætninger for på bedste 
vis at dække forskellige politikområder og 
sektorer.

Or. en

Ændringsforslag 80
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

Forslag til forordning
Betragtning 49

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(49) Ved udvælgelsen af 
gennemførelsespartnere til gennemførelse 
af InvestEU-Fonden bør Kommissionen 
tage hensyn til modpartens evne til at 
opfylde målene for InvestEU-Fonden og til 
at bidrage med egne midler med henblik på 
at sikre en passende geografisk dækning og 
spredning såvel som dens evne til at 
tiltrække private investorer og sikre 
tilstrækkelig risikospredning og bidrage 
med nye løsninger til afhjælpning af 
markedssvigt og suboptimale 

(49) Ved udvælgelsen af 
gennemførelsespartnere til gennemførelse 
af InvestEU-Fonden bør Kommissionen 
tage hensyn til modpartens evne til at 
opfylde målene for InvestEU-Fonden og til 
at bidrage med egne midler med henblik på 
at sikre en passende geografisk dækning og 
spredning såvel som dens evne til at 
tiltrække private investorer og sikre 
tilstrækkelig risikospredning og bidrage 
med nye løsninger til afhjælpning af 
markedssvigt og suboptimale 
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investeringsforhold. Den Europæiske 
Investeringsbank (EIB-Gruppen) bør i 
betragtning af dens rolle i henhold til 
traktaterne, dens evne til at operere i alle 
medlemsstater og dens erfaringer med 
forvaltningen af nuværende finansielle 
instrumenter og af EFSI forblive en 
privilegeret gennemførelsespartner under 
InvestEU-Fondens EU-segment. Foruden 
EIB-Gruppen bør nationale 
erhvervsfremmende banker eller institutter 
kunne tilbyde en komplementær række 
finansielle produkter, eftersom deres 
erfaring og kapacitet på nationalt og lokalt 
plan vil kunne hjælpe med at maksimere 
virkningerne af de offentlige midler på hele 
Unionens område og sikre en rimelig 
geografisk balance mellem projekter. 
InvestEU-programmet bør gennemføres på 
en sådan måde, at der skabes lige vilkår for 
mindre og yngre erhvervsfremmende 
banker og institutter. Det bør desuden 
være muligt for andre internationale 
finansielle institutioner at blive 
gennemførelsespartnere, navnlig når de 
frembyder en komparativ fordel med 
hensyn til særlig ekspertise og erfaring i 
bestemte medlemsstater, og når de udgør 
en EU-aktiemajoritet. Det bør også være 
muligt for andre enheder, som opfylder 
kriterierne i finansforordningen, at blive 
gennemførelsespartnere.

investeringsforhold. Den Europæiske 
Investeringsbank (EIB-Gruppen) bør i 
betragtning af dens rolle i henhold til 
traktaterne, dens evne til at operere i alle 
medlemsstater og dens erfaringer med 
forvaltningen af nuværende finansielle 
instrumenter og af EFSI forblive en 
privilegeret gennemførelsespartner under 
InvestEU-Fondens EU-segment. Foruden 
EIB-Gruppen bør nationale 
erhvervsfremmende banker eller institutter 
kunne tilbyde en komplementær række 
finansielle produkter, eftersom deres 
erfaring og kapacitet på nationalt og lokalt 
plan vil kunne hjælpe med at maksimere 
virkningerne af de offentlige midler på hele 
Unionens område og sikre en rimelig 
geografisk balance mellem projekter. 
InvestEU-programmet bør gennemføres på 
en sådan måde, at der skabes lige vilkår for 
mindre og yngre erhvervsfremmende 
banker og institutter.

Or. en

Ændringsforslag 81
Michal Wiezik

Forslag til forordning
Betragtning 53

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(53) InvestEU-Fonden bør, hvor det er 
hensigtsmæssigt, give mulighed for på let, 
problemfri og effektiv vis at blande tilskud, 
finansielle instrumenter eller begge dele, 

(53) InvestEU-Fonden bør, hvor det er 
hensigtsmæssigt, give mulighed for på let, 
problemfri og effektiv vis at blande tilskud, 
finansielle instrumenter eller begge dele, 
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som finansieres over EU-budgettet eller af 
andre fonde såsom Innovationsfonden 
under EU's emissionshandelssystem (ETS), 
med EU-garantien i de tilfælde, hvor det er 
nødvendigt for på bedste vis at understøtte 
investeringer til afhjælpning af særlige 
markedssvigt eller suboptimale 
investeringsforhold.

som finansieres over EU-budgettet eller af 
andre fonde såsom Innovationsfonden 
under EU's emissionshandelssystem (ETS), 
med EU-garantien i de tilfælde, hvor det er 
nødvendigt for på bedste vis at understøtte 
investeringer til afhjælpning af særlige 
markedssvigt eller suboptimale 
investeringsforhold, sådan som det er 
tilfældet med biodiversitetsrelaterede eller 
naturbaserede investeringer.

Or. en

Ændringsforslag 82
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 55

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(55) InvestEU-rådgivningsplatformen 
bør støtte udviklingen af en solid pipeline 
af investeringsprojekter inden for hvert 
politikområde gennem 
rådgivningsinitiativer, som gennemføres af 
EIB-Gruppen eller andre 
rådgivningspartnere, eller som 
gennemføres direkte af Kommissionen. 
InvestEU-rådgivningsplatformen bør 
fremme den geografiske spredning med 
henblik på at bidrage til Unionens mål om 
økonomisk, social og territorial 
samhørighed og udligning af regionale 
forskelle. InvestEU-rådgivningsplatformen 
bør især fokusere på at samle små projekter 
i større porteføljer. Kommissionen, EIB-
Gruppen og de øvrige rådgivningspartnere 
bør arbejde tæt sammen med henblik på at 
sikre effektivitet, synergi og effektiv 
geografisk dækning af støtte i hele 
Unionen under hensyntagen til de lokale 
gennemførelsespartneres ekspertise og 
lokale kapacitet samt Det Europæiske 
Centrum for Investeringsrådgivning, der er 
oprettet i henhold til Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EU) 2015/101734. 

(55) InvestEU-rådgivningsplatformen 
bør støtte udviklingen af en solid pipeline 
af investeringsprojekter inden for hvert 
politikområde gennem 
rådgivningsinitiativer og lokale 
projektkuvøser, der samler innovatorer, 
projektledere og finansfolk, som 
gennemføres af EIB-Gruppen eller andre 
rådgivningspartnere, eller som 
gennemføres direkte af Kommissionen. 
InvestEU-rådgivningsplatformen bør 
fremme den geografiske spredning med 
henblik på at bidrage til Unionens mål om 
klimaneutralitet, den europæiske grønne 
pagt, økonomisk, social og territorial 
samhørighed og udligning af regionale 
forskelle. InvestEU-rådgivningsplatformen 
bør især fokusere på at samle små projekter 
i større porteføljer. Kommissionen, EIB-
Gruppen og de øvrige rådgivningspartnere 
bør arbejde tæt sammen med henblik på at 
sikre effektivitet, synergi og effektiv 
geografisk dækning af støtte i hele 
Unionen under hensyntagen til de lokale 
gennemførelsespartneres ekspertise og 
lokale kapacitet samt Det Europæiske 
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Samtidig bør InvestEU-
rådgivningsplatformen udgøre et centralt 
kontaktpunkt for offentlige myndigheder 
og projektpromotorer vedrørende bistand 
til projektudvikling under InvestEU-
rådgivningsplatformen.

Centrum for Investeringsrådgivning, der er 
oprettet i henhold til Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EU) 2015/101734. 
Samtidig bør InvestEU-
rådgivningsplatformen udgøre et centralt 
kontaktpunkt for offentlige myndigheder 
og projektpromotorer vedrørende bistand 
til projektudvikling under InvestEU-
rådgivningsplatformen.

_________________ _________________
34Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2015/1017 af 25. juni 
2015 om Den Europæiske Fond for 
Strategiske Investeringer, Det Europæiske 
Centrum for Investeringsrådgivning og 
Den Europæiske Portal for 
Investeringsprojekter og om ændring af 
forordning (EU) nr. 1291/2013 og (EU) 
nr. 1316/2013 — Den Europæiske Fond for 
Strategiske Investeringer (EUT L 169 af 
1.7.2015, s. 1).

34Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2015/1017 af 25. juni 
2015 om Den Europæiske Fond for 
Strategiske Investeringer, Det Europæiske 
Centrum for Investeringsrådgivning og 
Den Europæiske Portal for 
Investeringsprojekter og om ændring af 
forordning (EU) nr. 1291/2013 og (EU) 
nr. 1316/2013 — Den Europæiske Fond for 
Strategiske Investeringer (EUT L 169 af 
1.7.2015, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 83
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 57

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(57) For at sikre at de rådgivende 
tjenester dækker geografisk bredt i hele 
Unionen, og for at udnytte den lokale viden 
om InvestEU-Fonden bedst muligt bør 
InvestEU-rådgivningsplatformen sikres en 
lokal tilstedeværelse, hvor det er 
nødvendigt og under hensyntagen til 
eksisterende støtteordninger og lokale 
samarbejdspartnere, med henblik på at 
tilvejebringe konkret, proaktiv, 
skræddersyet bistand på stedet. For at gøre 
det lettere at yde rådgivningsbistand på 
lokalt plan og sikre effektivitet, synergier 
og effektiv geografisk dækning af 

(57) For at sikre at de rådgivende 
tjenester dækker geografisk bredt i hele 
Unionen, og for at udnytte den lokale viden 
om InvestEU-Fonden bedst muligt bør 
InvestEU-rådgivningsplatformen sikres en 
lokal tilstedeværelse, hvor det er 
nødvendigt og under hensyntagen til 
eksisterende støtteordninger og lokale 
samarbejdspartnere, med henblik på at 
tilvejebringe konkret, proaktiv, 
skræddersyet bistand på stedet. For at gøre 
det lettere at yde rådgivningsbistand på 
lokalt plan og sikre effektivitet, synergier 
og effektiv geografisk dækning af 
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bistanden i hele Unionen bør InvestEU-
rådgivningsplatformen samarbejde med 
nationale erhvervsfremmende banker eller 
institutter og bør drage nytte og gøre brug 
af deres ekspertise.

bistanden i hele Unionen bør InvestEU-
rådgivningsplatformen samarbejde med 
nationale erhvervsfremmende banker eller 
institutter og bør drage nytte og gøre brug 
af deres ekspertise og oprette lokale og 
regionale projektkuvøser, der samler 
innovatorer, projektledere og finansfolk 
og hjælper projekterne med at blive 
berettiget til finansiering.

Or. en

Ændringsforslag 84
Lídia Pereira, Agnès Evren, Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, Dolors Montserrat, 
Christophe Hansen, Michal Wiezik, Radan Kanev, Inese Vaidere, Nathalie Colin-
Oesterlé

Forslag til forordning
Betragtning 59

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(59) I forbindelse med InvestEU-Fonden 
er der også behov for at yde bistand til 
projektudvikling og kapacitetsopbygning 
med henblik på at udvikle den 
organisatoriske kapacitet og de 
markedsudviklingsaktiviteter, der er 
nødvendige for at tilvejebringe projekter af 
høj kvalitet. Denne bistand bør også være 
rettet mod finansielle formidlere, som 
spiller en central rolle med hensyn til at 
skaffe små virksomheder adgang til 
finansiering og derved realisere deres fulde 
potentiale. Samtidig har 
rådgivningsbistanden til formål at skabe de 
rette betingelser for at udvide det 
potentielle antal støtteberettigede 
modtagere i fremspirende 
markedssegmenter, især i de tilfælde, hvor 
de individuelle projekter på grund af deres 
beskedne størrelse medfører betydeligt 
større transaktionsomkostninger på 
projektniveau, f.eks. økosystemer for social 
finansiering, herunder filantropiske 
organisationer, eller de kulturelle og 
kreative sektorer. Bistanden til 

(59) I forbindelse med InvestEU-Fonden 
er der også behov for at yde bistand til 
projektudvikling og kapacitetsopbygning 
med henblik på at udvikle den 
organisatoriske kapacitet og de 
markedsudviklingsaktiviteter, der er 
nødvendige for at tilvejebringe projekter af 
høj kvalitet. Denne bistand bør også være 
rettet mod finansielle formidlere, som 
spiller en central rolle med hensyn til at 
skaffe små virksomheder adgang til 
finansiering og derved realisere deres fulde 
potentiale og bør omfatte teknisk bistand. 
Opmærksomheden bør navnlig rettes mod 
at reducere den administrative byrde, 
navnlig for SMV'er. Samtidig har 
rådgivningsbistanden til formål at skabe de 
rette betingelser for at udvide det 
potentielle antal støtteberettigede 
modtagere i fremspirende 
markedssegmenter, især i de tilfælde, hvor 
de individuelle projekter på grund af deres 
beskedne størrelse medfører betydeligt 
større transaktionsomkostninger på 
projektniveau, f.eks. økosystemer for social 
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kapacitetsopbygning bør komplementere 
og supplere foranstaltninger inden for 
rammerne af andre EU-programmer, som 
dækker specifikke politikområder. Der bør 
også gøres en indsats for at støtte 
kapacitetsopbygningen hos potentielle 
projektpromotorer, navnlig lokale 
organisationer og myndigheder.

finansiering, herunder filantropiske 
organisationer, eller de kulturelle og 
kreative sektorer. Bistanden til 
kapacitetsopbygning bør komplementere 
og supplere foranstaltninger inden for 
rammerne af andre EU-programmer, som 
dækker specifikke politikområder. Der bør 
også gøres en indsats for at støtte 
kapacitetsopbygningen hos potentielle 
projektpromotorer, navnlig lokale 
organisationer og myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 85
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 60

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(60) InvestEU-portalen bør oprettes med 
henblik på at udgøre en lettilgængelig og 
brugervenlig projektdatabase, som kan 
synliggøre investeringsprojekter, der søger 
finansiering, med et solidt fokus på at 
forsyne gennemførelsespartnerne med en 
eventuel pipeline af investeringsprojekter, 
som er forenelig med EU's lovgivning og 
politikker.

(60) InvestEU-portalen bør oprettes med 
henblik på at udgøre en lettilgængelig og 
brugervenlig projektdatabase og et 
offentligt register for EU-
bæredygtighedsdata, som kan synliggøre 
investeringsprojekter, der søger 
finansiering, med et solidt fokus på at 
forsyne gennemførelsespartnerne med en 
eventuel pipeline af investeringsprojekter, 
som er forenelig med EU's lovgivning og 
politikker.

Or. en

Ændringsforslag 86
Lídia Pereira, Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, Dolors Montserrat, Christophe Hansen, 
Michal Wiezik, Radan Kanev, Inese Vaidere

Forslag til forordning
Betragtning 61

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(61) I henhold til forordning [EU-
genopretningsinstrument] og inden for 
rammerne af de herved tildelte midler bør 
genopretnings- og resiliensforanstaltninger 
under InvestEU gennemføres med det 
formål at afbøde covid-19-krisens 
virkninger, som er af et hidtil uset omfang. 
Disse yderligere midler bør anvendes på en 
sådan måde, at fristerne i forordning [EU-
genopretningsinstrument] sikres overholdt.

(61) I henhold til forordning [EU-
genopretningsinstrument] og inden for 
rammerne af de herved tildelte midler bør 
genopretnings- og resiliensforanstaltninger 
under InvestEU gennemføres med det 
formål at afbøde covid-19-krisens 
virkninger, som er af et hidtil uset omfang, 
og i overensstemmelse med målene i 
politikområdet europæiske strategiske 
investeringer støtte langsigtet vækst, 
kvalitetsjob og konkurrenceevne. Disse 
yderligere midler bør anvendes på en sådan 
måde, at fristerne i forordning [EU-
genopretningsinstrument] sikres overholdt.

Or. en

Ændringsforslag 87
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 62

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(62) I henhold til punkt 22 og 23 i den 
interinstitutionelle aftale om bedre 
lovgivning af 13. april 201635 er der behov 
for at evaluere InvestEU-programmet på 
grundlag af oplysninger indsamlet gennem 
specifikke overvågningskrav, samtidig med 
at overregulering og administrative byrder 
undgås, navnlig for medlemsstaterne. Disse 
krav kan eventuelt omfatte målbare 
indikatorer, hvormed der kan samles 
dokumentation om InvestEU-programmets 
praktiske virkninger.

(62) I henhold til punkt 22 og 23 i den 
interinstitutionelle aftale om bedre 
lovgivning af 13. april 201635 er der behov 
for at evaluere InvestEU-programmet på 
grundlag af oplysninger indsamlet gennem 
specifikke overvågningskrav, samtidig med 
at overregulering og administrative byrder 
undgås, navnlig for medlemsstaterne. Disse 
krav bør omfatte målbare og 
sammenlignelige 
bæredygtighedsindikatorer og 
bæredygtighedstjek, hvormed der kan 
samles dokumentation om InvestEU-
programmets praktiske virkninger, også i 
forhold til miljøet.

_________________ _________________
35 EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1. 35 EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

Or. en
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Ændringsforslag 88
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

Forslag til forordning
Betragtning 66

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(66) Unionens finansielle interesser bør 
beskyttes ved hjælp af forholdsmæssigt 
afpassede foranstaltninger, herunder ved 
forebyggelse, påvisning, korrektion og 
undersøgelse af uregelmæssigheder, 
herunder svig, tilbagesøgning af tabte, 
uberettiget udbetalte eller ukorrekt 
anvendte midler og efter 
omstændighederne ved anvendelse af 
administrative sanktioner, jf. 
finansforordningen, Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 
883/201336, Rådets forordning (Euratom, 
EF) nr. 2988/9537, Rådets forordning 
(Euratom, EF) nr. 2185/9638 og Rådets 
forordning (EU) 2017/193939. Navnlig kan 
Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af 
Svig (OLAF), jf. forordning (EU, Euratom) 
nr. 883/2013 og forordning (Euratom, EF) 
nr. 2185/96, foretage administrative 
undersøgelser, herunder kontrol og 
inspektion på stedet for at fastslå, om der 
foreligger svig, korruption eller andre 
ulovlige forhold, der skader EU's 
finansielle interesser. Den Europæiske 
Anklagemyndighed ("EPPO") kan, 
jf. forordning (EU) 2017/1939, efterforske 
og retsforfølge lovovertrædelser, der 
skader Unionens finansielle interesser, 
som fastsat i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv (EU) 2017/137140. I 
henhold til finansforordningen skal 
personer eller enheder, som modtager EU-
midler, samarbejde fuldt ud om at beskytte 
Unionens finansielle interesser, give 
Kommissionen, OLAF, EPPO for så vidt 
angår de medlemsstater, der deltager i det 
forstærkede samarbejde i henhold til 
forordning (EU) 2017/1939, og Den 
Europæiske Revisionsret de fornødne 
rettigheder og den fornødne adgang og 

(66) Unionens finansielle interesser bør 
beskyttes ved hjælp af forholdsmæssigt 
afpassede foranstaltninger, herunder ved 
forebyggelse, påvisning, korrektion og 
undersøgelse af uregelmæssigheder, 
herunder svig, tilbagesøgning af tabte, 
uberettiget udbetalte eller ukorrekt 
anvendte midler og efter 
omstændighederne ved anvendelse af 
administrative sanktioner, jf. 
finansforordningen, Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 
883/201336, Rådets forordning (Euratom, 
EF) nr. 2988/9537, Rådets forordning 
(Euratom, EF) nr. 2185/9638 og Rådets 
forordning (EU) 2017/193939. Navnlig kan 
Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af 
Svig (OLAF), jf. forordning (EU, Euratom) 
nr. 883/2013 og forordning (Euratom, EF) 
nr. 2185/96, foretage administrative 
undersøgelser, herunder kontrol og 
inspektion på stedet for at fastslå, om der 
foreligger svig, korruption eller andre 
ulovlige forhold, der skader EU's 
finansielle interesser. I henhold til 
finansforordningen skal personer eller 
enheder, som modtager EU-midler, 
samarbejde fuldt ud om at beskytte 
Unionens finansielle interesser.
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sikre, at eventuelle tredjeparter, der er 
involveret i gennemførelsen af EU-midler, 
indrømmer tilsvarende rettigheder.

_________________ _________________
36Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 af 
11. september 2013 om undersøgelser, der 
foretages af Det Europæiske Kontor for 
Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om 
ophævelse af Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og 
Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999 
(EUT L 248 af 18.9.2013, s. 1).

36Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 af 
11. september 2013 om undersøgelser, der 
foretages af Det Europæiske Kontor for 
Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om 
ophævelse af Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og 
Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999 
(EUT L 248 af 18.9.2013, s. 1).

37Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 
2988/95 af 18. december 1995 om 
beskyttelse af De Europæiske 
Fællesskabers finansielle interesser (EFT L 
312 af 23.12.1995, s. 1).

37Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 
2988/95 af 18. december 1995 om 
beskyttelse af De Europæiske 
Fællesskabers finansielle interesser (EFT L 
312 af 23.12.1995, s. 1).

38Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 
2185/96 af 11. november 1996 om 
Kommissionens kontrol og inspektion på 
stedet med henblik på beskyttelse af De 
Europæiske Fællesskabers finansielle 
interesser mod svig og andre 
uregelmæssigheder (EFT L 292 af 
15.11.1996, s. 2).

38Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 
2185/96 af 11. november 1996 om 
Kommissionens kontrol og inspektion på 
stedet med henblik på beskyttelse af De 
Europæiske Fællesskabers finansielle 
interesser mod svig og andre 
uregelmæssigheder (EFT L 292 af 
15.11.1996, s. 2).

39 Rådets forordning (EU) 2017/1939 af 12. 
oktober 2017 om gennemførelse af et 
forstærket samarbejde om oprettelse af Den 
Europæiske Anklagemyndighed ("EPPO") 
(EUT L 283 af 31.10.2017, s. 1).

39 Rådets forordning (EU) 2017/1939 af 12. 
oktober 2017 om gennemførelse af et 
forstærket samarbejde om oprettelse af Den 
Europæiske Anklagemyndighed ("EPPO") 
(EUT L 283 af 31.10.2017, s. 1).

40Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2017/1371 af 5. juli 2017 om 
strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod 
Den Europæiske Unions finansielle 
interesser ved hjælp af straffelovgivningen 
(EUT L 198 af 28.7.2017, s. 29).

Or. en

Ændringsforslag 89
Michal Wiezik

Forslag til forordning
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Betragtning 70

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(70) InvestEU-programmet bør afhjælpe 
EU-dækkende og medlemsstatsspecifikke 
markedssvigt og suboptimale 
investeringsforhold samt give mulighed for 
EU-dækkende markedstestning af 
innovative finansielle produkter samt 
systemer til udbredelse heraf med henblik 
på at afhjælpe nye eller komplekse 
markedssvigt. Det er derfor 
hensigtsmæssigt med en indsats på EU-
plan —

(70) InvestEU-programmet bør afhjælpe 
EU-dækkende og medlemsstatsspecifikke 
markedssvigt og suboptimale 
investeringsforhold samt give mulighed for 
EU-dækkende markedstestning af 
innovative finansielle produkter samt 
systemer til udbredelse heraf med henblik 
på at afhjælpe nye eller komplekse 
markedssvigt, navnlig svigt på 
naturkapitalmarkedet. Det er derfor 
hensigtsmæssigt med en indsats på EU-
plan —

Or. en

Ændringsforslag 90
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) "bidragsaftale": et retligt 
instrument, hvorved Kommissionen og en 
eller flere medlemsstater angiver 
betingelserne for EU-garantien under 
medlemsstatssegmentet som fastsat i 
artikel 9

(9) "bidragsaftale": et retligt 
instrument, hvorved Kommissionen og en 
eller flere medlemsstater angiver 
betingelserne for EU-garantien under 
medlemsstatssegmentet og inden for 
rammerne af en national overgangsplan, 
som sikrer, at investeringer overholder og 
bidrager betydeligt til klima- og andre 
miljømål i overensstemmelse med EU-
klassificeringssystemet, som er fastlagt 
ved forordning (EU) 2020/852, og 
princippet om "ikke at gøre væsentlig 
skade" som fastsat i artikel 9

Or. en

Ændringsforslag 91
Sirpa Pietikäinen
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Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) "fonde under delt forvaltning": 
fonde, der giver mulighed for at tildele en 
del af midlerne deri til hensættelser til en 
budgetgaranti under 
medlemsstatssegmentet i InvestEU-
Fonden, dvs. Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU), Den 
Europæiske Socialfond Plus (ESF+), 
Samhørighedsfonden, Den Europæiske 
Hav- og Fiskerifond (EHFF), Den 
Europæiske Landbrugsfond for Udvikling 
af Landdistrikterne (ELFUL) og [Fonden 
for Retfærdig Omstilling (FRO)]42

(12) "fonde under delt forvaltning": 
fonde, der giver mulighed for at tildele en 
del af midlerne deri til hensættelser til en 
budgetgaranti under 
medlemsstatssegmentet i InvestEU-
Fonden, dvs. Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU), Den 
Europæiske Socialfond Plus (ESF+), 
Samhørighedsfonden, Den Europæiske 
Hav- og Fiskerifond (EHFF), Den 
Europæiske Landbrugsfond for Udvikling 
af Landdistrikterne (ELFUL) og [Fonden 
for Retfærdig Omstilling (FRO)]42, og 
samtidig overholder EU-
klassificeringssystemet, som er fastlagt 
ved forordning (EU) 2020/852, og 
princippet om "ikke at gøre væsentlig 
skade"

_________________ _________________
42 COM(2020) 22 final. 42 COM(2020) 22 final.

Or. en

Ændringsforslag 92
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) "investeringsretningslinjer": de 
retningslinjer, der er fastlagt ved en 
delegeret retsakt, som omhandlet i artikel 
7, stk. 7

(21) "investeringsretningslinjer": de 
retningslinjer, der er fastlagt ved en 
delegeret retsakt, som omhandlet i artikel 
7, stk. 7, og som angiver, hvordan man 
overholder og bidrager betydeligt til 
klima- og andre miljømål i 
overensstemmelse med EU-
klassificeringssystemet, som er fastlagt 
ved forordning (EU) 2020/852, og 
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princippet om "ikke at gøre væsentlig 
skade"

Or. en

Ændringsforslag 93
Ville Niinistö

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 28 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28a) princippet om "ikke at gøre 
væsentlig skade": afholde sig fra at gøre 
væsentlig skade på miljømål som defineret 
i artikel 17 i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) 2020/8521a.
_________________
1a 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).

Or. en

Ændringsforslag 94
Ville Niinistö

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 28 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28b) "Unionens klima- og miljømål": 
Unionens klimamål som fastsat i 
forordning (EU) 2020/... [den europæiske 
klimalov] og Unionens miljømål som 
fastsat i det seneste tilgængelige 
miljøhandlingsprogram
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Or. en

Ændringsforslag 95
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) vækst og beskæftigelse i Unionens 
økonomi, dens bæredygtighed og dens 
miljø- og klimadimension, som bidrager 
til opfyldelsen af målene for bæredygtig 
udvikling og målene i Parisaftalen om 
klimaændringer og til skabelsen af 
arbejdspladser af høj kvalitet

b) vækst og beskæftigelse i Unionens 
økonomi, dens bæredygtighed, bevarelse 
af dens økosystemer og skabelsen af 
arbejdspladser af høj kvalitet

Or. en

Ændringsforslag 96
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) vækst og beskæftigelse i Unionens 
økonomi, dens bæredygtighed og dens 
miljø- og klimadimension, som bidrager til 
opfyldelsen af målene for bæredygtig 
udvikling og målene i Parisaftalen om 
klimaændringer og til skabelsen af 
arbejdspladser af høj kvalitet

b) vækst og beskæftigelse i Unionens 
økonomi, dens bæredygtighed og dens 
miljødimension, som bidrager til skabelsen 
af arbejdspladser af høj kvalitet

Or. en

Ændringsforslag 97
Ville Niinistö

Forslag til forordning
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Artikel 3 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) vækst og beskæftigelse i Unionens 
økonomi, dens bæredygtighed og dens 
miljø- og klimadimension, som bidrager 
til opfyldelsen af målene for bæredygtig 
udvikling og målene i Parisaftalen om 
klimaændringer og til skabelsen af 
arbejdspladser af høj kvalitet

b) bæredygtig vækst og beskæftigelse 
af høj kvalitet i Unionen, navnlig 
opfyldelsen af Unionens klima- og 
miljømål, målene for bæredygtig udvikling 
og målene i Parisaftalen om 
klimaændringer

Or. en

Ændringsforslag 98
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) vækst og beskæftigelse i Unionens 
økonomi, dens bæredygtighed og dens 
miljø- og klimadimension, som bidrager til 
opfyldelsen af målene for bæredygtig 
udvikling og målene i Parisaftalen om 
klimaændringer og til skabelsen af 
arbejdspladser af høj kvalitet

b) vækst og beskæftigelse i Unionens 
økonomi, dens bæredygtighed og dens 
miljø- og klimamål, som bidrager til 
opfyldelsen af den europæiske grønne 
pagt og klimaneutralitet, målene for 
bæredygtig udvikling og målene i 
Parisaftalen om klimaændringer og til 
skabelsen af arbejdspladser af høj kvalitet

Or. en

Ændringsforslag 99
Ville Niinistö

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) en bæredygtig og inklusiv 
genopretning af Unionens økonomi efter 
den krise, som covid-19-pandemien har 
forårsaget, ved at opretholde og styrke 

g) en bæredygtig og inklusiv 
genopretning af Unionens økonomi efter 
den krise, som covid-19-pandemien har 
forårsaget, og dens omstilling til en 
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økonomiens strategiske værdikæder samt 
fastholde og øge aktiviteter af strategisk 
betydning for Unionen vedrørende kritisk 
infrastruktur, transformative teknologier, 
banebrydende innovationer og input til 
virksomheder og forbrugere.

klimaneutral, miljømæssigt bæredygtig, 
energi- og ressourceeffektiv og cirkulær 
økonomi senest i 2040, ved at opretholde 
og styrke økonomiens strategiske 
værdikæder samt fastholde og øge 
aktiviteter af strategisk betydning for 
Unionen vedrørende kritisk infrastruktur, 
transformative teknologier, banebrydende 
innovationer og input til virksomheder og 
forbrugere med henblik på at opnå en 
bæredygtig udvikling i EU.

Or. en

Ændringsforslag 100
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) en bæredygtig og inklusiv 
genopretning af Unionens økonomi efter 
den krise, som covid-19-pandemien har 
forårsaget, ved at opretholde og styrke 
økonomiens strategiske værdikæder samt 
fastholde og øge aktiviteter af strategisk 
betydning for Unionen vedrørende kritisk 
infrastruktur, transformative teknologier, 
banebrydende innovationer og input til 
virksomheder og forbrugere.

g) en bæredygtig og inklusiv 
genopretning af Unionens økonomi efter 
den krise, som covid-19-pandemien har 
forårsaget, ved at opretholde og styrke 
økonomiens strategiske værdikæder samt 
fastholde og øge aktiviteter af strategisk 
betydning for Unionen vedrørende kritisk 
infrastruktur, transformative teknologier, 
banebrydende innovationer og input til 
virksomheder og forbrugere, som støtter en 
bæredygtig omstilling i overensstemmelse 
med EU-klassificeringssystemet, som er 
fastlagt ved forordning (EU) 2020/852 og 
baseret på tidsbestemte og 
videnskabsbaserede mål.

Or. en

Ændringsforslag 101
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at støtte finansierings- og 
investeringstransaktioner vedrørende 
forskning, innovation og digitalisering, 
herunder støtte til opskalering af innovative 
virksomheder og markedsføring af 
teknologier, inden for de områder, der er 
omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra b)

b) at støtte finansierings- og 
investeringstransaktioner i 
overensstemmelse med EU-
klassificeringssystemet, som er fastlagt 
ved forordning (EU) 2020/852, og 
princippet om "ikke at gøre væsentlig 
skade", vedrørende forskning, innovation 
og digitalisering, herunder støtte til 
opskalering af innovative virksomheder og 
markedsføring af teknologier, inden for de 
områder, der er omhandlet i artikel 7, stk. 
1, litra b)

Or. en

Ændringsforslag 102
Ville Niinistö

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) at støtte finansierings- og 
investeringstransaktioner i de sektorer, der 
er omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra e), med 
det formål at opretholde og styrke 
Unionens strategiske autonomi, også af 
dens økonomi.

e) at støtte finansierings- og 
investeringstransaktioner i de sektorer, der 
er omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra e), med 
det formål at opretholde og styrke 
Unionens strategiske autonomi og 
bæredygtighed, også af dens økonomi.

Or. en

Ændringsforslag 103
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) være i overensstemmelse med de 
politiske mål og overholde de kriterier for 

a) være i overensstemmelse med de 
politiske mål, princippet om "ikke at gøre 
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støtteberettigelse, der er fastsat i 
bestemmelserne for det EU-program, 
hvorunder støtten ydes

væsentlig skade", og overholde de kriterier 
for støtteberettigelse, der er fastsat i 
bestemmelserne for det EU-program, 
hvorunder støtten ydes

Or. en

Ændringsforslag 104
Ville Niinistö

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) et politikområde for bæredygtig 
infrastruktur, som omfatter bæredygtige 
investeringer inden for transport, herunder 
multimodal transport, trafiksikkerhed, også 
i overensstemmelse med EU-målet om at 
nedbringe antallet af trafikulykker med 
dødelig udgang og alvorlige kvæstelser i 
2050, udskiftning og vedligeholdelse af 
jernbane- og vejinfrastruktur, energi, 
navnlig vedvarende energi, 
energieffektivitet i overensstemmelse med 
energirammen for 2030, 
bygningsrenoveringsprojekter med fokus 
på energibesparelser og integrering af 
bygninger i et forbundet system af energi, 
lagring, digitalisering og transport, 
forbedring af sammenkoblingsfaciliteter, 
digital konnektivitet og adgang i blandt 
andet landdistrikterne, forsyning og 
forarbejdning af råvarer, rumfart, oceaner, 
vand, herunder indre vandveje, 
affaldshåndtering i overensstemmelse med 
affaldshierarkiet og den cirkulære 
økonomi, natur og andre 
miljøinfrastrukturer, kulturarv, turisme, 
udstyr, mobile aktiver og udbredelse af 
innovative teknologier, som bidrager til 
Unionens mål for miljø- og klimamæssig 
modstandsdygtighed og for social 
bæredygtighed og opfylder Unionens 
miljømæssige standarder eller standarder 

a) et politikområde for bæredygtig 
infrastruktur, som omfatter bæredygtige 
investeringer inden for transport, herunder 
multimodal transport og investeringer, der 
fremme det modale skift, trafiksikkerhed, 
også i overensstemmelse med EU-målet 
om at nedbringe antallet af trafikulykker 
med dødelig udgang og alvorlige 
kvæstelser i 2050, udskiftning, 
vedligeholdelse og udvidelse af 
jernbaneinfrastruktur, vedvarende energi 
og energieffektivitet i overensstemmelse 
med energirammen for 2030 og med 
henblik på at opfylde Unionens klimamål 
som fastlagt i forordning (EU) 2020/… 
[den europæiske klimalov], 
bygningsrenoveringsprojekter med fokus 
på energibesparelser og integrering af 
bygninger i et forbundet system af energi, 
lagring, digitalisering og transport, 
forbedring af sammenkoblingsfaciliteter, 
digital konnektivitet og adgang i blandt 
andet landdistrikterne, forsyning og 
forarbejdning af råvarer, rumfart, oceaner, 
vand, herunder indre vandveje, 
affaldshåndtering i overensstemmelse med 
affaldshierarkiet og den cirkulære 
økonomi, natur og andre 
miljøinfrastrukturer, kulturarv, bæredygtig 
turisme, udstyr, mobile aktiver og 
udbredelse af innovative teknologier, som 
bidrager til Unionens mål for miljø- og 
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for social bæredygtighed klimamæssig modstandsdygtighed og for 
social bæredygtighed og opfylder 
Unionens miljømæssige standarder eller 
standarder for social bæredygtighed og 
stemmer overens med målene i den 
europæiske grønne pagt1a

_________________
1a Meddelelse om den europæiske grønne 
aftale, COM(2019) 640 final.

Or. en

Ændringsforslag 105
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) et politikområde for bæredygtig 
infrastruktur, som omfatter bæredygtige 
investeringer inden for transport, herunder 
multimodal transport, trafiksikkerhed, også 
i overensstemmelse med EU-målet om at 
nedbringe antallet af trafikulykker med 
dødelig udgang og alvorlige kvæstelser i 
2050, udskiftning og vedligeholdelse af 
jernbane- og vejinfrastruktur, energi, 
navnlig vedvarende energi, 
energieffektivitet i overensstemmelse med 
energirammen for 2030, 
bygningsrenoveringsprojekter med fokus 
på energibesparelser og integrering af 
bygninger i et forbundet system af energi, 
lagring, digitalisering og transport, 
forbedring af sammenkoblingsfaciliteter, 
digital konnektivitet og adgang i blandt 
andet landdistrikterne, forsyning og 
forarbejdning af råvarer, rumfart, oceaner, 
vand, herunder indre vandveje, 
affaldshåndtering i overensstemmelse med 
affaldshierarkiet og den cirkulære 
økonomi, natur og andre 
miljøinfrastrukturer, kulturarv, turisme, 
udstyr, mobile aktiver og udbredelse af 

a) et politikområde for bæredygtig 
infrastruktur, som omfatter bæredygtige 
investeringer inden for transport, herunder 
multimodal transport, trafiksikkerhed, også 
i overensstemmelse med EU-målet om at 
nedbringe antallet af trafikulykker med 
dødelig udgang og alvorlige kvæstelser i 
2050, udskiftning og vedligeholdelse af 
jernbane- og vejinfrastruktur, vedvarende 
energi, energieffektivitet i 
overensstemmelse med energirammen for 
2030 og Unionens mål om 
klimaneutralitet baseret på tidsbestemte 
og videnskabsbaserede mål, 
bygningsrenoveringsprojekter med fokus 
på energibesparelser og integrering af 
bygninger i et forbundet system af energi, 
lagring, digitalisering og transport, 
forbedring af sammenkoblingsfaciliteter, 
digital konnektivitet og adgang i blandt 
andet landdistrikterne, forsyning og 
forarbejdning af råvarer, rumfart, oceaner, 
vand, herunder indre vandveje, 
affaldshåndtering i overensstemmelse med 
affaldshierarkiet og den cirkulære 
økonomi, natur og andre 
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innovative teknologier, som bidrager til 
Unionens mål for miljø- og klimamæssig 
modstandsdygtighed og for social 
bæredygtighed og opfylder Unionens 
miljømæssige standarder eller standarder 
for social bæredygtighed

miljøinfrastrukturer, kulturarv, turisme, 
udstyr, mobile aktiver og udbredelse af 
innovative teknologier, som bidrager til 
Unionens mål for miljø- og klimamæssig 
modstandsdygtighed og for social 
bæredygtighed og opfylder Unionens 
miljømæssige standarder eller standarder 
for social bæredygtighed

Or. en

Ændringsforslag 106
Alexandr Vondra

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) et politikområde for bæredygtig 
infrastruktur, som omfatter bæredygtige 
investeringer inden for transport, herunder 
multimodal transport, trafiksikkerhed, også 
i overensstemmelse med EU-målet om at 
nedbringe antallet af trafikulykker med 
dødelig udgang og alvorlige kvæstelser i 
2050, udskiftning og vedligeholdelse af 
jernbane- og vejinfrastruktur, energi, 
navnlig vedvarende energi, 
energieffektivitet i overensstemmelse med 
energirammen for 2030, 
bygningsrenoveringsprojekter med fokus 
på energibesparelser og integrering af 
bygninger i et forbundet system af energi, 
lagring, digitalisering og transport, 
forbedring af sammenkoblingsfaciliteter, 
digital konnektivitet og adgang i blandt 
andet landdistrikterne, forsyning og 
forarbejdning af råvarer, rumfart, oceaner, 
vand, herunder indre vandveje, 
affaldshåndtering i overensstemmelse med 
affaldshierarkiet og den cirkulære 
økonomi, natur og andre 
miljøinfrastrukturer, kulturarv, turisme, 
udstyr, mobile aktiver og udbredelse af 
innovative teknologier, som bidrager til 
Unionens mål for miljø- og klimamæssig 

a) et politikområde for bæredygtig 
infrastruktur, som omfatter bæredygtige 
investeringer inden for transport, herunder 
multimodal transport, trafiksikkerhed, også 
i overensstemmelse med EU-målet om at 
nedbringe antallet af trafikulykker med 
dødelig udgang og alvorlige kvæstelser i 
2050, udskiftning og vedligeholdelse af 
jernbane- og vejinfrastruktur, energi, 
navnlig vedvarende energi, 
energieffektivitet i overensstemmelse med 
energirammen for 2030, 
bygningsrenoveringsprojekter med fokus 
på energibesparelser og integrering af 
bygninger i et forbundet system af energi, 
lagring, digitalisering og transport, 
forbedring af sammenkoblingsfaciliteter, 
digital konnektivitet og adgang i blandt 
andet landdistrikterne, forsyning og 
forarbejdning af råvarer, rumfart, oceaner, 
vand, herunder indre vandveje, 
affaldshåndtering i overensstemmelse med 
affaldshierarkiet og den cirkulære 
økonomi, natur og andre 
miljøinfrastrukturer, kulturarv, turisme, 
udstyr, mobile aktiver og udbredelse af 
innovative teknologier, herunder 
overgangsteknologier, som bidrager til 
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modstandsdygtighed og for social 
bæredygtighed og opfylder Unionens 
miljømæssige standarder eller standarder 
for social bæredygtighed

Unionens mål for miljø- og klimamæssig 
modstandsdygtighed og for social 
bæredygtighed og opfylder Unionens 
miljømæssige standarder eller standarder 
for social bæredygtighed

Or. en

Ændringsforslag 107
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) et politikområde for bæredygtig 
infrastruktur, som omfatter bæredygtige 
investeringer inden for transport, herunder 
multimodal transport, trafiksikkerhed, også 
i overensstemmelse med EU-målet om at 
nedbringe antallet af trafikulykker med 
dødelig udgang og alvorlige kvæstelser i 
2050, udskiftning og vedligeholdelse af 
jernbane- og vejinfrastruktur, energi, 
navnlig vedvarende energi, 
energieffektivitet i overensstemmelse med 
energirammen for 2030, 
bygningsrenoveringsprojekter med fokus 
på energibesparelser og integrering af 
bygninger i et forbundet system af energi, 
lagring, digitalisering og transport, 
forbedring af sammenkoblingsfaciliteter, 
digital konnektivitet og adgang i blandt 
andet landdistrikterne, forsyning og 
forarbejdning af råvarer, rumfart, oceaner, 
vand, herunder indre vandveje, 
affaldshåndtering i overensstemmelse med 
affaldshierarkiet og den cirkulære 
økonomi, natur og andre 
miljøinfrastrukturer, kulturarv, turisme, 
udstyr, mobile aktiver og udbredelse af 
innovative teknologier, som bidrager til 
Unionens mål for miljø- og klimamæssig 
modstandsdygtighed og for social 
bæredygtighed og opfylder Unionens 
miljømæssige standarder eller standarder 

a) et politikområde for bæredygtig 
infrastruktur, som omfatter bæredygtige 
investeringer inden for transport, herunder 
multimodal transport, trafiksikkerhed, også 
i overensstemmelse med EU-målet om at 
nedbringe antallet af trafikulykker med 
dødelig udgang og alvorlige kvæstelser i 
2050, udskiftning og vedligeholdelse af 
jernbane- og vejinfrastruktur, energi, 
navnlig kerneenergi, vedvarende energi, 
energieffektivitet i overensstemmelse med 
energirammen for 2030, 
bygningsrenoveringsprojekter med fokus 
på energibesparelser og integrering af 
bygninger i et forbundet system af energi, 
lagring, digitalisering og transport, 
forbedring af sammenkoblingsfaciliteter, 
digital konnektivitet og adgang i blandt 
andet landdistrikterne, forsyning og 
forarbejdning af råvarer, rumfart, oceaner, 
vand, herunder indre vandveje, 
affaldshåndtering i overensstemmelse med 
affaldshierarkiet og den cirkulære 
økonomi, natur og andre 
miljøinfrastrukturer, kulturarv, turisme, 
udstyr, mobile aktiver og udbredelse af 
innovative teknologier, som bidrager til 
Unionens mål for miljø- og klimamæssig 
modstandsdygtighed og for social 
bæredygtighed og opfylder Unionens 
miljømæssige standarder eller standarder 
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for social bæredygtighed for social bæredygtighed

Or. en

Ændringsforslag 108
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) et politikområde for sociale 
investeringer og færdigheder, som omfatter 
mikrofinansiering, finansiering af sociale 
virksomheder, den sociale økonomi samt 
foranstaltninger til fremme af ligestilling 
mellem kønnene, færdigheder, uddannelse 
og relaterede tjenester, sociale 
infrastrukturer, herunder sundheds- og 
uddannelsesinfrastruktur samt socialt 
byggeri og studenterboliger, social 
innovation, sundheds- og langtidspleje, 
inklusion og tilgængelighed, kulturelle og 
kreative aktiviteter med et socialt formål 
samt integration af sårbare personer, 
herunder tredjelandsstatsborgere

d) et politikområde for sociale 
investeringer og færdigheder, som omfatter 
mikrofinansiering, finansiering af sociale 
virksomheder, den sociale økonomi samt 
foranstaltninger til fremme af færdigheder, 
uddannelse og relaterede tjenester, sociale 
infrastrukturer, herunder sundheds- og 
uddannelsesinfrastruktur samt socialt 
byggeri og studenterboliger, social 
innovation, sundheds- og langtidspleje, 
inklusion og tilgængelighed, kulturelle og 
kreative aktiviteter med et socialt formål 
samt integration af sårbare personer

Or. en

Ændringsforslag 109
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, Sara 
Cerdas, István Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Tudor Ciuhodaru

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra e – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) et politikområde for strategiske 
europæiske investeringer, som omfatter 
strategiske investeringer til støtte for 
endelige modtagere, der er etableret i en 
medlemsstat, er aktive i Unionen, og hvis 
aktiviteter er af strategisk betydning for 

e) et politikområde for strategiske 
europæiske investeringer, som omfatter 
strategiske investeringer til støtte for 
endelige modtagere, der er etableret i en 
medlemsstat, er aktive i Unionen, og hvis 
aktiviteter er af strategisk betydning for 
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Unionen, navnlig med henblik på den 
grønne og den digitale omstilling og 
indsatsen for øget modstandsdygtighed på 
et af følgende områder:

Unionen, navnlig med henblik på 
omstillingen til en bæredygtig og 
klimaneutral europæisk økonomi og dens 
digitale omstilling og indsatsen for øget 
modstandsdygtighed i overensstemmelse 
med princippet om "ikke at gøre væsentlig 
skade" og EU-klassificeringssystemet, 
som er fastlagt ved forordning (EU) 
2020/852, på et af følgende områder:

Or. en

Ændringsforslag 110
Lídia Pereira, Agnès Evren, Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, Dolors Montserrat, 
Christophe Hansen, Michal Wiezik, Radan Kanev, Inese Vaidere, Nathalie Colin-
Oesterlé

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra e – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) et politikområde for strategiske 
europæiske investeringer, som omfatter 
strategiske investeringer til støtte for 
endelige modtagere, der er etableret i en 
medlemsstat, er aktive i Unionen, og hvis 
aktiviteter er af strategisk betydning for 
Unionen, navnlig med henblik på den 
grønne og den digitale omstilling og 
indsatsen for øget modstandsdygtighed på 
et af følgende områder:

e) et politikområde for strategiske 
europæiske investeringer, som omfatter 
strategiske investeringer til støtte for 
endelige modtagere, der er etableret i en 
eller flere medlemsstater, er aktive i 
Unionen, og hvis aktiviteter er af strategisk 
betydning for Unionen, navnlig med 
henblik på den grønne og den digitale 
omstilling og indsatsen for øget 
modstandsdygtighed og samtidig øger 
konkurrenceevnen i medlemsstaternes 
økonomier, herunder behovet for at 
genopbygge medlemsstaternes 
produktionskapaciteten og fremme 
iværksætteri og jobskabelse, på et af 
følgende områder:

Or. en

Ændringsforslag 111
Ville Niinistö

Forslag til forordning
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Artikel 7 – stk. 1 – litra e – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) et politikområde for strategiske 
europæiske investeringer, som omfatter 
strategiske investeringer til støtte for 
endelige modtagere, der er etableret i en 
medlemsstat, er aktive i Unionen, og hvis 
aktiviteter er af strategisk betydning for 
Unionen, navnlig med henblik på den 
grønne og den digitale omstilling og 
indsatsen for øget modstandsdygtighed på 
et af følgende områder:

e) et politikområde for strategiske 
europæiske investeringer, som omfatter 
strategiske investeringer til støtte for 
endelige modtagere, der er etableret i en 
medlemsstat, er aktive i Unionen, som ikke 
har været involveret, efterforsket eller 
retsforfulgt for hvidvaskning af penge, 
finansiering af terrorisme, 
skatteunddragelse eller skatteundgåelse, 
og hvis aktiviteter er af strategisk 
betydning for Unionen, navnlig med 
henblik på at opfylde Unionens klima- og 
miljømål, og som forbedrer det 
europæiske samfunds og økonomis 
modstandsdygtighed på et af følgende 
områder:

Or. en

Ændringsforslag 112
Pascal Canfin, Frédérique Ries, Irena Joveva, Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, 
Martin Hojsík

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra e – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) et politikområde for strategiske 
europæiske investeringer, som omfatter 
strategiske investeringer til støtte for 
endelige modtagere, der er etableret i en 
medlemsstat, er aktive i Unionen, og hvis 
aktiviteter er af strategisk betydning for 
Unionen, navnlig med henblik på den 
grønne og den digitale omstilling og 
indsatsen for øget modstandsdygtighed på 
et af følgende områder:

e) et politikområde for strategiske 
europæiske investeringer, som omfatter 
strategiske investeringer til støtte for 
endelige modtagere, der er etableret i en 
medlemsstat, er aktive i Unionen, og hvis 
aktiviteter er af strategisk betydning for 
Unionen, navnlig med henblik på 
Unionens klima- og miljømål, navnlig 
målet om klimaneutralitet i 2050 og de 
opstillede mål i forordning XXXX/XX 
(den europæiske klimalov), den digitale 
omstilling og indsatsen for øget 
modstandsdygtighed på et af følgende 
områder:
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Or. en

Ændringsforslag 113
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, Sara 
Cerdas, István Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Tudor Ciuhodaru

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra e – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) levering af nødvendige 
sundhedsydelser, fremstilling og 
lageropbygning af lægemidler, medicinsk 
udstyr og medicinalvarer, styrkelse af 
sundhedssektorens kriseberedskab og af 
civilbeskyttelsessystemet

i) levering af nødvendige 
sundhedsydelser, fremstilling og 
lageropbygning af lægemidler, medicinsk 
udstyr, medicinalvarer og vacciner, 
styrkelse af modstandsdygtigheden i 
sundhedspleje- og sundhedssektorens 
fremtidige kriseberedskab, herunder 
udførelse af stresstest af den nationale og 
regionale sundhedsplejesektor og af 
civilbeskyttelsessystemet

Or. en

Ændringsforslag 114
Ville Niinistö

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra e – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) levering af nødvendige 
sundhedsydelser, fremstilling og 
lageropbygning af lægemidler, medicinsk 
udstyr og medicinalvarer, styrkelse af 
sundhedssektorens kriseberedskab og af 
civilbeskyttelsessystemet

i) levering af nødvendige 
sundhedsydelser, fremstilling og 
lageropbygning af lægemidler, fremme af 
bæredygtig og etisk produktion, indkøb, 
forvaltning af og ikkeeksklusive licenser 
til kriserelevante produkter, så det sikres, 
at de er tilgængelige til en overkommelig 
pris som supplement til andre EU-
instrumenter, medicinsk udstyr, 
medicinalvarer og beskyttelsesudstyr, 
styrkelse af sundhedssektorens 
kriseberedskab og af 
civilbeskyttelsessystemet
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Or. en

Ændringsforslag 115
Lídia Pereira, Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, Cindy Franssen, Dolors Montserrat, 
Christophe Hansen, Michal Wiezik, Radan Kanev, Inese Vaidere, Nathalie Colin-
Oesterlé

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra e – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) levering af nødvendige 
sundhedsydelser, fremstilling og 
lageropbygning af lægemidler, medicinsk 
udstyr og medicinalvarer, styrkelse af 
sundhedssektorens kriseberedskab og af 
civilbeskyttelsessystemet

i) levering af nødvendige 
sundhedsydelser, fremstilling og 
lageropbygning af lægemidler, medicin, 
aktive lægemiddelstoffer, råvarer til 
lægemidler, medicinsk udstyr, 
diagnosticeringsværktøjer og 
medicinalvarer, styrkelse af 
sundhedssektorens kriseberedskab og af 
civilbeskyttelsessystemet

Or. en

Ændringsforslag 116
Alexandr Vondra

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra e – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) levering af nødvendige 
sundhedsydelser, fremstilling og 
lageropbygning af lægemidler, medicinsk 
udstyr og medicinalvarer, styrkelse af 
sundhedssektorens kriseberedskab og af 
civilbeskyttelsessystemet

i) levering af nødvendige 
sundhedsydelser, fremstilling og 
lageropbygning af lægemidler og aktive 
lægemiddelstoffer, medicinsk udstyr og 
medicinalvarer, styrkelse af 
sundhedssektorens kriseberedskab og af 
civilbeskyttelsessystemet

Or. en

Ændringsforslag 117
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Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, Sara 
Cerdas, István Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Tudor Ciuhodaru

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra e – nr. i a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) kritisk bæredygtig infrastruktur til 
omstilling til en klimaneutral, cirkulær og 
miljømæssigt bæredygtig europæisk 
økonomi og et tilsvarende samfund i 
overensstemmelse med Unionens 
klimamål som fastsat i [forordning (EU) 
2020/XXX om rammerne for at opnå 
klimaneutralitet og om ændring af 
forordning (EU) 2018/1999 ("den 
europæiske klimalov")]

Or. en

Ændringsforslag 118
Michal Wiezik

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra e – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) kritisk infrastruktur, både fysisk og 
virtuel, herunder infrastrukturelementer, 
der er udpeget som nødvendige inden for 
energi, transport, miljø, sundhed, sikker 
digital kommunikation, 5G, tingenes 
internet, onlinetjenesteplatforme, sikker 
cloudcomputing, databehandling og -
lagring, betalingsinfrastruktur og 
finansielle infrastrukturer, luft- og rumfart, 
forsvar, kommunikation, medier, 
uddannelse, valginfrastruktur og følsomme 
faciliteter samt den jord og faste ejendom, 
der er nødvendig for anvendelsen af sådan 
kritisk infrastruktur

ii) kritisk infrastruktur, både fysisk og 
virtuel, herunder grøn infrastruktur og 
elementer, der er udpeget som nødvendige 
inden for vedvarende energi, transport, 
miljø, økosystemkonnektivitet, mikroklima 
i byerne, sundhed, sikker digital 
kommunikation, 5G, tingenes internet, 
onlinetjenesteplatforme, sikker 
cloudcomputing, databehandling og -
lagring, betalingsinfrastruktur og 
finansielle infrastrukturer, luft- og rumfart, 
forsvar, kommunikation, medier, 
uddannelse, valginfrastruktur og følsomme 
faciliteter samt den jord og faste ejendom, 
der er nødvendig for anvendelsen af sådan 
kritisk infrastruktur

Or. en
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Ændringsforslag 119
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, Sara 
Cerdas, István Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Tudor Ciuhodaru

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra e – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) kritisk infrastruktur, både fysisk og 
virtuel, herunder infrastrukturelementer, 
der er udpeget som nødvendige inden for 
energi, transport, miljø, sundhed, sikker 
digital kommunikation, 5G, tingenes 
internet, onlinetjenesteplatforme, sikker 
cloudcomputing, databehandling og -
lagring, betalingsinfrastruktur og 
finansielle infrastrukturer, luft- og rumfart, 
forsvar, kommunikation, medier, 
uddannelse, valginfrastruktur og følsomme 
faciliteter samt den jord og faste ejendom, 
der er nødvendig for anvendelsen af sådan 
kritisk infrastruktur

ii) kritisk infrastruktur, både fysisk og 
virtuel, herunder infrastrukturelementer, 
der er udpeget som nødvendige inden for 
energi, transport, miljø, sundhed, 
fødevaresikkerhed, sikker digital 
kommunikation, 5G, tingenes internet, 
onlinetjenesteplatforme, sikker 
cloudcomputing, databehandling og -
lagring, betalingsinfrastruktur og 
finansielle infrastrukturer, luft- og rumfart, 
forsvar, kommunikation, medier, 
uddannelse, valginfrastruktur og følsomme 
faciliteter samt den jord og faste ejendom, 
der er nødvendig for anvendelsen af sådan 
kritisk infrastruktur

Or. en

Ændringsforslag 120
Lídia Pereira, Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, Cindy Franssen, Dolors Montserrat, 
Christophe Hansen, Michal Wiezik, Radan Kanev, Inese Vaidere

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra e – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) kritisk infrastruktur, både fysisk og 
virtuel, herunder infrastrukturelementer, 
der er udpeget som nødvendige inden for 
energi, transport, miljø, sundhed, sikker 
digital kommunikation, 5G, tingenes 
internet, onlinetjenesteplatforme, sikker 
cloudcomputing, databehandling og -
lagring, betalingsinfrastruktur og 
finansielle infrastrukturer, luft- og rumfart, 

ii) kritisk infrastruktur, både fysisk og 
virtuel, herunder infrastrukturelementer, 
der er udpeget som nødvendige inden for 
energi, transport, miljø, vand, sundhed, 
sikker digital kommunikation, 5G, tingenes 
internet, onlinetjenesteplatforme, sikker 
cloudcomputing, databehandling og -
lagring, betalingsinfrastruktur og 
finansielle infrastrukturer, luft- og rumfart, 
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forsvar, kommunikation, medier, 
uddannelse, valginfrastruktur og følsomme 
faciliteter samt den jord og faste ejendom, 
der er nødvendig for anvendelsen af sådan 
kritisk infrastruktur

forsvar, kommunikation, medier, 
uddannelse, valginfrastruktur og følsomme 
faciliteter samt den jord og faste ejendom, 
der er nødvendig for anvendelsen af sådan 
kritisk infrastruktur

Or. en

Ændringsforslag 121
Ville Niinistö

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra e – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) kritisk infrastruktur, både fysisk og 
virtuel, herunder infrastrukturelementer, 
der er udpeget som nødvendige inden for 
energi, transport, miljø, sundhed, sikker 
digital kommunikation, 5Gtingenes 
internet, onlinetjenesteplatforme, sikker 
cloudcomputing, databehandling og -
lagring, betalingsinfrastruktur og 
finansielle infrastrukturer, luft- og rumfart, 
forsvar, kommunikation, medier, 
uddannelse, valginfrastruktur og følsomme 
faciliteter samt den jord og faste ejendom, 
der er nødvendig for anvendelsen af sådan 
kritisk infrastruktur

ii) kritisk infrastruktur, både fysisk og 
virtuel, herunder infrastrukturelementer, 
der er udpeget som nødvendige inden for 
energi, transport, miljø, sundhed, sikker 
digital kommunikation og net, tingenes 
internet, onlinetjenesteplatforme, sikker 
cloudcomputing, databehandling og -
lagring, betalingsinfrastruktur og 
finansielle infrastrukturer, luft- og rumfart, 
kommunikation, medier, uddannelse, 
valginfrastruktur og følsomme faciliteter 
samt den jord og faste ejendom, der er 
nødvendig for anvendelsen af sådan kritisk 
infrastruktur

Or. en

Ændringsforslag 122
Michal Wiezik

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra e – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) levering af varer og tjenester, der 
indgår i driften og vedligeholdelsen af den 
i nr. ii) nævnte kritiske infrastruktur

iii) levering af varer og tjenester, der 
indgår i driften og vedligeholdelsen af den 
i nr. ii) nævnte kritiske infrastruktur, 
herunder økosystemtjenester gennem 
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bevaring og restaurering af land-, 
ferskvands- og havøkosystemer

Or. en

Ændringsforslag 123
Ville Niinistö

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra e – nr. iv – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) centrale støtteteknologier og 
transformative, grønne og digitale 
teknologier samt banebrydende 
innovationer, hvor investeringen er af 
strategisk betydning for Unionens 
industrielle fremtid, herunder

iv) centrale støtteteknologier og 
transformative, grønne og digitale 
teknologier samt banebrydende 
innovationer med brede samfundsmæssige 
fordele, hvor investeringen er af strategisk 
betydning for opfyldelsen af Unionens 
klima- og miljømål og for en bæredygtig 
omstilling af dens industrielle grundlag, 
herunder

Or. en

Ændringsforslag 124
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, Sara 
Cerdas, István Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Tudor Ciuhodaru

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra e – nr. iv – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) centrale støtteteknologier og 
transformative, grønne og digitale 
teknologier samt banebrydende 
innovationer, hvor investeringen er af 
strategisk betydning for Unionens 
industrielle fremtid, herunder

iv) centrale støtteteknologier og 
transformative, bæredygtige og cirkulære 
teknologier, lavemissionsteknologier og 
digitale teknologier samt banebrydende 
innovationer, hvor investeringen er af 
strategisk betydning for Unionens 
bæredygtige industrielle fremtid, herunder

Or. en



AM\1211964DA.docx 105/130 PE655.961v01-00

DA

Ændringsforslag 125
Lídia Pereira, Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, Dolors Montserrat, Radan Kanev

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra e – nr. iv – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) centrale støtteteknologier og 
transformative, grønne og digitale 
teknologier samt banebrydende 
innovationer, hvor investeringen er af 
strategisk betydning for Unionens 
industrielle fremtid, herunder

iv) centrale støtteteknologier og 
transformative teknologier, 
lavemissionsteknologier og digitale 
teknologier samt banebrydende 
innovationer, hvor investeringen er af 
strategisk betydning for Unionens 
industrielle fremtid, herunder

Or. en

Ændringsforslag 126
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, Sara 
Cerdas, István Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Tudor Ciuhodaru

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra e – nr. iv – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) kunstig intelligens, blockchain, 
software, robotteknologi, halvledere, 
mikroprocessorer, edge cloud-teknologi, 
højtydende databehandling, 
cybersikkerhed, kvanteteknologi, fotonik, 
industriel bioteknologi

a) kunstig intelligens, blockchain, 
software, robotteknologi, halvledere, 
mikroprocessorer, edge cloud-teknologi, 
højtydende databehandling, 
cybersikkerhed, kvanteteknologi, fotonik, 
industriel bioteknologi, digitale 
teknologier til at følge, spore og kortlægge 
ressourcer

Or. en

Ændringsforslag 127
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra e – nr. iv – litra a a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) innovationer, som støtter, fremmer 
og fremskynder den grønne omstilling til 
en klimaneutral, cirkulær og bæredygtig 
økonomi i overensstemmelse med EU-
klassificeringssystemet, som er fastlagt 
ved forordning (EU) 2020/852, og 
princippet om "ikke at gøre væsentlig 
skade" målt ved videnskabsbaserede og 
tidsbestemte mål

Or. en

Ændringsforslag 128
Andreas Glück

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra e – nr. iv – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) teknologi inden for vedvarende 
energi, energilagringsteknologi, herunder 
batterier, teknologi inden for bæredygtig 
transport, anvendelser af ren brint og 
brændselsceller, dekarboniseringsteknologi 
til industrien, CO2-opsamling og -lagring, 
teknologi vedrørende den cirkulære 
økonomi

b) teknologi inden for vedvarende 
energi, energilagringsteknologi, herunder 
batterier, teknologi inden for bæredygtig 
transport, anvendelser af ren brint og 
brændselsceller, dekarboniseringsteknologi 
til industrien, teknologier til negative 
emissioner, herunder CO2-opsamling og -
lagring, teknologi vedrørende den 
cirkulære økonomi, herunder i deres 
fortsatte innovation med henblik på 
udskiftning af stoffer og genbrug af 
komponenter og materialer af høj værdi 
ved slutningen af deres levetid

Or. en

Ændringsforslag 129
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra e – nr. iv – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) teknologi inden for vedvarende 
energi, energilagringsteknologi, herunder 
batterier, teknologi inden for bæredygtig 
transport, anvendelser af ren brint og 
brændselsceller, dekarboniseringsteknologi 
til industrien, CO2-opsamling og -lagring, 
teknologi vedrørende den cirkulære 
økonomi

b) energieffektivitet og teknologi 
inden for vedvarende energi, 
energilagringsteknologi, herunder batterier, 
teknologi inden for bæredygtig transport, 
anvendelser af grøn brint fremstillet af 
elektricitet fra vedvarende energikilder og 
brændselsceller, dekarboniseringsteknologi 
til industrien, CO2-opsamling og -lagring, 
teknologi vedrørende den cirkulære 
økonomi

Or. en

Ændringsforslag 130
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, Sara 
Cerdas, István Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Tudor Ciuhodaru

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra e – nr. iv – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) teknologi inden for vedvarende 
energi, energilagringsteknologi, herunder 
batterier, teknologi inden for bæredygtig 
transport, anvendelser af ren brint og 
brændselsceller, dekarboniseringsteknologi 
til industrien, CO2-opsamling og -lagring, 
teknologi vedrørende den cirkulære 
økonomi

b) teknologi inden for vedvarende 
energi, energilagringsteknologi, herunder 
batterier, teknologi inden for bæredygtig 
transport, anvendelser af grøn brint og 
brændselsceller, dekarboniseringsteknologi 
til industrien, CO2-opsamling og -lagring, 
affaldsforebyggelse, teknologi vedrørende 
den cirkulære økonomi og bioøkonomi

Or. en

Ændringsforslag 131
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra e – nr. iv – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) teknologi inden for vedvarende 
energi, energilagringsteknologi, herunder 

b) kerneenergi, teknologi inden for 
vedvarende energi, 
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batterier, teknologi inden for bæredygtig 
transport, anvendelser af ren brint og 
brændselsceller, dekarboniseringsteknologi 
til industrien, CO2-opsamling og -lagring, 
teknologi vedrørende den cirkulære 
økonomi

energilagringsteknologi, herunder batterier, 
teknologi inden for bæredygtig transport, 
anvendelser af ren brint og brændselsceller, 
dekarboniseringsteknologi til industrien, 
CO2-opsamling og -lagring, teknologi 
vedrørende den cirkulære økonomi

Or. en

Ændringsforslag 132
Lídia Pereira, Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, 
Radan Kanev

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra e – nr. iv – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) teknologi inden for vedvarende 
energi, energilagringsteknologi, herunder 
batterier, teknologi inden for bæredygtig 
transport, anvendelser af ren brint og 
brændselsceller, dekarboniseringsteknologi 
til industrien, CO2-opsamling og -lagring, 
teknologi vedrørende den cirkulære 
økonomi

b) teknologi inden for vedvarende 
energi, energilagringsteknologi, herunder 
batterier, teknologi inden for bæredygtig 
lavemissionstransport, anvendelser af ren 
brint og brændselsceller, 
dekarboniseringsteknologi til industrien, 
CO2-opsamling og -lagring, teknologi 
vedrørende den cirkulære økonomi

Or. en

Ændringsforslag 133
Michal Wiezik

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra e – nr. iv – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) teknologi inden for vedvarende 
energi, energilagringsteknologi, herunder 
batterier, teknologi inden for bæredygtig 
transport, anvendelser af ren brint og 
brændselsceller, dekarboniseringsteknologi 
til industrien, CO2-opsamling og -lagring, 
teknologi vedrørende den cirkulære 
økonomi

b) teknologi inden for vedvarende 
energi, energilagringsteknologi, herunder 
batterier, teknologi inden for bæredygtig 
transport, anvendelser af ren brint og 
brændselsceller, dekarboniseringsteknologi 
til industrien og bygninger, herunder 
investeringer i energibesparelser
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Or. en

Ændringsforslag 134
Ville Niinistö

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra e – nr. iv – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) teknologi inden for vedvarende 
energi, energilagringsteknologi, herunder 
batterier, teknologi inden for bæredygtig 
transport, anvendelser af ren brint og 
brændselsceller, dekarboniseringsteknologi 
til industrien, CO2-opsamling og -lagring, 
teknologi vedrørende den cirkulære 
økonomi

b) teknologi inden for vedvarende 
energi, energilagringsteknologi, herunder 
batterier, teknologi inden for bæredygtig 
transport, anvendelser af brint baseret på 
vedvarende energikilder og 
brændselsceller, dekarboniseringsteknologi 
til industrien, teknologi vedrørende den 
cirkulære økonomi

Or. en

Ændringsforslag 135
Michal Wiezik

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra e – nr. iv – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) teknologier inden for den 
cirkulære økonomi, herunder innovative 
teknologier til forbedring af anvendelse af 
affald til væsentlige formål med henblik 
på at optimere bioøkonomien og reducere 
presset på biosfæren og dens 
kulstofbindingspotentiale

Or. en

Ændringsforslag 136
Michal Wiezik

Forslag til forordning
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Artikel 7 – stk. 1 – litra e – nr. iv – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) omstilling af landbrugssystemer 
med henblik på at tilpasse dem til 
klimaændringerne og standse tabet af 
biodiversitet, øge modstandsdygtighed, 
effektivisere arealanvendelse og brug af 
regulering og støttende 
økosystemtjenester, forhindre 
ørkendannelse og reducere behovet for 
eksterne input, herunder foder, pesticider, 
gødning og antimikrobielle midler

Or. en

Ændringsforslag 137
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, Sara 
Cerdas, István Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Tudor Ciuhodaru

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra e – nr. iv – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) biomedicin, nanoteknologi, 
lægemidler og avancerede materialer

c) biomedicin, nanoteknologi, 
lægemidler og avancerede vedvarende og 
cirkulære materialer,

Or. en

Ændringsforslag 138
Lídia Pereira, Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, Cindy Franssen, Dolors Montserrat, 
Michal Wiezik, Radan Kanev, Inese Vaidere, Nathalie Colin-Oesterlé

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra e – nr. iv – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) biomedicin, nanoteknologi, 
lægemidler og avancerede materialer

c) biomedicin, nanoteknologi, 
bioteknologi, lægemidler og avancerede 
materialer
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Or. en

Ændringsforslag 139
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, Sara 
Cerdas, István Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra e – nr. v

Kommissionens forslag Ændringsforslag

v) produktionsanlæg til 
masseproduktion af IKT-komponenter og -
udstyr i EU,

v) produktionsanlæg til 
masseproduktion af IKT-komponenter og -
udstyr i EU under hensyntagen til 
ressourceeffektivitet, affaldsforebyggelse 
og cirkularitet i værdikæderne

Or. en

Ændringsforslag 140
Michal Wiezik

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra e – nr. vi

Kommissionens forslag Ændringsforslag

vi) forsyning og lageropbygning af 
kritiske input til offentlige aktører, 
virksomheder eller forbrugere i EU, 
herunder energi eller råmaterialer eller 
fødevaresikkerhed, som er relevant for 
ressourceeffektivitet og cirkularitet i 
strategiske værdikæder

vi) forsyning og lageropbygning af 
kritiske input til offentlige aktører, 
virksomheder eller forbrugere i EU, 
herunder energi eller råmaterialer eller 
fødevaresikkerhed, som er relevant for 
ressourceeffektivitet due diligence 
vedrørende miljø og menneskerettigheder, 
cirkularitet i strategiske værdikæder og ny 
udvikling og revision af lovgivningen om 
retten til reparation

Or. en

Ændringsforslag 141
Ville Niinistö
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Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra e – nr. vi

Kommissionens forslag Ændringsforslag

vi) forsyning og lageropbygning af 
kritiske input til offentlige aktører, 
virksomheder eller forbrugere i EU, 
herunder energi eller råmaterialer eller 
fødevaresikkerhed, som er relevant for 
ressourceeffektivitet og cirkularitet i 
strategiske værdikæder

vi) forsyning og lageropbygning af 
kritiske input til offentlige aktører, 
virksomheder eller forbrugere i EU, 
herunder energi eller råmaterialer, 
medmindre dette allerede er dækket af 
lovkrav, eller fødevaresikkerhed, som er 
relevant for behovet for en reduceret og 
mere effektiv udnyttelse af ressourcer og 
cirkularitet i strategiske værdikæder

Or. en

Ændringsforslag 142
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, Sara 
Cerdas, István Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Tudor Ciuhodaru

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra e – nr. vi

Kommissionens forslag Ændringsforslag

vi) forsyning og lageropbygning af 
kritiske input til offentlige aktører, 
virksomheder eller forbrugere i EU, 
herunder energi eller råmaterialer eller 
fødevaresikkerhed, som er relevant for 
ressourceeffektivitet og cirkularitet i 
strategiske værdikæder

vi) forsyning og lageropbygning af 
kritiske input til offentlige aktører, 
virksomheder eller forbrugere i EU, 
herunder energi eller råmaterialer eller 
fødevaresikkerhed eller lægemidler, som 
er relevant for ressourceeffektivitet, 
affaldsforebyggelse og cirkularitet i 
strategiske værdikæder

Or. en

Ændringsforslag 143
Ville Niinistö

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra e – nr. vii – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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vii) teknologier og input, der er 
afgørende for Unionens og 
medlemsstaternes sikkerhed, f.eks. inden 
for forsvars- og rumsektorerne eller 
cybersikkerhed, samt produkter med 
dobbelt anvendelse som defineret i artikel 
2, nr. 1), i Rådets forordning (EF) nr. 
428/2009.

vii) teknologier og input af kritisk 
betydning for Unionens og 
medlemsstaternes sikkerhed (f.eks. inden 
for rumsektorerne eller cybersikkerhed), 
samt produkter med dobbelt anvendelse 
som defineret i artikel 2, nr. 1), i Rådets 
forordning (EF) nr. 428/2009.

Or. en

Ændringsforslag 144
Lídia Pereira, Pernille Weiss, Cindy Franssen, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, 
Radan Kanev

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra e – nr. vii – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på at værne om Unionens og 
medlemsstaternes sikkerhed må den 
endelige modtager i forbindelse med 
investeringer på rum- og forsvarsområdet 
og inden for cybersikkerhed samt bestemte 
typer af projekter med reelle og direkte 
sikkerhedsmæssige konsekvenser i kritiske 
sektorer ikke være kontrolleret af et 
tredjeland eller af tredjelandsenheder, og 
den skal have sin ledelse i Unionen.

Med henblik på at værne om Unionens og 
medlemsstaternes sikkerhed må den 
endelige modtager i forbindelse med 
investeringer på rum- og forsvarsområdet 
og inden for cybersikkerhed samt bestemte 
typer af projekter med reelle og direkte 
sikkerhedsmæssige konsekvenser i kritiske 
sektorer ikke være kontrolleret af et 
tredjeland eller af tredjelandsenheder, og 
den skal have sin ledelse i Unionen. Der 
bør ikke ydes finansiel støtte, hvis et 
projekt ikke er i overensstemmelse med 
Unionens strategiske og økonomiske 
interesser, f.eks. projekter, som vil øge 
afhængigheden af sårbare eller 
ikkediversificerede forsyningskæder.

Or. en

Ændringsforslag 145
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, Sara 
Cerdas, István Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Tudor Ciuhodaru

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra e – nr. vii – stk. 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Adgang til den tilgængelige finansiering 
under politikområdet strategiske 
europæiske investeringer afhænger af 
godkendelse og demonstration af 
medlemsstaternes forpligtelse til Unionens 
mål om klimaneutralitet og de individuelle 
medlemsstaters målsætning senest i 2050 
samt vedtagelse af en langsigtet strategi 
som omhandlet i artikel 15 i forordning 
(EU) 2018/1999.

Or. en

Ændringsforslag 146
Pascal Canfin, Frédérique Ries, Irena Joveva, Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, 
Martin Hojsík

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra e – nr. vii – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Styringsrådet fastlægger alle nødvendige 
krav vedrørende kontrol over og ledelse af 
de endelige modtagere for de øvrige 
områder under politikområdet for 
strategiske europæiske investeringer samt 
vedrørende kontrol over formidlere under 
dette politikområde i lyset af gældende 
retsprincipper og sikkerhedshensyn.

Aktiviteter er ikke berettigede til støtte 
under denne forordning, hvis de:

a) er uforenelige med opfyldelsen af 
Parisaftalen og den europæiske grønne 
pagts klima- og miljømål, navnlig målet 
om klimaneutralitet senest i 2050 og de 
fastsatte mål i forordning XXXX/XX (den 
europæiske klimalov)
b) ikke opfylder princippet om "ikke at 
gøre væsentlig skade", som er fastlagt ved 
forordning (EU) 2020/852.
Styringsrådet fastlægger alle nødvendige 
krav vedrørende kontrol over og ledelse af 
de endelige modtagere for de øvrige 
områder under politikområdet for 
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strategiske europæiske investeringer samt 
vedrørende kontrol over formidlere under 
dette politikområde i lyset af gældende 
retsprincipper og sikkerhedshensyn.

Or. en

Ændringsforslag 147
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra e – nr. vii – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Styringsrådet fastlægger alle nødvendige 
krav vedrørende kontrol over og ledelse af 
de endelige modtagere for de øvrige 
områder under politikområdet for 
strategiske europæiske investeringer samt 
vedrørende kontrol over formidlere under 
dette politikområde i lyset af gældende 
retsprincipper og sikkerhedshensyn.

Styringsrådet fastlægger i tæt samarbejde 
med det rådgivende udvalg alle 
nødvendige krav vedrørende kontrol over 
og ledelse af de endelige modtagere for de 
øvrige områder under politikområdet for 
strategiske europæiske investeringer samt 
vedrørende kontrol over formidlere under 
dette politikområde i lyset af gældende 
retsprincipper og sikkerhedshensyn.

Or. en

Ændringsforslag 148
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis en finansierings- eller 
investeringstransaktion, der forelægges for 
det i artikel 23 omhandlede 
Investeringsudvalg, hører ind under mere 
end et politikområde, placeres den inden 
for det område, som dens primære mål 
eller de primære mål for størsteparten af 
dens delprojekter hører ind under, 
medmindre andet er fastsat i 
investeringsretningslinjerne.

2. Hvis en finansierings- eller 
investeringstransaktion, der forelægges for 
det i artikel 23 omhandlede 
Investeringsudvalg, hører ind under mere 
end et politikområde, screenes den i 
forhold til EU-klassificeringssystemets 
screeningkriterier, som er fastlagt ved 
forordning (EU) 2020/852, og navnlig 
princippet om "ikke at gøre væsentlig 
skade". Den placeres inden for det 
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område, som dens primære mål eller de 
primære mål for størsteparten af dens 
delprojekter hører ind under, medmindre 
andet er fastsat i 
investeringsretningslinjerne.

Or. en

Ændringsforslag 149
Ville Niinistö

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Finansierings- og 
investeringsforanstaltninger skal bestå 
testen om "ikke at gøre væsentlig skade" 
som fastsat i artikel 17 i forordning (EU) 
2020/852.

Or. en

Ændringsforslag 150
Alexandr Vondra

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Finansierings- og 
investeringstransaktioner screenes for at 
fastslå, om de har en miljømæssig, 
klimamæssig eller social virkning. Hvis 
dette er tilfældet, underlægges de prøvning 
med hensyn til deres klima- og 
miljømæssige samt sociale bæredygtighed 
med henblik på at minimere deres 
skadelige virkning og maksimere fordelene 
for klimaet, miljøet og den sociale 
dimension. Projektpromotorer, der 
anmoder om finansiering, skal med henblik 
herpå tilvejebringe de fornødne 

3. Finansierings- og 
investeringstransaktioner screenes for at 
fastslå, om de har en miljømæssig, 
klimamæssig eller social virkning. Hvis 
dette er tilfældet, underlægges de prøvning 
med hensyn til deres klima- og 
miljømæssige samt sociale bæredygtighed 
med henblik på at minimere deres 
skadelige virkning og maksimere fordelene 
for klimaet, miljøet og den sociale 
dimension. Projektpromotorer, der 
anmoder om finansiering, skal med henblik 
herpå tilvejebringe de fornødne 
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oplysninger med udgangspunkt i de 
retningslinjer, der er omhandlet i stk. 4. 
Projekter, der er under en vis størrelse som 
fastsat i disse retningslinjer, er undtaget fra 
prøvning. Projekter, der er uforenelige 
med klimamålene, er ikke støtteberettigede 
i henhold til denne forordning. Hvis 
gennemførelsespartneren fastslår, at det 
ikke er nødvendigt at foretage prøvning 
med hensyn til bæredygtigheden, skal 
denne forelægge Investeringsudvalget en 
begrundelse herfor.

oplysninger med udgangspunkt i de 
retningslinjer, der er omhandlet i stk. 4. 
Projekter, der er under en vis størrelse som 
fastsat i disse retningslinjer, er undtaget fra 
prøvning. Projekter, der er forenelige med 
klimamålene, herunder produktion af 
kerneenergi og projekter med vigtige 
lavemissionsovergangsteknologier såsom 
naturgas, samt CO2-opsamling og 
lagring, er støtteberettigede i henhold til 
denne forordning. Hvis 
gennemførelsespartneren fastslår, at det 
ikke er nødvendigt at foretage prøvning 
med hensyn til bæredygtigheden, skal 
denne forelægge Investeringsudvalget en 
begrundelse herfor.

Or. en

Ændringsforslag 151
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Finansierings- og 
investeringstransaktioner screenes for at 
fastslå, om de har en miljømæssig, 
klimamæssig eller social virkning. Hvis 
dette er tilfældet, underlægges de prøvning 
med hensyn til deres klima- og 
miljømæssige samt sociale bæredygtighed 
med henblik på at minimere deres 
skadelige virkning og maksimere fordelene 
for klimaet, miljøet og den sociale 
dimension. Projektpromotorer, der 
anmoder om finansiering, skal med henblik 
herpå tilvejebringe de fornødne 
oplysninger med udgangspunkt i de 
retningslinjer, der er omhandlet i stk. 4. 
Projekter, der er under en vis størrelse som 
fastsat i disse retningslinjer, er undtaget fra 
prøvning. Projekter, der er uforenelige med 
klimamålene, er ikke støtteberettigede i 
henhold til denne forordning. Hvis 

3. Finansierings- og 
investeringstransaktioner screenes for at 
fastslå, om de har en miljømæssig, 
klimamæssig eller social virkning. Hvis 
dette er tilfældet, underlægges de prøvning 
med hensyn til deres klima- og 
miljømæssige samt sociale bæredygtighed 
med henblik på at forebygge deres 
skadelige virkning og maksimere fordelene 
for klimaet, miljøet og den sociale 
dimension. Projektpromotorer, der 
anmoder om finansiering, skal med henblik 
herpå tilvejebringe de fornødne 
oplysninger med udgangspunkt i de 
retningslinjer, der er omhandlet i stk. 4. 
Projekter, der er under en vis størrelse som 
fastsat i disse retningslinjer, er undtaget fra 
prøvning. Projekter, der er uforenelige med 
klimamålene, og som ikke opfylder 
kriterierne i EU-klassificeringssystemet, 
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gennemførelsespartneren fastslår, at det 
ikke er nødvendigt at foretage prøvning 
med hensyn til bæredygtigheden, skal 
denne forelægge Investeringsudvalget en 
begrundelse herfor.

som er fastlagt ved forordning (EU) 
2020/852, er ikke støtteberettigede i 
henhold til denne forordning. Hvis 
gennemførelsespartneren fastslår, at det 
ikke er nødvendigt at foretage prøvning 
med hensyn til bæredygtigheden, skal 
denne forelægge Investeringsudvalget en 
begrundelse herfor.

Or. en

Ændringsforslag 152
Ville Niinistö

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Finansierings- og 
investeringstransaktioner screenes for at 
fastslå, om de har en miljømæssig, 
klimamæssig eller social virkning. Hvis 
dette er tilfældet, underlægges de prøvning 
med hensyn til deres klima- og 
miljømæssige samt sociale bæredygtighed 
med henblik på at minimere deres 
skadelige virkning og maksimere fordelene 
for klimaet, miljøet og den sociale 
dimension. Projektpromotorer, der 
anmoder om finansiering, skal med henblik 
herpå tilvejebringe de fornødne 
oplysninger med udgangspunkt i de 
retningslinjer, der er omhandlet i stk. 4. 
Projekter, der er under en vis størrelse som 
fastsat i disse retningslinjer, er undtaget fra 
prøvning. Projekter, der er uforenelige med 
klimamålene, er ikke støtteberettigede i 
henhold til denne forordning. Hvis 
gennemførelsespartneren fastslår, at det 
ikke er nødvendigt at foretage prøvning 
med hensyn til bæredygtigheden, skal 
denne forelægge Investeringsudvalget en 
begrundelse herfor.

3. Finansierings- og 
investeringstransaktioner screenes for at 
fastslå, om de har en miljømæssig, 
klimamæssig eller social virkning. Hvis 
dette er tilfældet, underlægges de prøvning 
med hensyn til deres klima- og 
miljømæssige samt sociale bæredygtighed 
med henblik på at minimere deres 
skadelige virkning og maksimere fordelene 
for klimaet, miljøet og den sociale 
dimension. Projektpromotorer, der 
anmoder om finansiering, skal med henblik 
herpå tilvejebringe de fornødne 
oplysninger med udgangspunkt i de 
retningslinjer, der er omhandlet i stk. 4. 
Projekter, der er under en vis størrelse som 
fastsat i disse retningslinjer, er undtaget fra 
prøvning. Projekter, der er uforenelige med 
Unionens klima- og miljømål, er ikke 
støtteberettigede i henhold til denne 
forordning. Hvis gennemførelsespartneren 
fastslår, at det ikke er nødvendigt at 
foretage prøvning med hensyn til 
bæredygtigheden, skal denne forelægge 
Investeringsudvalget en begrundelse 
herfor.

Or. en
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Ændringsforslag 153
Lídia Pereira, Pernille Weiss, Cindy Franssen, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, 
Radan Kanev, Inese Vaidere

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen udarbejder 
bæredygtighedsretningslinjer, der i 
overensstemmelse med Unionens 
miljømæssige og sociale målsætninger og 
standarder giver mulighed for:

4. Kommissionen udarbejder 
bæredygtighedsretningslinjer, der i 
overensstemmelse med Unionens 
miljømæssige og sociale målsætninger og 
standarder, herunder forordning (EU) 
2020/852, giver mulighed for:

Or. en

Ændringsforslag 154
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen udarbejder 
bæredygtighedsretningslinjer, der i 
overensstemmelse med Unionens 
miljømæssige og sociale målsætninger og 
standarder giver mulighed for:

4. Kommissionen udarbejder 
bæredygtighedsretningslinjer i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
2020/852, og Unionens klima- og 
miljømæssige og sociale målsætninger og 
standarder giver mulighed for:

Or. en

Ændringsforslag 155
Ville Niinistö

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen udarbejder 4. Kommissionen udarbejder 
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bæredygtighedsretningslinjer, der i 
overensstemmelse med Unionens 
miljømæssige og sociale målsætninger og 
standarder giver mulighed for:

bæredygtighedsretningslinjer, der i 
overensstemmelse med Unionens klima- 
og miljømæssige og sociale målsætninger 
og standarder giver mulighed for:

Or. en

Ændringsforslag 156
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4 – litra -a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) at støtte partnere og modtagere 
med hensyn til, hvordan målene i EU-
klassificeringssystemet og princippet om 
"ikke at gøre væsentlig skade" kan opnås 
og gennemføres

Or. en

Ændringsforslag 157
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) med hensyn til tilpasning at sikre 
resiliens mod klimaforandringernes 
potentielle negative virkninger ved hjælp af 
vurderinger af klimasårbarheden og -risici, 
herunder gennem relevante 
tilpasningsforanstaltninger, samt med 
hensyn til afbødning at integrere 
drivhusgasomkostningerne og de positive 
virkninger af foranstaltninger til 
modvirkning af klimaforandringer i cost 
benefit-analysen

a) med hensyn til tilpasning at sikre 
resiliens mod klimaforandringernes 
potentielle negative virkninger ved hjælp af 
vurderinger af klimasårbarheden og -risici, 
herunder gennem relevante 
tilpasningsforanstaltninger, samt med 
hensyn til afbødning at integrere 
drivhusgasomkostningerne under 
anvendelse af en transformativ kulstofpris 
og de positive virkninger af 
foranstaltninger til modvirkning af 
klimaforandringer i cost benefit-analysen

Or. en
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Ændringsforslag 158
Ville Niinistö

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at tage højde for projektets samlede 
indvirkning med hensyn til de væsentligste 
elementer af naturkapitalen vedrørende 
luft, vand, jord og biodiversitet

b) at minimere projektets samlede 
indvirkning med hensyn til de væsentligste 
elementer af naturkapitalen vedrørende 
luft, vand, jord og biodiversitet

Or. en

Ændringsforslag 159
Ville Niinistö

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) at vurdere projekter med hensyn til 
deres bidrag til Unionens klima- og 
energimål for 2030 og målet om at nå 
drivhusgasneutralitet i Unionen senest i 
2040

Or. en

Ændringsforslag 160
Alexandr Vondra

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at anslå projekternes sociale 
indvirkning, herunder med hensyn til 
ligestilling mellem kønnene, den sociale 
integration i bestemte områder eller 
befolkningsgrupper og den økonomiske 

c) at anslå projekternes sociale 
indvirkning, herunder med hensyn til 
ligestilling mellem kønnene, den sociale 
integration i bestemte områder eller 
befolkningsgrupper og den økonomiske 
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udvikling i områder og sektorer, der er 
berørt af strukturelle udfordringer såsom 
nødvendigheden af at dekarbonisere 
økonomien

udvikling i områder og sektorer, såsom 
kulafhængige regioner, der er berørt af 
strukturelle udfordringer såsom 
nødvendigheden af at dekarbonisere 
økonomien

Or. en

Ændringsforslag 161
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at anslå projekternes sociale 
indvirkning, herunder med hensyn til 
ligestilling mellem kønnene, den sociale 
integration i bestemte områder eller 
befolkningsgrupper og den økonomiske 
udvikling i områder og sektorer, der er 
berørt af strukturelle udfordringer såsom 
nødvendigheden af at dekarbonisere 
økonomien

c) at anslå projekternes sociale 
indvirkning på den sociale integration i 
bestemte områder eller befolkningsgrupper 
og den økonomiske udvikling i områder og 
sektorer, der er berørt af strukturelle 
udfordringer såsom processen med at 
dekarbonisere økonomien

Or. en

Ændringsforslag 162
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) at identificere projekter, der er 
uforenelige med opfyldelsen af 
klimamålene

d) at identificere projekter, der er 
uforenelige med opfyldelsen af 
klimaneutralitetsmålene og andre 
miljømål under EU-
klassificeringssystemet, som er fastlagt 
ved forordning (EU) 2020/852, og 
princippet om "ikke at gøre væsentlig 
skade"
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Or. en

Ændringsforslag 163
Ville Niinistö

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) at identificere projekter, der er 
uforenelige med opfyldelsen af 
klimamålene

d) at identificere projekter, der er 
uforenelige med opfyldelsen af Unionens 
klima- og miljømål

Or. en

Ændringsforslag 164
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) at vurdere projekter med hensyn til 
deres bidrag til omstillingen til 
klimaneutralitet baseret på 
videnskabsbaserede og tidsbestemte mål, 
herunder klima- og miljømålene for 2030

Or. en

Ændringsforslag 165
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Gennemførelsespartnerne skal 
tilstræbe, at mindst 60 % af 
investeringerne under politikområdet 
bæredygtig infrastruktur bidrager til at 

udgår
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opfylde Unionens mål vedrørende klima 
og miljø.
Kommissionen tilstræber sammen med 
gennemførelsespartnerne at sikre, at den 
del af EU-garantien, der anvendes under 
politikområdet bæredygtige investeringer, 
fordeles med henblik på at skabe balance 
mellem de forskellige områder, der er 
omhandlet i stk. 1, litra a).

Or. en

Ændringsforslag 166
Ville Niinistö

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 6 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Gennemførelsespartnerne skal 
tilstræbe, at mindst 60 % af investeringerne 
under politikområdet bæredygtig 
infrastruktur bidrager til at opfylde 
Unionens mål vedrørende klima og miljø.

6. Gennemførelsespartnerne skal 
tilstræbe, at mindst 80 % af investeringerne 
under politikområdet bæredygtig 
infrastruktur og mindst 65 % af 
investeringerne under politikområdet 
strategiske europæiske investeringer 
bidrager til at opfylde Unionens mål 
vedrørende klima og miljø. Mindst 30 % af 
investeringer under politikområdet 
bæredygtig infrastruktur skal bidrage til 
opfyldelsen at målene i EU's 
biodiversitetsstrategi 2030. Kun projekter, 
der opfylder de relevante tekniske 
screeningkriterier udviklet under 
forordning (EU) 2020/852, tages i 
betragtning med hensyn til bidraget til 
disse udgiftsmål.

Or. en

Ændringsforslag 167
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti
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Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 6 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Gennemførelsespartnerne skal 
tilstræbe, at mindst 60 % af 
investeringerne under politikområdet 
bæredygtig infrastruktur bidrager til at 
opfylde Unionens mål vedrørende klima 
og miljø.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 168
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 6 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Gennemførelsespartnerne skal 
tilstræbe, at mindst 60 % af investeringerne 
under politikområdet bæredygtig 
infrastruktur bidrager til at opfylde 
Unionens mål vedrørende klima og miljø.

6. Gennemførelsespartnerne skal 
tilstræbe, at 100 % af investeringerne under 
politikområdet bæredygtig infrastruktur og 
mindst 60 % af investeringerne under 
politikområdet strategiske europæiske 
investeringer bidrager til at opfylde 
Unionens mål vedrørende klima og miljø 
og i overensstemmelse med EU-
klassificeringssystemet, som er fastlagt 
ved forordning (EU) 2020/852, og 
princippet om "ikke at gøre væsentlig 
skade".

Or. en

Ændringsforslag 169
Ville Niinistö

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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8. Hvad angår finansierings- og 
investeringstransaktioner i forsvars- og 
rumsektorerne samt inden for 
cybersikkerhed under politikområdet 
strategiske europæiske investeringer kan 
der i investeringsretningslinjerne fastsættes 
begrænsninger vedrørende overførsel og 
licensudstedelse af IP-rettigheder til 
kritiske teknologier og teknologier, der er 
nødvendige for at værne om Unionens og 
medlemsstaternes sikkerhed.

8. Hvad angår finansierings- og 
investeringstransaktioner i rumsektorerne 
samt inden for cybersikkerhed under 
politikområdet strategiske europæiske 
investeringer kan der i 
investeringsretningslinjerne fastsættes 
begrænsninger vedrørende overførsel og 
licensudstedelse af IP-rettigheder til 
kritiske teknologier og teknologier, der er 
nødvendige for at værne om Unionens og 
medlemsstaternes sikkerhed.

Or. en

Ændringsforslag 170
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) overholder EU-
klassificeringssystemet, som er fastlagt 
ved forordning (EU) 2020/852, og 
princippet om "ikke at gøre væsentlig 
skade"

Or. en

Ændringsforslag 171
Michal Wiezik

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) bidrager til Unionens politiske mål 
og hører ind under de områder, der kan 
støttes med finansierings- og 
investeringstransaktioner under det 
pågældende politikområde i 
overensstemmelse med denne forordnings 
bilag II

b) bidrager til den europæiske grønne 
pagts politiske mål og hører ind under de 
områder, der kan støttes med finansierings- 
og investeringstransaktioner under det 
pågældende politikområde i 
overensstemmelse med denne forordnings 
bilag II
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Or. en

Begrundelse

Den grønne pagt er Unionens nye vækststrategi og indeholder en lang række initiativer og 
lovgivningsforslag, som ikke er forbundet med et budget. Denne behandling giver mulighed 
for en tilstrækkelig bred rækkevidde, men et klarere og mere målrettet omfang.

Ændringsforslag 172
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen og det styringsråd, 
der er nedsat efter artikel 20, bistås af et 
rådgivende udvalg.

1. Kommissionen og det styringsråd, 
der er nedsat efter artikel 20, bistås af et 
rådgivende udvalg og rapporterer til dette.

Or. en

Ændringsforslag 173
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det rådgivende udvalg bestræber 
sig på at sikre en ligelig kønsfordeling og 
består af:

2. Det rådgivende udvalg består af:

Or. en

Ændringsforslag 174
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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6. Medlemsstaternes repræsentanter 
samles ligeledes mindst to gange om året i 
et særskilt format, som ledes af 
Kommissionen.

udgår

Or. en

Begrundelse

Repræsentanter for medlemsstaterne bør ikke være en del af et særskilt udvalg i forhold til de 
operationelle parters repræsentanter.

Ændringsforslag 175
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Det rådgivende udvalg og 
repræsentanterne for medlemsstaterne 
kan på deres møder som omhandlet i stk. 6 
udstede henstillinger om gennemførelsen 
af InvestEU-programmet og dets 
virkemåde, som behandles af styringsrådet.

7. Det rådgivende udvalg kan udstede 
henstillinger om gennemførelsen af 
InvestEU-programmet og dets virkemåde, 
som behandles af styringsrådet.

Or. en

Begrundelse

Repræsentanter for medlemsstaterne bør ikke være en del af et særskilt udvalg i forhold til de 
operationelle parters repræsentanter.

Ændringsforslag 176
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 8 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen fastlægger det rådgivende 
udvalgs forretningsorden og leder dets 
sekretariat. Al relevant dokumentation og 
alle relevante oplysninger stilles til 

Kommissionen fastlægger sammen med 
medlemsstaterne det rådgivende udvalgs 
forretningsorden og leder dets sekretariat. 
Al relevant dokumentation og alle 
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rådighed for det rådgivende udvalg, så det 
kan varetage sine opgaver.

relevante oplysninger stilles til rådighed for 
det rådgivende udvalg, så det kan varetage 
sine opgaver.

Or. en

Ændringsforslag 177
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en beskrivelse af den foreslåede 
finansierings- og investeringstransaktion

a) en beskrivelse af den foreslåede 
finansierings- og investeringstransaktion 
samt af, hvordan de har efterlevet EU-
klassificeringssystemet, som er fastlagt 
ved forordning (EU) 2020/852, og 
princippet om "ikke at gøre væsentlig 
skade"

Or. en

Ændringsforslag 178
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) hvordan den foreslåede transaktion 
bidrager til EU's politiske mål

b) hvordan den foreslåede transaktion 
bidrager til EU's politiske mål, navnlig 
omstillingen til klimaneutralitet baseret 
på videnskabsbaserede og tidsbestemte 
mål samt den europæiske grønne pagt og 
andre mål for bæredygtighed

Or. en

Ændringsforslag 179
Michal Wiezik
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Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) hvordan den foreslåede transaktion 
bidrager til EU's politiske mål

b) hvordan den foreslåede transaktion 
bidrager til målene i den europæiske 
grønne pagt

Or. en

Ændringsforslag 180
Michal Wiezik

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) en beskrivelse af markedssvigtet 
eller det suboptimale investeringsforhold

d) en beskrivelse af markedssvigtet

Or. en

Begrundelse

Biodiversitets- eller økosystemrelaterede investeringer er kendetegnet ved både markedssvigt 
og en suboptimal investeringssituation og påvirkes i høj grad af begge dele. Dette bør kunne 
afspejles i resultattavlen og omsættes til dobbeltpoint for det, der i Kommissionens forslag 
gav ét point.


