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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling forelægger Budgetudvalget og Økonomi- 
og Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

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 

(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 
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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.

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, 
uden at det går ud over 
ligestillingsmålene. For at opfylde 
Unionens politiske mål og støtte en hurtig, 
inklusiv og sund økonomisk genopretning 
er det derfor nødvendigt at bidrage til at 
afhjælpe markedssvigtene og de 
suboptimale investeringsforhold og 
reducere det investeringsunderskud, der er 
i bestemte sektorer.

 

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4 a) I overensstemmelse med artikel 8 i 
TEUF, som forpligter Unionen til at 
fjerne uligheder og fremme princippet om 
ligestilling mellem kvinder og mænd i alle 
aktiviteter, bør InvestEU bidrage til 
gennemførelsen af Unionens politikker 
for ligestilling mellem kønnene og til 
fremme og styrkelse af kvinders 
indflydelse og status. Navnlig i 
betragtning af intensiteten af det 
økonomiske chok efter covid-19, der 
forventes at have en uforholdsmæssig stor 
indvirkning på kvinder, blandt andet 
gennem tab af arbejdspladser og den 
ubetalte omsorgsbyrde, bør InvestEU-
programmet anvende principperne om 
integrering af kønsaspektet og 
kønsbudgettering i overensstemmelse med 
"strategien for ligestilling mellem mænd 
og kvinder 2020-2025" af 5. marts 2020. 
Disse udgifter bør overvåges på passende 
vis efter principperne om integrering af 
kønsaspektet ved hjælp af indikatorer og 
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indsamling af kønsopdelte data med 
henblik på nøje at vurdere programmets 
indvirkning på kønsaspektet inden for 
rammerne af overvågning, rapportering 
og evaluering.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) InvestEU-Fonden bør støtte 
investeringer i materielle og immaterielle 
aktiver, herunder kulturarv, med henblik på 
at fremme bæredygtig og inklusiv vækst, 
investeringer og beskæftigelse for således 
at bidrage til øget velfærd, en mere ligelig 
indkomstfordeling og en højere grad af 
økonomisk, social og territorial 
samhørighed i Unionen. InvestEU-
finansierede projekter bør opfylde 
Unionens miljømæssige og sociale 
standarder, herunder for 
arbejdstagerrettigheder. Interventioner 
gennem InvestEU-Fonden bør supplere den 
EU-støtte, der ydes gennem tilskud.

(7) InvestEU-Fonden bør støtte 
investeringer i materielle og immaterielle 
aktiver, herunder kulturarv og ligestilling 
mellem kønnene, med henblik på at 
fremme bæredygtig og inklusiv vækst, 
investeringer og beskæftigelse for således 
at bidrage til øget velfærd, en mere ligelig 
indkomstfordeling og en højere grad af 
økonomisk, social og territorial 
samhørighed i Unionen. Ifølge en 
undersøgelse foretaget af Det Europæiske 
Institut for Ligestilling mellem Mænd og 
Kvinder i 2017 ville en forbedring af 
ligestillingen mellem kønnene skabe op til 
10,5 mio. nye arbejdspladser inden 2050, 
og beskæftigelsesfrekvensen i EU ville nå 
op på næsten 80 %. InvestEU-finansierede 
projekter bør derfor opfylde Unionens 
miljømæssige og sociale standarder, 
herunder for arbejdstagerrettigheder, og 
styrke ligestillingen mellem kønnene. 
Interventioner gennem InvestEU-Fonden 
bør supplere den EU-støtte, der ydes 
gennem tilskud.

Ændringsforslag 4

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 

(11) InvestEU-Fondens bidrag til 
opfyldelsen af klimamålene vil blive 
kortlagt ved hjælp af et EU-system til 
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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.

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, såsom 
ligestilling mellem kønnene.

__________________ __________________
25 COM(2018)353. 25 COM(2018)353.

Ændringsforslag 5

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 

(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, herunder på ligestilling 
mellem kønnene, 
arbejdsmarkedssegregering, lige 
muligheder og ligebehandling på 
arbejdspladsen. 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. I 
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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.

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 og andre 
miljømål, og som ikke er i 
overensstemmelse med de kriterier, der er 
fastlagt i EU-taksonomien, og princippet 
om "ikke at gøre væsentlig skade", 
navnlig aktiviteter vedrørende produktion, 
forarbejdning, distribution, lagring, 
transport eller forbrænding af fossile 
brændstoffer, bør ikke være 
støtteberettigede i henhold til denne 
forordning. Klimaændringer og 
miljøforringelse påvirker i 
uforholdsmæssig grad kvinder, men 
kvinder er underrepræsenterede i 
beslutningsprocessen vedrørende 
politikker til afbødning af 
klimaændringer. Vi er nødt til at sikre, at 
kvinder og andre sårbare grupper 
inddrages på alle niveauer af 
beslutningstagningen på nationalt plan og 
EU-plan.

Ændringsforslag 6

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 

(18) Mens det overordnede 
investeringsniveau i Unionen var stigende 
inden covid-19-krisen, blev der stadig ikke 
foretaget tilstrækkelige investeringer i 
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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 
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.

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 
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. 
En bedre kønsbalance i finansieringen af 
nystartede virksomheder og innovation vil 
bidrage til at udnytte de bedste talenter og 
idéer. Mindre end 1 % af 
venturekapitalfondene forvaltes af 
kvinder, og andelen af kvindelige 
iværksættere er betydeligt lavere end 
gennemsnittet for alle typer virksomheder.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Der er et presserende behov for at 
investere i og fremme den digitale 
omstilling og for at udbrede fordelene 
heraf til alle borgere og virksomheder i 
Unionen. Den solide politiske ramme for 

(20) Der er et presserende behov for at 
investere i og fremme den digitale 
omstilling under behørig hensyntagen til 
den kønsbestemte digitale kløft og for at 
udbrede fordelene heraf til alle borgere og 
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strategien for et digitalt indre marked bør 
nu følges op med tilsvarende ambitiøse 
investeringer, bl.a. inden for kunstig 
intelligens, i overensstemmelse med 
programmet for et digitalt Europa.

virksomheder i Unionen. Den solide 
politiske ramme for strategien for et 
digitalt indre marked bør nu følges op med 
tilsvarende ambitiøse investeringer, bl.a. 
inden for kunstig intelligens, i 
overensstemmelse med programmet for et 
digitalt Europa.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 22

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 

(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 inklusion 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 og iværksætteruddannelse, 
bl.a. i regioner, som er afhængige af en 
kulstofintensiv økonomi, og som er 
påvirket af den strukturelle omstilling til en 
lavemissionsøkonomi, og til at fremme 
beskæftigelsesmulighederne i sektorer, 
der er afgørende for den digitale fremtid. 



PE655.872v01-00 10/23 AD\1213154DA.docx

DA

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 kultur og kreativitet med et 
socialt formål.

Fonden bør anvendes til at støtte projekter, 
der har positive sociale virkninger, 
herunder fremme af forståelse på tværs af 
generationerne, og bør fremme social 
inklusion ved at bidrage til at øge 
beskæftigelsen i alle regioner, særligt 
blandt ufaglærte og langtidsledige og 
underbeskæftigede, og til at fremme 
ligestilling ved at adressere 
arbejdsmarkedssegregering, fjerne de 
kønsbestemte beskæftigelses-, løn- og 
pensionsmæssige forskelle, fremme 
balancen mellem arbejdsliv og privatliv, 
fremme lige muligheder og ligebehandling 
på arbejdspladsen, 
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 kultur og kreativitet med et 
socialt formål.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) For at håndtere de negative følger 
af de omfattende samfundsmæssige 
forandringer i Unionen og af 
arbejdsmarkedsudviklingen i de kommende 
ti år er det nødvendigt at investere i 
menneskelig kapital, social infrastruktur, 
mikrofinansiering, finansiering af etiske og 
sociale virksomheder og nye 
samfundsøkonomiske forretningsmodeller, 
herunder investeringer med social 
indvirkning samt sociale resultatkontrakter. 
InvestEU-programmet bør understøtte det 
fremspirende sociale markedsøkosystem 
med henblik på at forbedre udbuddet af og 
adgangen til finansiering for 
mikrovirksomheder, sociale virksomheder 
og institutioner, der udfører frivilligt 

(23) For at håndtere de negative følger 
af de omfattende samfundsmæssige 
forandringer i Unionen og af 
arbejdsmarkedsudviklingen i de kommende 
ti år er det nødvendigt at investere i 
menneskelig kapital, social infrastruktur, 
mikrofinansiering, finansiering af etiske og 
sociale virksomheder og nye 
samfundsøkonomiske forretningsmodeller, 
herunder investeringer med social 
indvirkning samt sociale resultatkontrakter. 
InvestEU-programmet bør understøtte det 
fremspirende sociale markedsøkosystem 
med henblik på at forbedre udbuddet af og 
adgangen til finansiering for 
mikrovirksomheder, sociale virksomheder 
og institutioner, der udfører frivilligt 
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samfundsarbejde, med det formål at 
imødekomme efterspørgslen blandt dem, 
der har størst behov. I rapporten "Boosting 
Investment in Social Infrastructure in 
Europe" (fremme af investeringer i social 
infrastruktur i Europa), som taskforcen på 
højt plan for investering i social 
infrastruktur i Europa offentliggjorde i 
januar 2018, peges der på et samlet 
investeringsunderskud på mindst 1,5 mia. 
EUR for perioden 2018-2030 inden for 
social infrastruktur og sociale tjenester, 
herunder uddannelse, sundhed og bolig. 
Der er således brug for støtte, også på EU-
plan. Derfor bør offentlige, erhvervsrettede 
og filantropiske midler samt støtte fra 
velgørende fonde og fra alternative former 
for finansielle udbydere, herunder etiske, 
sociale og bæredygtige aktører, samles og 
udnyttes til støtte for udviklingen af en 
social værdikæde på markedet og en mere 
modstandsdygtig Union.

samfundsarbejde, med det formål at 
imødekomme efterspørgslen blandt dem, 
der har størst behov. I rapporten "Boosting 
Investment in Social Infrastructure in 
Europe" (fremme af investeringer i social 
infrastruktur i Europa), som taskforcen på 
højt plan for investering i social 
infrastruktur i Europa offentliggjorde i 
januar 2018, peges der på et samlet 
investeringsunderskud på mindst 1,5 mia. 
EUR for perioden 2018-2030 inden for 
social infrastruktur og sociale tjenester, 
herunder uddannelse, sundhed og bolig. 
Der er således brug for støtte, også på EU-
plan. Derfor bør offentlige, erhvervsrettede 
og filantropiske midler samt støtte fra 
velgørende fonde og fra alternative former 
for finansielle udbydere, herunder etiske, 
sociale og bæredygtige aktører, samles og 
udnyttes til støtte for udviklingen af en 
social værdikæde på markedet og en mere 
modstandsdygtig Union. Social innovation 
og den sociale økonomi bør spille en 
central rolle i denne proces.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23 a) Udbruddet af covid-19-pandemien 
har vist, at uformel og formel pleje, 
herunder, men ikke begrænset til, 
børnepasning, pleje af personer med 
handicap og ældrepleje er et værdifuldt 
samfundsmæssigt gode, men et som i 
væsentlig grad påvirker familier og i 
uforholdsmæssig stor grad påvirker 
kvinder. For at fremme balancen mellem 
arbejdsliv og privatliv og fremme kvinders 
deltagelse på arbejdsmarkedet samt 
økonomien generelt bør InvestEU støtte 
udviklingen af plejeinfrastruktur og -
ydelser og bør indsamle og fremme 
innovative metoder til tilvejebringelse af 
pleje for de nationale myndigheder og 
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EU.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 23 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23 b) Støtte til og integration af sårbare 
personer kan resultere i økonomiske, 
samfundsmæssige og personlige gevinster 
for Unionen og medlemsstaterne. I hele 
covid-19-nedlukningsperioden blev der 
konstateret en stigning i forekomsten af 
vold i hjemmet i hele Unionen. For at løse 
problemet med vold i hjemmet og 
konsekvenserne af vold for kvinder og 
mænd i EU og medlemsstaterne bør 
InvestEU støtte udviklingen af den 
nødvendige infrastruktur, herunder 
krisecentre og hjælpelinjer for voldsofre.

Ændringsforslag 12

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 

(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. I denne forbindelse bør 
der lægges særlig vægt på at støtte 
SMV'er, navnlig SMV'er, der ledes af 
kvinder, som ofte står over for særlige 
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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.

udfordringer, når det gælder adgang til 
den nødvendige finansiering fra 
finansieringsmekanismer og -
institutioner, og som vil have behov for 
betydelig støtte i genopretningsfasen. 
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, strategien for ligestilling mellem 
mænd og kvinder 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.

Ændringsforslag 13

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 

(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 og de enkelte 
udvalgs overordnede sammensætning bør 
opnå en kønsfordeling på mindst 40 % af 
det underrepræsenterede køn. Ledelses- 
og forvaltningsstrukturen bør ikke gribe 
ind i eller blande sig i EIB-Gruppens eller 
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beslutningstagning og bør ikke være en 
erstatning for deres respektive styrende 
organer.

andre gennemførelsespartneres 
beslutningstagning og bør ikke være en 
erstatning for deres respektive styrende 
organer.

Ændringsforslag 14

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 
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 

(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, 
ligelig kønsfordeling 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 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 
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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.

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.

Ændringsforslag 15

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 
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.

(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 
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. 
Underfinansieringen af kvinders 
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innovative projekter og virksomheder bør 
i særlig grad afhjælpes gennem en 
revision af kriterierne.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 3 – tk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) social modstandsdygtighed, 
inklusion og innovation i Unionen

c) social modstandsdygtighed, 
ligestilling mellem mænd og kvinder på 
arbejdsmarkedet, inklusion og innovation i 
Unionen og ligestilling mellem kønnene.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. InvestEU-programmet har følgende 
specifikke målsætninger:

2. InvestEU-programmet har følgende 
specifikke målsætninger under behørig 
hensyntagen til princippet om og 
bestræbelserne på ligestilling mellem 
mænd og kvinder:

Ændringsforslag 18

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) et politikområde for forskning, 
innovation og digitalisering, som omfatter 
forsknings-, produktudviklings- og 
innovationsaktiviteter, overførsel af 
teknologier og forskningsresultater til 
markedet for at støtte markedskatalysatorer 
og samarbejde mellem virksomheder, 
demonstration og udbredelse af innovative 
løsninger og støtte til opskalering af 
innovative virksomheder samt 

b) et politikområde for forskning, 
innovation og digitalisering, som omfatter 
forsknings-, produktudviklings- og 
innovationsaktiviteter, overførsel af 
teknologier og forskningsresultater til 
markedet for at støtte markedskatalysatorer 
og samarbejde mellem virksomheder, 
demonstration og udbredelse af innovative 
løsninger og støtte til opskalering af 
innovative virksomheder samt 
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digitalisering af Unionens industrisektor digitalisering af Unionens industrisektor, 
under behørig hensyntagen til den 
kønsbestemte digitale kløft;

Ændringsforslag 19

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) et politikområde for SMV'er, som 
omfatter adgang til og tilgængelighed af 
finansiering for primært SMV'er, herunder 
innovative SMV'er og SMV'er, der er 
aktive i de kulturelle og kreative sektorer, 
samt små midcapselskaber

c) et politikområde for SMV'er, som 
omfatter adgang til og tilgængelighed af 
finansiering for primært SMV'er, med 
særlig hensyntagen til SMV'er, der ledes 
af kvinder, herunder innovative SMV'er og 
SMV'er, der er aktive i de kulturelle og 
kreative sektorer, samt små 
midcapselskaber

Ændringsforslag 20

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 og integrering 
af ligestilling mellem kønnene og ligelig 
deltagelse af kvinder i økonomien, 
navnlig for så vidt angår jobskabelse, med 
det formål at fjerne den kønsbestemte 
omsorgsforskel ved at forbedre udbuddet 
af og prisen på plejeydelser af høj kvalitet 
gennem ESF +, EFRU, InvestEU, 
ELFUL samt i samfundet, færdigheder, 
uddannelse og relaterede tjenester, 
iværksætteri, sociale infrastrukturer, 
herunder sundheds- og 
uddannelsesinfrastruktur samt socialt 
byggeri og studenterboliger, børnepasning, 
social innovation, sundhed, og 
langtidspleje og børnepasning, navnlig for 
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enlige forældre, pleje af personer med 
handicap, inklusion og tilgængelighed, 
foranstaltninger til opnåelse af balance 
mellem arbejdsliv og privatliv, kulturelle 
og kreative aktiviteter med et socialt 
formål, fremme af forståelse på tværs af 
generationerne og støtte til og integration 
af sårbare personer, herunder personer 
med handicap, enlige forældre, personer 
med ringe socioøkonomisk status, 
kvinder, ofre for/overlevende efter 
kønsbaseret vold, LGBTI-personer, 
etniske minoriteter, romaer, 
tredjelandsstatsborgere og krisecentre og 
hjælpelinjer for voldsofre, idet der lægges 
særlig vægt på landdistrikter, 
bjergområder, regioner i den yderste 
periferi og de mindst udviklede regioner;

Ændringsforslag 21

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, 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; kønsaspektet skal 
integreres i disse kritiske infrastrukturer 
og det skal sikres, at der ikke sker en 
skævvridning i gennemførelsen af disse 
infrastrukturer.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
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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. Disse 
investeringer skal være i 
overensstemmelse med og fremme 
ligestilling mellem kønnene på alle 
niveauer.

Ændringsforslag 23

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 

3. Finansierings- og 
investeringstransaktioner screenes for at 
fastslå, om de har en miljømæssig, 
klimamæssig eller social virkning, 
herunder en virkning, der skader 
ligestillingen mellem kvinder og mænd på 
arbejdsmarkedet. Hvis dette er tilfældet, 
underlægges de prøvning med hensyn til 
deres klima-, miljø- og 
ligestillingsmæssige samt sociale 
bæredygtighed med henblik på at minimere 
deres skadelige virkning og maksimere 
fordelene for klimaet, miljøet, 
ligestillingen mellem kønnene 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 
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med hensyn til bæredygtigheden, skal 
denne forelægge Investeringsudvalget en 
begrundelse herfor.

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.

Ændringsforslag 24

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, herunder med hensyn til 
ligestilling mellem kønnene på 
arbejdsmarkedet, 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

Ændringsforslag 25

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d a) at identificere projekter, der er 
uforenelige med fremme af ligestilling 
mellem kønnene og principperne om 
integrering af kønsaspektet og 
kønsbudgettering;

Ændringsforslag 26

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1 a. er i overensstemmelse med 
retningslinjerne for ligestilling mellem 
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kønnene, kønsbudgettering og integrering 
af kønsaspektet.

Ændringsforslag 27

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 sikrer en 
kønsfordeling på mindst 40 % af det 
underrepræsenterede køn og består af:

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der oprettes et styringsråd for 
InvestEU-programmet. Det består af fire 
repræsentanter for Kommissionen, tre 
repræsentanter for EIB-gruppen og to 
repræsentanter for andre 
gennemførelsespartnere end EIB-gruppen 
samt en ekspert, der udpeges som medlem 
uden stemmeret af Europa-Parlamentet. 
Den ekspert, som Europa-Parlamentet har 
udpeget som medlem uden stemmeret, må 
ikke søge eller modtage instrukser fra EU-
institutioner, -organer, -kontorer eller -
agenturer, fra nogen medlemsstats regering 
eller fra noget andet offentligt eller privat 
organ og skal handle i fuld uafhængighed. 
Eksperten skal udføre sine opgaver 
upartisk og i InvestEU-Fondens interesse.

1. Der oprettes et styringsråd for 
InvestEU-programmet. Det består af fire 
repræsentanter for Kommissionen, tre 
repræsentanter for EIB-gruppen og to 
repræsentanter for andre 
gennemførelsespartnere end EIB-gruppen 
samt en ekspert, der udpeges som medlem 
uden stemmeret af Europa-Parlamentet, og 
sikrer, at der en overordnet kønsbalance i 
sammensætningen af styringsudvalget. 
Den ekspert, som Europa-Parlamentet har 
udpeget som medlem uden stemmeret, må 
ikke søge eller modtage instrukser fra EU-
institutioner, -organer, -kontorer eller -
agenturer, fra nogen medlemsstats regering 
eller fra noget andet offentligt eller privat 
organ og skal handle i fuld uafhængighed. 
Eksperten skal udføre sine opgaver 
upartisk og i InvestEU-Fondens interesse.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen foretager kontrol 
med henblik på at bekræfte, at de 
finansierings- og 
investeringsforanstaltninger, der foreslås af 
andre gennemførelsespartnere end EIB, er i 
overensstemmelse med EU's lovgivning og 
politikker.

1. Kommissionen foretager kontrol 
med henblik på at bekræfte, at de 
finansierings- og 
investeringsforanstaltninger, der foreslås af 
andre gennemførelsespartnere end EIB, er i 
overensstemmelse med EU's lovgivning og 
politikker, herunder princippet om 
ligestilling mellem kønnene.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2 – afsnit 3 – litra i (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) for at sikre kønsbalance bør 
investeringsudvalget forpligtes til at 
vedtage strategier og procedurer til 
sikring af kønsbalance i udvalget.

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Indikatorer til rapportering om 
InvestEU-programmets fremskridt hen 
imod opfyldelsen af de generelle og 
specifikke målsætninger, jf. artikel 3, 
findes i bilag III.

1. Indikatorer til rapportering om 
InvestEU-programmets fremskridt hen 
imod opfyldelsen af de generelle og 
specifikke målsætninger, jf. artikel 3, 
findes i bilag III. De bør afspejle 
kønssensitive oplysninger, og de bør så 
vidt muligt udformes på en måde, der 
inddrager kønsaspektet, og indgå i 
kønsspecifikke konsekvensanalyser. På 
denne måde vil overvågningen også 
dække mangler i kvindedominerede 
sektorer og adressere lige muligheder og 
ligebehandling af kvinder og mænd på 
arbejdsmarkedet.
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Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 12 – litra d – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) sundheds- og langtidspleje, 
herunder klinikker, hospitaler, primær 
pleje, hjemmepleje og pleje i nærmiljøet 

iii) sundhedspleje, børnepasning og 
langtidspleje, herunder offentlige og 
private dagplejecentre, klinikker, 
hospitaler, primær pleje, hjemmepleje og 
pleje i nærmiljøet

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 12 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) foranstaltninger til fremme af 
ligestilling mellem kønnene

g) foranstaltninger til fremme af 
ligestilling mellem kønnene, herunder 
kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 12 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) integration af sårbare personer, 
herunder tredjelandsstatsborgere

h) integration af sårbare personer, 
herunder personer med handicap, 
LGBTI+-personer og 
tredjelandsstatsborgere;


