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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för ekonomi och 
valutafrågor att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1
Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(1) Kommissionens beräkningar på 
grundval av uppgifter på företagsnivå tyder 
på att behoven av kapitalinjektioner följd 
av covid-19-pandemin kan uppgå till 
omkring 720 miljarder EUR 2020. Denna 
siffra kan bli ännu högre om 
nedstängningsåtgärderna kvarstår längre än 
vad som för närvarande förväntas eller om 
de måste återinföras på grund av en ny 
smittspridningsvåg. Om inga åtgärder 
vidtas kan kapitalbristen leda till en 
utdragen period av lägre investeringar, 
högre arbetslöshet och därigenom stora 
konsekvenser för unionens 
konkurrenskraft. I synnerhet skulle detta 
drabba unionens industriella kapacitet, 
med negativa effekter för små och 
medelstora företag i hjärtat av Europas 
industri, och minskade investeringar i 
forskning och innovation skulle leda till 
en teknisk tillbakagång och en förlust av 
tekniskt försprång i den globala 
konkurrensen. Dessutom är små och 
medelstora företag, inklusive 
mikroföretag, överrepresenterade i 
sektorer som drabbats särskilt hårt av 
krisen, vilket avsevärt skulle kunna 
minska deras förmåga att genomgå den 
nödvändiga gröna och digitala 
omvandlingen. Effekten av kapitalbristen 
kommer att vara ojämnt fördelad mellan 
sektorer och medlemsstater och därmed 
leda till skillnader och ojämlikheter 
mellan regioner och på den inre 
marknaden. Detta förhållande förvärras av 
det faktum att medlemsstaterna har mycket 
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varierande förmåga att ge statligt stöd. 
Omfördelningen av resurser inom ramen 
för instrumentet för solvensstöd bör på ett 
rimligt sätt återspegla dessa frågor, ge 
tillräckligt finansiellt stöd och undvika 
negativa socioekonomiska konsekvenser 
för industrier och arbetstagare samt 
eventuella negativa effekter på den inre 
marknaden.

Ändringsförslag 2
Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Covid-19-pandemin har haft en 
omfattande, plötslig och oförutsedd 
påverkan på unionens ekonomi som i sin 
tur väsentligt har hindrat unionens 
förmåga att göra framsteg när det gäller 
politiska prioriteringar, särskilt den 
europeiska gröna given och relaterade 
mål som klimatmålen, utvecklingen av 
energiinfrastruktur, vätestrategin, 
strategin för att forma Europas digitala 
framtid, SMF-strategin för ett hållbart 
och digitalt EU, den nya industristrategin 
för ett grönt och digitalt Europa, och ge 
öppen strategisk autonomi för en 
konkurrenskraftig, dynamisk och hållbar 
EU-ekonomi. Solvensstödinstrumentet är 
avsett att fungera som viktigt verktyg för 
att säkerställa att framstegen mot dessa 
politiska mål kan bibehållas eller 
påskyndas.

Ändringsförslag 3
Förslag till förordning
Skäl 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1b) De störande ekonomiska och 
sociala effekterna av covid-19-krisen på 
den inre marknaden, på den privata 
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investeringskapaciteten och på 
sysselsättningen skulle kunna äventyra 
unionens och medlemsstaternas kollektiva 
insatser för att uppnå energi- och 
klimatmålen för 2030 samt 
klimatneutralitet senast 2050. 
Instrumentet för solvensstöd bör bidra till 
att förhindra att en sådan risk uppstår och 
även till att säkerställa framsteg mot 
uppnåendet av dessa mål.

Ändringsförslag 4
Förslag till förordning
Skäl 1c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1c) Solvensstödinstrumentets primära 
mål bör vara att bevara så många 
europeiska arbetstillfällen som möjligt 
genom att tillhandahålla ett policydrivet 
stöd till företag i alla medlemsstater som i 
övrigt är livskraftiga på lång sikt, och se 
till att de kan få tillbaka sin kapacitet, 
stärka sin produktivitet och innovation 
och driva sysselsättningen i hela unionen. 
Inget stöd bör ges inom ramen för 
solvensstödinstrumentet för verksamhet 
som är oförenlig med unionens politik.

Ändringsförslag 5
Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) I enlighet med förordning 
[Europeiska unionens 
återhämtningsinstrument] och inom ramen 
för de medel som anslås i den förordningen 
bör återhämtnings- och resiliensåtgärder 
vidtas under solvensstödtjänsten i 
Europeiska fonden för strategiska 
investeringar (Efsi) för att hantera covid-
19-krisens exempellösa följdverkningar. 
Dessa ytterligare medel bör användas på ett 

(2) I enlighet med förordning 
[Europeiska unionens 
återhämtningsinstrument] och inom ramen 
för de medel som anslås i den förordningen 
bör återhämtnings- och resiliensåtgärder 
vidtas under solvensstödtjänsten i 
Europeiska fonden för strategiska 
investeringar (Efsi) för att hantera covid-
19-krisens exempellösa ekonomiska 
följdverkningar för företag. Särskilt fokus 
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sätt som säkerställer efterlevnad av 
tidsgränserna i förordning [EURI].

bör läggas på att bevara arbetstillfällen 
och försörjningsmöjligheter genom att 
stödja små och medelstora företag, som 
står för två tredjedelar av arbetstillfällena 
i unionen, samt branscher och människor 
så att ingen hamnar på efterkälken. Dessa 
ytterligare medel bör användas på ett sätt 
som säkerställer efterlevnad av 
tidsgränserna i förordning [EURI], 
samtidigt som det bibehåller och utökar 
sysselsättningsmöjligheter för att undvika 
social utestängning och stöder tekniska 
framsteg och skapar marknadsmöjligheter 
för företag och därigenom skapar 
arbetstillfällen och förhindrar 
arbetslöshet.

Ändringsförslag 6
Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Efsi har varit särskilt 
framgångsrikt med att mobilisera både 
privata och offentliga investeringar som i 
juni 2020 var värda mer än 500 miljarder 
EUR, till fördel för omkring 1,4 miljoner 
små och medelstora företag (SMF). Den 
privata sektorns deltagande för att 
mobilisera investeringar efter covid-19-
pandemin är särskilt viktigt för att 
motverka de negativa konsekvenserna för 
unionens ekonomi, och därför bör 
solvensstödinstrumentet fokusera på att 
locka med sig privata investeringar.

Ändringsförslag 7
Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) För att motverka covid-19-
pandemins allvarliga ekonomiska 
konsekvenser i unionen bör företag som 

(3) För att motverka covid-19-
pandemins allvarliga ekonomiska och 
sociala konsekvenser i unionen bör 
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hamnat i svårigheter på grund av den 
ekonomiska kris som orsakats av pandemin 
och som inte kan skaffa tillräcklig 
marknadsfinansiering, eller åtgärder som 
vidtas av medlemsstater omgående få 
tillgång till en facilitet för solvensstöd 
under ett solvensstödinstrument som läggs 
till som en tredje tjänst under Efsi.

företag, framför allt små och medelstora 
företag och särskilt innovativa och 
teknikbaserade mikroföretag och 
familjedrivna verksamheter, som hamnat i 
svårigheter på grund av den ekonomiska 
och sociala kris som orsakats av pandemin 
och som inte kan skaffa tillräcklig 
marknadsfinansiering, eller åtgärder som 
vidtas av medlemsstater omgående få 
tillgång till en facilitet för solvensstöd 
under ett solvensstödinstrument som läggs 
till som en tredje tjänst under Efsi.

Ändringsförslag 8
Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Solvensstödinstrumentet är 
utformat för att motverka de ekonomiska 
konsekvenserna av covid-19-pandemin. 
Det är ett instrument som syftar till att 
bidra till att förhindra att livskraftiga 
företag går i konkurs och därmed ett 
instrument för att förhindra att EU-
medborgare blir arbetslösa. Instrumentet 
är inte utformat för att styra 
medlemsstaternas ekonomier i en viss 
riktning. Syftet med alla åtgärder som 
vidtas mot bakgrund av 
solvensstödinstrumentet bör vara för att 
förhindra högre arbetslöshet.

Ändringsförslag 9
Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Företag som får stöd under 
solvensstödinstrumentet bör vara 
etablerade och bedriva verksamhet i 
unionen, dvs. ha sitt säte i en medlemsstat 
och vara verksamma i unionen i den 
meningen att de har betydande verksamhet 

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

unionen i den meningen att de har sin 
huvudsakliga verksamhet där med 
avseende på personal, tillverkning, 
forskning och utveckling eller annan 
affärsverksamhet och att de inte 
kontrolleras av ett tredjeland. De får inte 
vara en del av en koncern med 
dotterbolag utan verklig ekonomisk 
verksamhet i ett land som ingår i EU:s 
förteckning över icke samarbetsvilliga 
jurisdiktioner6a. De bör bedriva 
verksamhet som stöder målen i denna 
förordning. De bör ha en bärkraftig 
affärsmodell, inbegripet stark kapacitet 
när det gäller immaterialrätt eller teknisk 
FoU, och får inte ha befunnit sig i 
svårigheter enligt ramen för statligt stöd7 
redan i slutet av 2019, och de får heller 
inte ha varit involverade i eller sysselsatta 
med penningtvätt, finansiering av 
terrorism, skatteflykt, skattebedrägeri eller 
skatteundandragande. När det gäller 
mikroföretag eller små företag kan de ha 
varit i svårigheter redan den 31 december 
2019 förutsatt att de inte är föremål för ett 
kollektivt insolvensförfarande enligt 
nationell lagstiftning och att de inte har 
tagit emot undsättningsstöd eller 
omstruktureringsstöd. Stödet för 
stödberättigade företag bör villkoras med 
att de bedriver verksamhet i de 
medlemsstater och sektorer som drabbats 
hårdast av covid-19-krisen eller har en 
skenande arbetslöshet, eller där 
möjligheterna att få statligt solvensstöd är 
mer begränsade, samtidigt som en 
balanserad geografisk spridning över 
unionen säkerställs. Företagen bör åta sig 
att fortsätta sin verksamhet och behålla 
sin personal i unionen, och att införa 
begränsningar när det gäller 
utbetalningar av utdelningar, där så är 
tillämpligt, chefslöner, program för 
återköp av aktier, och de bör också följa 
unionens sociala och miljömässiga 
normer och lagar. För att främja välfärd 
och ekonomisk återhämtning inom 
respektive territorier och undvika 
ytterligare störningar på den inre 
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marknaden bör dessutom företag som 
erhåller stöd åläggas att fortsätta bedriva 
verksamhet i samma medlemsstat och inte 
planera för en omlokalisering till en 
annan medlemsstat eller till ett tredjeland 
åtminstone under den period som stödet 
beviljas.

__________________ __________________
6a https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/en/TXT/?uri=CELEX:52020XG0
227(01)

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

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

Ändringsförslag 10
Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Solvensstödinstrumentets 
finansieringskriterier bör ta uttrycklig 
hänsyn till de ekonomiska 
konsekvenserna, snarare än de 
hälsokrisrelaterade, till följd av covid-19-
pandemin i de olika medlemsstaterna och 
sektorerna. Detta bör återspeglas i 
fördelningen av resurser till drabbade 
medlemsstater.

Ändringsförslag 11
Förslag till förordning
Skäl 4b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4b) Små och medelstora företag är 
ryggraden i unionens ekonomi och är 
centrala för en jobbdriven ekonomisk 
återhämtning. Små och medelstora 
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företag har dock påverkats särskilt hårt av 
covid-19-krisen, då upp till 90 % av 
unionens små och medelstora företag 
rapporterar att de har påverkats 
ekonomiskt, främst i tjänstesektorn, 
liksom inom tillverkning, bygg och 
anläggning, turism och de kulturella och 
kreativa sektorerna. 
Solvensstödinstrumentet utgör en del av 
en strategisk unionspolitik för 
återhämtning med fokus på att få 
människor tillbaka i arbete så snabbt som 
möjligt, särskilt genom att ge små och 
medelstora företag tillfredsställande stöd.

Ändringsförslag 12
Förslag till förordning
Skäl 4c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4c) Stöd som ges inom ramen för 
solvensstödinstrumentet bör ha som mål 
att bevara EU-marknadernas effektivitet 
och konkurrenskraft. 
Solvensstödinstrumentet bör undvika att 
göra det möjligt för företag i starkare 
marknadsställning att befästa sin 
dominans på marknaden i förhållande till 
sina konkurrenter. Styrelsen bör därför 
säkerställa att solvensstödinstrumentet 
undviker att bidra till 
marknadskoncentration.

Ändringsförslag 13
Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Den EU-garanti som beviljas 
Europeiska investeringsbanken (EIB) bör 
höjas med 66 436 320 000 EUR för att 
införa den tredje tjänst i Efsi – 
solvensstödtjänsten – under vilket 
solvensstöd bör ges.

(5) Den EU-garanti som beviljas 
Europeiska investeringsbanken (EIB) bör 
höjas med 66 436 320 000 EUR för att 
införa den tredje tjänst i Efsi – 
solvensstödtjänsten – under vilket 
solvensstöd bör ges. Inom ramen för 
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återhämtningsinstrumentet Next 
Generation EU kan unionen direkt 
finansiera EIB för att skapa tillgängliga 
medel för att nå solvensstödinstrumentets 
mål att så snart som möjligt, utan att 
dessa resurser behöver hämtas från 
finansmarknaderna.

Ändringsförslag 14
Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Storleken på den EU-garanti som är 
tillgänglig under solvensstödtjänsten 
förväntas mobilisera investeringar i den 
reala ekonomin på upp till 300 000 000 
000 EUR.

(7) Storleken på den EU-garanti som är 
tillgänglig under solvensstödtjänsten 
förväntas mobilisera investeringar i den 
reala ekonomin på upp till 300 000 000 
000 EUR. Solvensstödinstrumentet bör 
bidra till investeringar i den reala 
ekonomin. Specifikt får 
solvensstödtjänsten inte på något sätt 
bidra till att återfinansiera befintliga 
skulder.

Ändringsförslag 15
Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Stödet bör kunna ges i olika former 
med tanke på att olika medlemsstater 
behöver olika lösningar. Stödformerna bör 
bl.a. inbegripa finansiering från EIB-
gruppen, en garanti eller investeringar i 
befintliga fonder eller företag för särskilda 
ändamål med oberoende 
verksamhetsledning, som i sin tur 
investerar i stödberättigade företag. Stödet 
kan dessutom förmedlas genom 
nyetablerade fonder med oberoende 
verksamhetsledning, inbegripet via ”first-
time teams”, eller företag för särskilda 
ändamål som etableras på europeisk, 
regional eller nationell nivå just i syfte att 

(8) EIB och kommissionen bör i 
samarbete med medlemsstaterna vidta 
kommunikationsåtgärder och bedriva 
teknisk biståndsverksamhet som riktar sig 
till potentiella stödmottagare av 
instrumentet för solvensstöd, såsom 
relevanta företag, små och medelstora 
företag och andra stödberättigade aktörer, 
för att stödja bred spridning och 
upptagning av medel från instrumentet 
för solvensstöd. Europeiska centrumet för 
investeringsrådgivning (EIAH) bör också 
bidra aktivt till att tillhandahålla 
nödvändig information. Stödet bör kunna 
ges i olika former med tanke på att olika 
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utnyttja EU-garantin för att kunna investera 
i stödberättigade företag. EU-garantin kan 
också användas för att garantera eller 
finansiera insatser som nationella 
utvecklingsbanker -institutioner genomför 
tillsammans med privata investerare i 
enlighet med reglerna för statligt stöd i 
syfte att stötta stödberättigade företag. 
Otillbörlig snedvridning av konkurrensen 
på den inre marknaden bör undvikas.

medlemsstater behöver olika lösningar. 
Stödformerna bör också exkludera 
kostnaderna eller åtminstone minimera 
konsekvenserna av kostnaderna för 
potentiella mottagare av 
solvensstödinstrumentet, särskilt för 
mikroföretag och små företag och små 
och medelstora företag i allmänhet, vilket 
skulle avskräcka eller hindra dem från att 
använda solvensstödinstrumentet. 
Stödformerna bör bl.a. inbegripa 
finansiering från EIB-gruppen, en garanti 
eller investeringar i befintliga fonder eller 
företag för särskilda ändamål med 
oberoende verksamhetsledning, som i sin 
tur investerar i stödberättigade företag. 
Stödet kan dessutom förmedlas genom 
nyetablerade fonder med oberoende 
verksamhetsledning, inbegripet via ”first-
time teams”, eller företag för särskilda 
ändamål som etableras på europeisk, 
regional eller nationell nivå just i syfte att 
utnyttja EU-garantin för att kunna investera 
i stödberättigade företag. EU-garantin kan 
också användas för att garantera eller 
finansiera insatser som nationella 
utvecklingsbanker -institutioner genomför 
tillsammans med privata investerare i 
enlighet med reglerna för statligt stöd i 
syfte att stötta stödberättigade företag. 
Otillbörlig snedvridning av konkurrensen 
på den inre marknaden bör undvikas. 
Solvensstödinstrumentet får inte förvärra 
befintliga ojämlikheter mellan 
medlemsstaterna och inte heller försvaga 
den inre marknaden. Ett år efter det att 
denna förordning trätt i kraft bör 
kommissionen utvärdera om 
solvensstödinstrumentets övergripande 
struktur är lämplig för genomförandet av 
dess primära syfte, dvs. ett solvensstöd i 
rätt tid till behövande stödberättigade 
företag.

Ändringsförslag 16
Förslag till förordning
Skäl 9
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(9) Aktiefonder, företag för särskilda 
ändamål, investeringsplattformar och 
nationella utvecklingsbanker och -
institutioner bör tillhandahålla aktiekapital 
eller därmed likställt kapital (såsom 
hybridinstrument, preferensaktier, 
konvertibla aktier, efterställda lån, förskott 
med återbetalningsskyldighet, passivt 
delägande och andra instrument som är 
särskilt lämpliga för att ge solvensstöd till 
små och medelstora företag) till 
stödberättigade företag, med undantag för 
enheter som är inriktade på företagsuppköp 
(eller ersättningskapital) i syfte att sälja av 
tillgångar. Kommissionen bör utöva 
regelbunden tillsyn och kontroll av 
användningen av medel och vidta de 
åtgärder som krävs för att sanktionera 
missbruk av medel av de aktörer som 
deltar.

Ändringsförslag 17
Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Finansierings- och 
investeringstransaktionerna bör 
överensstämma med unionens nuvarande 
politiska prioriteringar, t.ex. den 
europeiska gröna given och strategin för att 
forma Europas digitala framtid. Stöd bör 
även inriktas på gränsöverskridande 
verksamhet.

(10) Finansierings- och 
investeringstransaktionerna bör uppfylla 
kriterierna i förordning (EU) 2020/852 
[taxonomiförordningen], inbegripet 
principen om att inte vålla betydande 
skada, överensstämma med unionens 
nuvarande politiska prioriteringar, t.ex. den 
europeiska gröna given, strategin för att 
forma Europas digitala framtid, den nya 
industristrategin för Europa, SMF-
strategin för ett hållbart och digitalt EU, 
den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter, den europeiska sociala 
stadgan (reviderad), unionens energi- och 
klimatlagstiftning och EIB:s 
utlåningspolitik, och bör bidra till 2030 
och 2050 års energi- och klimatmål. 
Dessa insatser bör stödja skapandet eller 
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bevarandet av högkvalitativa och hållbara 
arbetstillfällen och gränsöverskridande 
verksamhet inom unionen samt hjälpa 
små och medelstora företag i deras 
utmaningar vad gäller grön och digital 
omvandling. Detta bör spela en viktig roll 
när det gäller att mildra de negativa 
effekterna av covid-19-krisen genom att 
skapa möjligheter för företag och små och 
medelstora företag.

Ändringsförslag 18
Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(14) Den investeringskommitté som 
inrättas genom InvestEU-förordningen bör 
så snart den har inrättats även ansvara för 
beviljandet av EU-garantin enligt den här 
förordningen. Investeringskommittén bör 
fastställa dessa åtgärder i nära samarbete 
med medlemsstaterna, med aktivt 
deltagande av fackföreningar, 
organisationer i det civila samhället och 
andra berörda aktörer, och spela en 
avgörande roll som återhämtningsplaner 
efter krisen. Investeringskommittén bör 
omfördela resurser från 
solvensstödinstrumentet så att en 
geografisk balans mellan 
medlemsstaterna säkerställs.

Ändringsförslag 19
Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Investeringskommittén bör ange 
åtgärder som främjar 
solvensstödinstrumentets attraktivitet för 
potentiella stödmottagare genom att å ena 
sidan undvika byråkrati, alltför höga 
kostnader och administrativa bördor och 
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å andra sidan säkerställa transparens och 
ansvarsskyldighet vid uppnåendet av 
solvensstödinstrumentets mål.

Ändringsförslag 20
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 2 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”9. företag: avser, ifråga om 
solvensstödtjänsten, företag, 
projektföretag, offentlig-privata 
partnerskap och andra juridiska strukturer.”

”9. företag: avser, ifråga om 
solvensstödtjänsten, företag, mikroföretag 
och små och medelstora företag, 
projektföretag, offentlig-privata 
partnerskap och andra juridiska strukturer.”

Ändringsförslag 21
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”c) Solvensen hos företag som är 
etablerade i en medlemsstat och som 
bedriver verksamhet i unionen.”

”c) Solvensen hos företag som är 
etablerade i en medlemsstat och som inte 
kontrolleras av ett tredjeland och bedriver 
verksamhet och anställer personal i 
unionen, med särskild fokus på små och 
medelstora företag.”

Ändringsförslag 22
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 3 – strecksats 2a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”– Stöd till fonder, företag för 
särskilda ändamål, investeringsplattformar 
eller andra arrangemang under 
solvensstödtjänsten.”

”– Stöd till fonder, företag för 
särskilda ändamål, investeringsplattformar 
eller andra arrangemang under 
solvensstödtjänsten, i synnerhet för projekt 
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som inbegriper små och medelstora 
företag eller som direkt bidrar till 
uppnåendet av energi- och klimatmålen 
för 2030 och 2050 eller som sker i 
överensstämmelse med 
taxonomiförordningen, ska andra mer 
finansiellt förmånliga arrangemang 
beviljas.”

Ändringsförslag 23
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 6 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Stöd under solvensstödtjänsten ska 
emellertid endast beviljas företag som inte 
befann sig i svårigheter enligt villkoren i 
reglerna för statligt stöd8 redan i slutet av 
2019, eller mikroföretag eller små företag 
som redan var i svårigheter den 31 
december 2019 förutsatt att de inte är 
föremål för kollektiva 
insolvensförfaranden enligt nationell 
lagstiftning och att de inte har tagit emot 
undsättningsstöd eller 
omstruktureringsstöd eller att de annars 
kan anses vara ekonomiskt bärkraftiga på 
lång sikt, utan därefter drabbats av 
betydande solvensrisker på grund av den 
kris som orsakats av covid-19-pandemin. 
Ett nystartat företag ska inte anses 
omfattas av definitionen av ”i 
svårigheter” under de första tre åren efter 
att det inleder sin verksamhet på det 
relevanta området. Företag som får stöd 
ska åta sig att fortsätta att driva och 
upprätthålla sin arbetsstyrka samt att inte 
flytta arbetstillfällen, kapital och 
produktionsprocesser till ett tredjeland, 
genomföra lika lön för kvinnor och män 
för likvärdigt arbete och införa gränser 
för utdelningar, i tillämpliga fall 
chefslöner och program för återköp av 
aktier under stödperioden och sex 
månader därefter. Stöd får inte beviljas 



AD\1211936SV.docx 17/30 PE654.115v02-00

SV

företag som under de tio föregående åren 
har dömts för penningtvätt, finansiering 
av terrorism, skattebedrägeri eller 
skatteundandragande, eller som ingår i en 
koncern med dotterbolag utan verklig 
ekonomisk verksamhet i ett land som är 
upptaget i EU:s förteckning över icke 
samarbetsvilliga jurisdiktioner.

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

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

Ändringsförslag 24
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5a (nytt)
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 6 – punkt 1 – led b

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(5a) Artikel 6.1 b ska ändras på 
följande sätt:

b) är förenliga med unionens politik, 
inbegripet målen om en smart och hållbar 
tillväxt för alla, skapande av 
högkvalitativa arbetstillfällen och 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning,

b) är förenliga med energi- och 
klimatlagstiftningen och energi- och 
klimatmålen för 2030 och 2050, den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter, 
miljömålen avseende begränsning av och 
anpassning till klimatförändringar, målen 
för den gröna och digitala omställningen, 
teknisk autonomi, hållbar tillväxt för alla, 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning, skapande av 
arbetstillfällen av hög kvalitet och 
innovation.

Motivering

(Ändringsförslaget syftar till att ändra en bestämmelse i den befintliga akten – artikel 6.1 b – 
som inte togs upp i kommissionens förslag.)
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Ändringsförslag 25
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5b (nytt)
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 6 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5b) I artikel 6.1 ska följande led läggas 
till:
da) ”Maximera sysselsättningen av 
personal i unionen.”

Ändringsförslag 26
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 8
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 8 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Trots vad som anges i första stycket kan 
endast företag som är etablerade i en 
medlemsstat och som bedriver verksamhet 
i unionen få stöd genom finansierings- och 
investeringstransaktionerna under 
solvensstödtjänsten.

Trots vad som anges i första stycket kan 
endast företag som är etablerade i en 
medlemsstat och som bedriver verksamhet 
och sysselsätter personal i unionen få stöd 
genom finansierings- och 
investeringstransaktionerna under 
solvensstödtjänsten.

Ändringsförslag 27
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 10
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 9 – punkt 2 – stycke 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De berörda transaktionerna ska vara 
förenliga med unionens politik, inbegripet 
den europeiska gröna given9 och strategin 
för att forma Europas digitala framtid10, 
främja en inkluderande och symmetrisk 
återhämtning efter covid-19-pandemin 
samt stödja ett eller flera av följande mål:

De berörda transaktionerna ska vara 
förenliga med unionens politik, särskilt 
unionens energi- och klimatmål för 2030 
och de klimatmål som fastställs i 
[förordning (EU)2020/XXXX om 
inrättande av en ram för att uppnå 
klimatneutralitet (den europeiska 
klimatlagen)], den europeiska pelaren för 
sociala rättigheter, den europeiska gröna 
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given, strategin för att forma Europas 
digitala framtid, den nya industristrategin 
för Europa och SMF-strategin för ett 
hållbart och digitalt EU, ambitionerna 
enligt Horisont Europa, samt stöd till en 
inkluderande och symmetrisk återhämtning 
efter covid-19-pandemin i alla 
medlemsstater, med särskild 
uppmärksamhet på att skapa 
högkvalitativa och hållbara 
arbetstillfällen och produktiva 
investeringar i små och medelstora 
företag, inbegripet nystartade företag, och 
stödja något av följande allmänna mål:

__________________ __________________
9 COM(2019)640 final. 9 COM(2019)640 final.
10 COM(2020)67 final. 10 COM(2020)67 final.

Ändringsförslag 28
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 12
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 9 – punkt 2a – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Säkerställa att merparten av Efsis 
finansiering under solvensstödtjänsten 
används för att stödja stödberättigade 
företag i de medlemsstater och sektorer 
som har lidit störst ekonomisk skada till 
följd av covid-19-pandemin.

(b) Säkerställa att merparten av Efsis 
finansiering under solvensstödtjänsten 
används för att stödja de stödberättigade 
företag, i synnerhet mikroföretag och små 
och medelstora företag som har lidit störst 
ekonomisk och social skada till följd av 
covid-19-pandemin och som strävar efter 
att behålla eller om möjligt öka antalet 
anställa i unionen, samtidigt som det 
säkerställer en balanserad geografisk 
spridning mellan medlemsstaterna och 
undviker marknadskoncentration.

Ändringsförslag 29
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 12
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 9 – punkt 2a – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(c) Säkerställa att merparten av Efsis 
finansiering under solvensstödtjänsten 
används för att stödja stödberättigade 
företag, särskilt mikroföretag och små och 
medelstora företag, i medlemsstater och 
regioner där möjligheterna att få statligt 
solvensstöd är mer begränsade.

Ändringsförslag 30
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 12
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 9 – punkt 2a – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Säkerställa att tekniskt stöd ges till 
medlemsstater och företag, i synnerhet 
små och medelstora företag. 
Solvensstödinstrument ska främjas inför 
företag och små och medelstora företag 
genom befintliga instrument inom ramen 
för Efsi, t.ex. Europeiska centrumet för 
investeringsrådgivning (EIAH), särskilt 
inför små och medelstora företag som kan 
ställas inför alltför stora administrativa 
bördor.

Ändringsförslag 31
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 12
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 9 – punkt 2a – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cb) Säkerställa att Efsi-finansiering 
inom solvensstödtjänsten används för att 
stödja stödberättigade företag som strävar 
efter att bidra till klimat- och energimål i 
medlemsstater som stöder uppnåendet av 
klimatneutralitetsmålet senast 2050 och 
till stödberättigade företag i 
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medlemsstater som åtar sig att bevara 
eller skapa hållbara och högkvalitativa 
arbetstillfällen inom sin unionsbaserade 
verksamhet.

Ändringsförslag 32
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 12
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 9 – punkt 2a – led cc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cc) Företag som är registrerade i 
länder som är upptagna i EU:s 
förteckning över icke samarbetsvilliga 
jurisdiktioner på skatteområdet ska inte 
vara berättigade till finansiellt stöd.

Ändringsförslag 33
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 12
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 9 – punkt 2a – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Styrelsen ska lämna detaljerad vägledning 
avseende den metod och de sektorer och 
medlemsstater som avses i punkterna a–cb 
innan solvensstödinstrumentet tas i drift. 
Endast finansierings- och 
investeringstransaktioner som är 
förenliga med unionens klimatmål ska 
vara stödberättigande enligt denna 
förordning.

Ändringsförslag 34
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 16
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 10 – punkt 2 – stycke 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Godtagbara instrument under 
solvensstödtjänsten ska resultera i att de 
företag som avses i artikel 3 c förses med 
aktiekapital eller kapital likställt med eget 
kapital. Hybridinstrument får användas i 
enlighet med bilaga II om de uppfyller 
syftet med tjänsten.”

”Godtagbara instrument under 
solvensstödtjänsten ska resultera i att de 
företag som avses i artikel 3 c förses med 
aktiekapital eller kapital likställt med eget 
kapital. Hybridinstrument får användas i 
enlighet med bilaga II om de uppfyller 
syftet med tjänsten och om de motsvarar 
de avtalade bestämmelser som tillämpas i 
de berörda medlemsstaterna. När det 
gäller finansiering eller garantier som 
tillhandahålls institutioner, 
investeringsplattformar, företag för 
särskilda ändamål eller fonder som är 
majoritetsägda eller kontrollerade av en 
medlemsstat, ska endast 
hybridkapitalinstrument, exempelvis 
preferensaktier, vinstandelsbevis eller 
passivt delägande, som säkerställer en 
passiv roll för medlemsstaten, vara 
stödberättigade under solvensstödtjänsten. 
Styrelsen ska tillhandahålla detaljerad 
vägledning avseende denna punkt.

Ändringsförslag 35
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 18
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Intermediärer under solvensstödtjänsten 
ska vara etablerade i en medlemsstat och 
vara verksamma i unionen. Styrelsen ska 
fastställa alla nödvändiga krav som rör 
kontroll av intermediärer (fonder, företag 
för särskilda ändamål och andra) mot 
bakgrund av tillämpliga överväganden 
gällande allmän ordning eller säkerhet.

Intermediärer under solvensstödtjänsten 
ska vara etablerade i en medlemsstat, får 
inte kontrolleras av ett tredjeland och ska 
vara verksamma i unionen. Styrelsen ska 
fastställa alla nödvändiga krav som rör 
kontroll av intermediärer (fonder, företag 
för särskilda ändamål och andra) mot 
bakgrund av unionens ekonomiska 
intressen, tillämpliga överväganden 
gällande allmän ordning eller säkerhet.

Ändringsförslag 36
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Förslag till förordning
Artikel 1 – led 26
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 14a – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett belopp på upp till 100 000 000 EUR 
ska göras tillgängligt för att täcka 
kostnader, rådgivningstjänster och tekniskt 
och administrativt stöd i samband med 
etablering och förvaltning av fonder, 
företag för särskilda ändamål, 
investeringsplattformar och andra företag 
för solvensstödtjänsten, inbegripet för det 
stöd som avses i artikel 14.2 i och med 
särskild inriktning på medlemsstater med 
mindre utvecklade aktiemarknader. 
Tekniskt stöd ska även vara tillgängligt för 
att stödja en grön och digital omställning i 
företag som finansieras under denna tjänst.

Ett belopp på upp till 100 000 000 EUR 
ska göras tillgängligt för att täcka 
kostnader, rådgivningstjänster och tekniskt 
och administrativt stöd i samband med 
etablering och förvaltning av fonder, 
företag för särskilda ändamål, 
investeringsplattformar och andra företag 
för solvensstödtjänsten, inbegripet för det 
stöd som avses i artikel 14.2. Särskild 
tonvikt ska läggas vid att ge tekniskt stöd 
till små och medelstora företag. Tekniskt 
stöd ska även inriktas på att stödja en grön 
och digital omställning i företag, i 
synnerhet små och medelstora företag och 
mikroföretag, som finansieras under denna 
tjänst. Genom rådgivningstjänster och 
tekniskt stöd ska stödberättigade företag 
och små och medelstora företag erbjudas 
förfaranden för att förenkla och minska 
den administrativa bördan. Europeiska 
centrumet för investeringsrådgivning ska 
också inrikta sig på dessa frågor.

Ändringsförslag 37
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 31 – led 2 – led a
Förordning (EU) 2015/1017
Bilaga II – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”b) EU-garantin ska beviljas för att 
direkt eller indirekt stödja finansieringen 
av nya transaktioner. På 
infrastrukturområdet, bör investeringar 
som skapar nya tillgångar (greenfield) 
uppmuntras. Investeringar i utvidgning och 
modernisering av befintliga tillgångar 
(brownfield) får också stödjas. Under 
solvensstödtjänsten ska finansieringen 
syfta till att förbättra företags egna kapital 

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

och solvens med särskild fokus på små 
och medelstora företag. Villkoren för 
finansieringen bör undvika att snedvrida 
konkurrensen mellan företag. EU-garantin 
ska i regel inte beviljas för att stödja 
refinansieringstransaktioner (till exempel 
för att ersätta befintliga låneavtal eller 
andra former av finansiellt stöd till projekt 
som redan helt eller delvis har 
förverkligats), utom under exceptionella 
och väl motiverade omständigheter där det 
har påvisats att en sådan transaktion 
kommer att möjliggöra en ny investering 
för ett minst lika högt belopp som beloppet 
för transaktionen och som skulle uppfylla 
de kriterier för godtagbarhet och allmänna 
mål som fastställs i artikel 6 respektive 
artikel 9.2.

Ändringsförslag 38
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 31 – led 3
Förordning (EU) 2015/1017
Bilaga II – punkt 6 – led d – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– EU-garantin får användas för att 
stödja EIB:s eller EIF:s finansiering, eller 
garantier till, eller investeringar i fonder, 
företag för särskilda ändamål eller andra 
investeringsplattformar, inbegripet genom 
nationella utvecklingsbanker eller -
institutioner eller andra relevanta 
arrangemang, som investerar i aktiekapital 
och kapital likställt med eget kapital i 
företag.

– EU-garantin får användas för att 
stödja EIB:s eller EIF:s finansiering, eller 
garantier till, eller investeringar i fonder, 
företag för särskilda ändamål eller andra 
investeringsplattformar, inbegripet genom 
nationella utvecklingsbanker eller -
institutioner eller genom 
direktinvesteringar andra relevanta 
arrangemang, som investerar i aktiekapital 
och kapital likställt med eget kapital i 
företag. Användning av EU-garantin 
påverkar inte mottagarnas oberoende och 
självständiga beslutsprocess.

Ändringsförslag 39
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 31 – led 3
Förordning (EU) 2015/1017
Bilaga II – punkt 6 – led d – strecksats 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

– Särskilt fonder, företag för särskilda 
ändamål eller investeringsplattformar som 
är inriktade på företag som bedriver 
gränsöverskridande verksamhet inom 
unionen, små och medelstora företag 
och/eller företag som har stor potential 
eller behov i fråga om grön eller digital 
omställning eller redan är mitt uppe i en 
sådan, samt stöd till och skapande av 
hållbara högkvalitativa arbetstillfällen, 
ska stå i fokus under solvensstödtjänsten.

Ändringsförslag 40
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 31 – led 3
Förordning (EU) 2015/1017
Bilaga II – punkt 6 – led d – strecksats 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

– De företag som stöds av fonder, 
företag för särskilda ändamål eller 
investeringsplattformar eller genom 
direktinvesteringar eller andra relevanta 
arrangemang ska uppfylla högt ställda 
krav vad gäller sociala och miljömässiga 
skyddsbestämmelser på grundval av 
artiklarna 17 och 18 i förordning (EU) 
2020/852 i enlighet med vägledning från 
styrelsen och i linje med energi- och 
klimatlagstiftningen. Sådan vägledning 
ska omfatta adekvata bestämmelser för att 
behålla arbetstillfällen av hög kvalitet och 
säkerställa att onödiga administrativa 
bördor undviks, särskilt för små och 
medelstora företag, och ta hänsyn till 
företagens storlek och till att 
bestämmelserna bör vara mindre stränga 
för små och medelstora företag. Företag 
som omfattas av en skyldighet att 
offentliggöra icke-finansiell information 
enligt artikel 19a eller 29a i direktiv 
2013/34/EU ska upprätta planer för en 
grön och rättvis omställning. Företagen 
ska också fortsätta sin digitala 
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omvandling och samtidigt bevara och 
skapa så många hållbara och 
högkvalitativa arbetstillfällen som möjligt 
i sin unionsbaserade verksamhet. Tekniskt 
stöd ska erbjudas för att bistå företagen i 
dessa omställningar. Små och medelstora 
företag ska kunna använda förenklade 
mallar, som ska utvecklas av 
kommissionen, samt riktat finansiellt och 
tekniskt bistånd när de inför sina 
omställningsplaner.

Ändringsförslag 41
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 31 – led 3
Förordning (EU) 2015/1017
Bilaga II – punkt 6 – led d – strecksats 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Inom ramen för 
solvensstödstjänsten ska de 
stödberättigade produkterna bestå i 
sådana som utmynnar i 
direktinvesteringar eller andra relevanta 
arrangemang eller eget kapital genom 
intermediärer eller kapital som är likställt 
med eget kapital till företag och projekt.

Ändringsförslag 42
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 31 – led 4
Förordning (EU) 2015/1017
Bilaga II – punkt 8 – led b – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Geografisk koncentration b) Geografisk koncentration och 
diversifiering

Ändringsförslag 43
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 31 – led 4
Förordning (EU) 2015/1017
Bilaga II – punkt 8 – led b – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 44
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 31 – led 4
Förordning (EU) 2015/1017
Bilaga II – punkt 8 – led b – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Styrelsen ska utan dröjsmål göra denna 
analys tillgänglig och skriftligen redogöra 
för sina beslut avseende de vägledande 
gränserna och de specifika gränserna för 
solvensstödtjänsten för Europaparlamentet 
och rådet. Efsi ska täcka alla 
medlemsstater på ett rättvist och adekvat 
sätt och stödja lika och hållbar utveckling 
för alla unionens regioner.

Ändringsförslag 45
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 31 – led 4
Förordning (EU) 2015/1017
Bilaga II – punkt 8 – led b – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Styrelsen ska regelbundet rapportera från 
och med ... [1 år från denna förordnings 
ikraftträdande) till Europaparlamentet 
och rådet om solvensstödinstrumentets 
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stödmottagare och den verksamhet som 
fått stöd så att en fullständig, korrekt och 
punktlig transparens för programmet 
säkerställs.
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