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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Budgetudvalget og Økonomi- og 
Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til 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 
teknologiske udvikling og den globale 

(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 8,3%, hvilket er 
langt mere end under finanskrisen i 2009. 
Det er imidlertid endnu ikke muligt at 
afgøre, hvor omfattende det 
makroøkonomiske tilbageslag bliver. 
Desuden er følgerne af 
covid-19-pandemien i Europa ujævne, 
idet visse regioner har været stærkere 
påvirket end andre, hvilket øger 
forventningerne om markedssvigt i disse 
områder samt i specifikke industrielle 
sektorer med helt enormt stor indflydelse 
på vækst og beskæftigelse. 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. 
Covid-19-pandemien har desuden gjort 
det klart, at traditionelle værdiskabelses- 
og værdileveringsfunktioner i 
forretningsmodellerne er meget svage, og 
at en omstilling til et bæredygtigt og 
digitaliseret produktionsparadigme er en 
strategisk prioritering for Unionens 
fremtidige globale lederskab. Disse 
sårbarheder skal afhjælpes, navnlig for 
små og mellemstore virksomheder 
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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.

(SMV'er), nystartede virksomheder og 
mikrovirksomheder, for at EU kan styrke 
sit katastrofeberedskab og hele 
økonomiens robusthed, herunder gennem 
digitalisering af økonomien, samhørighed 
og bæredygtighed, og samtidig bevare sin 
åbenhed over for konkurrence og handel i 
overensstemmelse med sine regler. 
Investeringsaktiviteten forventes at være 
faldet betydeligt. Selv før pandemien, hvor 
der ganske vist kunne konstateres en 
stigning i investeringskvoterne i Unionen, 
var niveauet fortsat lavere, end man kunne 
forvente i en periode med kraftigt opsving, 
og det var ikke tilstrækkeligt til at opveje 
flere års underinvestering efter 2009-
krisen. Endnu vigtigere er det, at de 
aktuelle investeringsniveauer og 
fremskrivninger heraf ikke kan dække 
Unionens behov for strukturelle 
investeringer, der kan genskabe og 
opretholde vækst på lang sigt i lyset af den 
teknologiske udvikling og den globale 
konkurrenceevne, herunder på områderne 
innovation, færdigheder, infrastruktur, 
SMV'er, nystartede virksomheder, 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, bæredygtig og sund økonomisk 
genopretning er det derfor nødvendigt at 
bidrage til projekter, som ellers er 
vanskelige at finansiere, og som giver de 
europæiske borgere langsigtede 
miljømæssige og samfundsmæssige 
fordele såsom langsigtede job af høj 
kvalitet og offentlig infrastruktur samt 
bæredygtige løsninger til at afhjælpe 
covid-krisen. Det er derfor af afgørende 
betydning at udpege og støtte projekter, 
der sikrer reel additionalitet og kvalitet, 
undgå overlapning og fortrængning af 
andre kilder samt afhjælpe markedssvigt 
og suboptimale investeringsforhold og 
reducere det investeringsunderskud, der er 
i bestemte sektorer i hele Unionen og 
dermed forhindre en konsolidering eller 
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uddybning af de eksisterende skævheder 
mellem medlemsstaternes økonomier.

Ændringsforslag 2
Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 3
Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 4
Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) De kulturelle og kreative sektorer er 
centrale og hurtigt voksende sektorer i 
Unionen, og de skaber både økonomisk og 
kulturel værdi fra intellektuel ejendomsret 
og individuel kreativitet. De restriktioner 
for socialt samvær, der er indført i løbet af 
covid-19-krisen, har imidlertid haft en 
betydelig negativ økonomisk indvirkning 
på disse sektorer. Den immaterielle 
karakter af aktiverne i disse sektorer 
begrænser desuden muligheden for, at 
SMV'er og organisationer inden for disse 
sektorer kan få adgang til privat 
finansiering, som er afgørende for at kunne 
investere, opskalere og konkurrere på 
internationalt plan. InvestEU-programmet 
bør fortsat lette adgangen til finansiering 
for SMV'er og organisationer fra de 
kulturelle og kreative sektorer. Idet de 
kulturelle og kreative sektorer samt den 
audiovisuelle sektor og mediesektoren er 
vigtige for vores kulturelle mangfoldighed 
og demokrati i den digitale tidsalder og er 
en grundlæggende del af vores 
suverænitet og selvstændighed, vil 
strategiske investeringer i audiovisuelt 
indhold, medieindhold og teknologier på 
det audiovisuelle område og medieområdet 
få betydning for evnen til på lang sigt at 
kunne producere og distribuere indhold til 
et bredt publikum på tværs af nationale 

(6) De kulturelle og kreative sektorer er 
centrale og hurtigt voksende sektorer i 
Unionen, og de skaber både økonomisk og 
kulturel værdi fra intellektuel ejendomsret 
og individuel kreativitet. De restriktioner 
for socialt samvær, der er indført i løbet af 
covid-19-krisen, har imidlertid haft en 
betydelig negativ økonomisk indvirkning 
på disse sektorer. Den immaterielle 
karakter af aktiverne i disse sektorer 
begrænser desuden muligheden for, at 
SMV'er og organisationer inden for disse 
sektorer kan få adgang til privat 
finansiering, som er afgørende for at kunne 
investere, opskalere og konkurrere på 
internationalt plan. InvestEU-programmet 
bør fortsat lette adgangen til finansiering 
for SMV'er og organisationer fra de 
kulturelle og kreative sektorer og gavne 
synergier med turisme- og 
fødevaresektorerne. Idet de kulturelle og 
kreative brancher samt den audiovisuelle 
branche og mediebranchen er vigtige for 
vores kulturelle mangfoldighed og 
demokrati i den digitale tidsalder, vil 
strategiske investeringer i audiovisuelt 
indhold, medieindhold og teknologier på 
det audiovisuelle område og medieområdet 
få betydning for evnen til på lang sigt at 
kunne producere og distribuere indhold til 
et bredt publikum på tværs af nationale 
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grænser. grænser.

Ændringsforslag 5
Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 6
Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) De lave niveauer for investering i 
infrastruktur i Unionen under den tidligere 
finanskrise og den nuværende covid-19-
krise har undergravet Unionens evne til at 
fremme bæredygtig vækst, 
konkurrenceevne og konvergens. Som 
følge heraf er der risiko for, at der opstår 
permanente ubalancer, og at udviklingen i 
regionerne påvirkes på længere sigt. Det er 
afgørende at foretage betydelige 
investeringer i europæisk infrastruktur, 
navnlig i forbindelse med sammenkobling 
og energieffektivitet samt etablering af et 

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

digital infrastruktur. Det er vigtigt at 
støtte hurtige og ultrahurtige 
bredbåndsforbindelser i alle landdistrikter 
og byområder i Unionen, yde støtte til 
digitale nystartede virksomheder og 
innovative SMV'er for at gøre dem bedre 
til at konkurrere og opskalere og at 
fremskynde den digitale omstilling af hele 
økonomien for at øge den langsigtede 
konkurrenceevne og robustheden for hele 
Unionens økonomi. Det er afgørende at 
foretage betydelige investeringer i 
innovationsøkosystemer, der fremmer 
teknologisk iværksætteri og nystartede 
virksomheders udvikling, samt 
investeringer i europæisk infrastruktur, 
navnlig i forbindelse med sammenkobling 
og energieffektivitet samt etablering af et 
fælles europæisk transportområde, for at 
opfylde Unionens bæredygtighedsmål, 
herunder Unionens forpligtelser med 
hensyn til målene for bæredygtig udvikling 
og klima-og miljømålene for 2030, 
herunder vigtige investeringer i 
renovering og integrering af innovative 
løsninger i byggesektoren for at nå målet 
om kulstofneutralitet og en stærkt 
energieffektiv og klimaneutral 
byggesektor. Derfor bør støtten under 
InvestEU-Fonden være rettet mod 
investeringer i transport- og 
energiinfrastruktur, herunder 
energieffektivitet, vedvarende energikilder 
og andre sikre og bæredygtige 
lavemissionsenergikilder, miljø- og 
klimainfrastruktur samt maritim 
infrastruktur, ruminfrastruktur og digital 
infrastruktur. InvestEU-programmet bør 
prioritere områder, der ikke modtager 
tilstrækkelige investeringer, i hele EU. For 
at sikre, at EU-finansieringsstøtten får 
størst mulig indvirkning og skaber størst 
mulig merværdi, bør der arbejdes for en 
strømlinet investeringsproces, som 
synliggør projektpipelinen og maksimerer 
synergierne på tværs af relevante EU-
programmer på blandt andet transport- og 
energiområdet og på det digitale område. 
Med tanke på sikkerhedstruslerne bør 
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investeringsprojekter, der modtager EU-
støtte, omfatte infrastrukturernes 
modstandsdygtighed, herunder deres 
vedligeholdelse og sikkerhed, og tage 
hensyn til principperne om beskyttelse af 
borgerne i det offentlige rum. Dette bør 
være et supplement til andre EU-fondes 
indsats, f.eks. Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling, som yder støtte til 
sikkerhedselementerne i forbindelse med 
investeringer i det offentlige rum, 
transport, energi, rumfart, både i kredsløb 
og på jorden, og anden kritisk 
infrastruktur.

Ændringsforslag 7
Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(18) Mens det overordnede 
investeringsniveau i Unionen var stigende 
inden covid-19-krisen, var investeringerne 
ujævne i regionerne, hvilket er en 
tendens, der forventes at accelerere i de 
regioner, der er mest påvirket af 
pandemien. Desuden blev der stadig ikke 
foretaget tilstrækkelige investeringer i 
mere risikobetonede aktiviteter såsom 
forskning og innovation, og 
investeringsniveauet på det område ventes 
nu at være faldet kraftigt som følge af 
krisen. Forskning og innovation (FoI) 
kommer til at spille en vigtig rolle med 
henblik på at overvinde krisen, 
konsolidere Unionens robusthed over for 
fremtidige udfordringer og skabe de 
teknologier, der er nødvendige for at 
opfylde Unionens politikker og mål. Som 
led i Europa 2020-strategien blev 
medlemsstaterne enige om, at mindst 3 % 
af BNP skulle investeres i FoI inden 
2020. Dette mål er imidlertid endnu ikke 
opfyldt. InvestEU-Fonden bør derfor 
bidrage betydeligt til at øge offentlige og 
private investeringer i FoI i 
medlemsstaterne og derved medvirke til at 
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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.

opnå samlede investeringer i FoI på 
mindst 3 % af Unionens BNP. 
Opfyldelsen af målet vil kræve, at 
medlemsstaterne og den private sektor 
supplerer InvestEU-Fonden med deres 
egne samt styrkede investeringsaktiviteter 
inden for forskning, udvikling og 
innovation for at undgå underinvestering i 
forskning og innovation, som skader 
Unionens industrielle og økonomiske 
konkurrenceevne og forringer borgernes 
livskvalitet. InvestEU-Fonden bør også 
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.

Ændringsforslag 8
Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(19) Turismesektoren, navnlig hotel- og 
restaurationsbranchen, er en vigtig del af 
Unionens økonomi, da den sammen med 
rejsesektoren direkte bidrager med 3,9 % 
til Unionens BNP og tegner sig for 5,1 % 
af Unionens samlede arbejdsstyrke, 
hvoraf mange er beskæftiget i 
mikrovirksomheder, små og mellemstore 
virksomheder og familieforetagender, og 
hvoraf en høj andel er kvinder, unge, 
sæsonarbejdere og personer, der befinder 
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sig i en sårbar situation. Turismesektoren 
har lidt et særligt alvorligt tilbageslag som 
følge af covid-19-pandemien med enorme 
tab af indtægter for hoteller, restauranter, 
rejsearrangører, rejsebureauer og 
fjerntog, krydstogtskibe og flyselskaber. 
InvestEU-programmet bør bidrage til at 
styrke sektorens konkurrenceevne på lang 
sigt og udvikle en bæredygtig turistsektor 
ved at støtte foranstaltninger, der sigter 
mod at fremme en bæredygtig, sikker, 
ligelig, innovativ og digital genopretning 
af denne sektor.

Ændringsforslag 9
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, 

(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, gennemførelse 
af ungdomsgarantien og opfyldelse af 
målene for den nye dagsorden for 
færdigheder i Europa med henblik på 
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og som er påvirket af den strukturelle 
omstilling til en lavemissionsøkonomi. 
Fonden bør anvendes til at støtte projekter, 
der har positive sociale virkninger og 
fremmer social inklusion, ved at bidrage til 
at øge beskæftigelsen i alle regioner, 
særligt blandt ufaglærte og langtidsledige, 
og ved at forbedre situationen med hensyn 
til ligestilling, lige muligheder, 
ikkeforskelsbehandling, tilgængelighed, 
solidaritet mellem generationerne, 
sundheds- og socialsektoren, almennyttige 
boliger, hjemløshed, digital inklusion, 
udvikling af lokalsamfundet, de unges rolle 
og plads i samfundet samt sårbare 
personer, herunder tredjelandsstatsborgere. 
InvestEU-programmet bør også støtte 
europæisk kultur og kreativitet med et 
socialt formål.

bæredygtig konkurrenceevne, social 
retfærdighed og robusthed, herunder 
omskoling og opkvalificering af 
arbejdstagere samt forberedelse på at finde 
et nyt arbejde, bl.a. i regioner, som er 
afhængige af en kulstofintensiv økonomi, 
og som er påvirket af den strukturelle 
omstilling til en lavemissionsøkonomi. 
Fonden bør anvendes til at støtte projekter, 
der har positive sociale virkninger og 
fremmer social inklusion, ved at bidrage til 
at øge beskæftigelsen i alle regioner, 
særligt blandt ufaglærte, lavtuddannede og 
langtidsledige, og ved at forbedre 
situationen med hensyn til ligestilling, lige 
muligheder, ikkeforskelsbehandling, 
herunder former for beskæftigelse, der 
støtter balancen mellem arbejdsliv og 
privatliv og en bedre fordeling af 
omsorgsforpligtelser, 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 10
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 

(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 
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fremspirende sociale markedsøkosystem 
med henblik på at forbedre udbuddet af og 
adgangen til finansiering for 
mikrovirksomheder, sociale virksomheder 
og institutioner, der udfører frivilligt 
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.

fremspirende sociale markedsøkosystem 
med henblik på at forbedre udbuddet af og 
adgangen til finansiering for 
mikrovirksomheder, sociale virksomheder 
og institutioner, der udfører frivilligt 
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, udvikling af 
færdigheder, 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.

Ændringsforslag 11
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 

(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 



AD\1214550DA.docx 15/40 PE655.653v02-00

DA

genopretningen. InvestEU-programmet bør 
være i stand til at yde afgørende støtte til 
virksomheder i genopretningsfasen og 
samtidig sikre, at investorerne fokuserer 
målrettet på Unionens politiske prioriteter 
på mellemlang og lang sigt såsom den 
europæiske grønne pagt, 
investeringsplanen for et bæredygtigt 
Europa, strategien for Europas digitale 
fremtid samt opbygningen af et stærkt 
socialt Europa for retfærdig omstilling. 
Programmet bør i væsentlig grad øge 
risikotagningskapaciteten i Den 
Europæiske Investeringsbank-Gruppe 
(EIB), de nationale erhvervsfremmende 
banker og institutter samt andre 
gennemførelsespartnere til støtte for den 
økonomiske genopretning.

genopretningen. InvestEU-programmet bør 
være i stand til at yde afgørende støtte til 
virksomheder i genopretningsfasen, 
navnlig SMV'er og mikrovirksomheder, 
og samtidig sikre, at investorerne fokuserer 
målrettet på Unionens politiske prioriteter 
på mellemlang og lang sigt og på 
gennemførelsen af Unionens lovgivning 
såsom den europæiske grønne pagt, 
investeringsplanen for et bæredygtigt 
Europa, Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2020/8521a,  "den 
europæiske klimalov", strategien for 
Europas digitale fremtid, den europæiske 
datastrategi, hvidbogen om kunstig 
intelligens, den nye industristrategi for 
Europa, herunder den økosystembaserede 
tilgang, SMV-strategien, ambitionerne i 
forbindelse med Horisont Europa, 
renoveringsbølgen, den europæiske søjle 
for sociale rettigheder 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.

_________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2020/852 af 18. juni 
2020 om fastlæggelse af en ramme til 
fremme af bæredygtige investeringer og 
om ændring af forordning (EU) 
2019/2088 (EUT L 198 af 22.6.2020, s. 
13).

Ændringsforslag 12
Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Covid-19-pandemien er et stort (25) Covid-19-pandemien er et stort 



PE655.653v02-00 16/40 AD\1214550DA.docx

DA

chok for den globale økonomi og Unionens 
økonomi. Faldet i EU's BNP forventes at 
blive langt kraftigere end under 
finanskrisen i 2009 og vil uundgåeligt have 
negative sociale virkninger. 
Pandemiudbruddet har vist, at der er behov 
for at afhjælpe strategiske sårbarheder, for 
at EU kan styrke sit katastrofeberedskab og 
hele økonomiens robusthed. Kun en robust, 
inklusiv og integreret europæisk økonomi 
kan sikre det indre marked og de lige 
konkurrencevilkår, hvilket også er til gavn 
for de hårdest ramte medlemsstater.

chok for den globale økonomi og Unionens 
økonomi. Faldet i EU's BNP forventes at 
blive langt kraftigere end under 
finanskrisen i 2009 og vil uundgåeligt have 
negative sociale virkninger. 
Pandemiudbruddet har vist, at der er behov 
for at afhjælpe strategiske sårbarheder, for 
at EU kan styrke sit katastrofeberedskab og 
hele økonomiens robusthed. Kun en robust 
europæisk økonomi, dvs. en, som er 
digitaliseret, innovativ og miljømæssigt 
bæredygtig, og som kan modstå 
samfundsmæssige og økonomiske chok og 
bevare velfærden i samfundet og for de 
kommende generationer, og som også er 
en europæisk økonomi, der er inklusiv og 
integreret, kan sikre det indre marked og 
de lige konkurrencevilkår til gavn for de 
hårdest ramte medlemsstater.

Ændringsforslag 13
Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(28) Det primære fokus for 
politikområdet for strategiske europæiske 
investeringer bør være at støtte de endelige 
modtagere, der er etableret i en 
medlemsstat og er aktive i Unionen, og 
hvis aktiviteter er af strategisk betydning 
for Unionen, i overensstemmelse med 
prioriteterne i den nye industristrategi for 
Europa med henblik på et grønt og digitalt 
Europa og udviklingen af en model, der 
er baseret på industrielle økosystemer. 
Politikområdet bør også styrke 
konkurrenceevnen i medlemsstaternes 
økonomier, herunder behovet for at 
genopbygge medlemsstaternes 
produktionskapacitet og skabe 
fremtidsorienterede investeringer, der 
fremmer iværksætteri og jobskabelse og 
øget modstandsdygtighed, herunder ved at 
mindske afhængigheden af sårbare 
forsyningskæder. Projekter bør tilføre 
EU-merværdi og bør enten være 
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Unionens industrielle fremtid, herunder 
kunstig intelligens, blockchain, software, 
robotteknologi, halvledere, 
mikroprocessorer, edge cloud-teknologier, 
højtydende databehandling, 
cybersikkerhed, kvanteteknologi, fotonik, 
industriel bioteknologi, teknologi inden for 
vedvarende energi, 
energilagringsteknologi, herunder batterier, 
teknologi inden for bæredygtig transport, 
anvendelser af ren brint og brændselsceller, 
dekarboniseringsteknologi, 
kulstofopsamling og -lagring, teknologi 
inden for cirkulær økonomi, biomedicin, 
nanoteknologi, lægemidler og avancerede 
materialer, v)produktionsanlæg til 
masseproduktion af IKT-komponenter og -
udstyr i EU, forsyning og lageropbygning 
af kritiske input til offentlige aktører, 
virksomheder eller forbrugere i Unionen, 
vii)teknologier og input, der er afgørende 
for Unionens og medlemsstaternes 
sikkerhed, f.eks. inden for forsvars- og 
rumsektorerne eller cybersikkerhed, samt 
produkter med dobbelt anvendelse som 
defineret i artikel 2, nr. 1), i Rådets 
forordning (EF) nr. 428/2009. De endelige 
modtagere bør have deres 
vedtægtsmæssige hjemsted i en 
medlemsstat og bør være aktive i Unionen, 
i den forstand at de har væsentlige 
aktiviteter for så vidt angår personale, 
fremstilling, forskning og udvikling eller 
andre forretningsaktiviteter i Unionen. 
Projekter, der som følge af at aktiviteterne 
er spredt ud i hele EU, bidrager til større 
spredning af de strategiske 
forsyningskæder på det indre marked, bør 
kunne opnå støtte.

grænseoverskridende eller skabe en reel 
merværdi i mere end én medlemsstat eller 
region gennem afsmittende virkninger. 
Ingen støtte bør flyde direkte ind i de 
nationale budgetter eller erstatte 
nationale budgetudgifter såsom sociale 
ydelser. Områder af strategisk betydning 
bør omfatte: i) levering af nødvendige 
sundhedsydelser, bæredygtig og etisk 
produktion, fremstilling og 
lageropbygning af lægemidler, medicinsk 
udstyr, medicinalvarer og værnemidler og 
styrkelse af sundhedsberedskabet og 
civilbeskyttelsessystemet baseret på 
principperne om bred tilgængelighed og 
prismæssig overkommelighed af 
produkter, som er afgørende i 
sundhedsmæssige krisesituationer, ii) 
kritisk infrastruktur, både fysisk og 
virtuel,  iii) levering af knowhow, varer, 
teknologier og tjenester, der indgår i 
driften og vedligeholdelsen af denne 
infrastruktur, iv) centrale støtteteknologier 
og transformative, grønne og digitale 
teknologier samt banebrydende 
innovationer af strategisk betydning for 
Unionens økonomi og bæredygtige og 
innovative industrielle fremtid, herunder  
gigabitkonnektivitet, kunstig intelligens, 
blockchain og distributed ledger-
teknologi, software, robotteknologi, 
halvledere, mikroprocessorer, edge- og 
cloud-teknologier, højtydende 
databehandling, cybersikkerhed, 
kvanteteknologi, fotonik, industriel 
bioteknologi, teknologi inden for 
vedvarende energi og andre 
energiteknologier, som bidrager til 
opfyldelsen af klimaneutralitet inden 
2050, energilagringsteknologi, herunder 
bæredygtige batterier, teknologi inden for 
bæredygtig transport, anvendelser af ren 
brint og brændselsceller, 
dekarboniseringsteknologi, herunder 
produktion af CO2-frit stål og 
infrastruktur til kulstofopsamling og -
lagring i industrielle processer, 
bioenergianlæg og produktionsanlæg i 
forbindelse med energiomstillingen, 
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teknologi inden for cirkulær økonomi, 
biomedicin, nanoteknologi, lægemidler og 
avancerede materialer, rumsystemer og 
rumteknologier, herunder vigtige 
rumkomponenter og rumbaserede 
tjenester og applikationer, v) 
genanvendelses- og produktionsanlæg til 
masseproduktion af IKT-komponenter og -
udstyr i Unionen, vi) forsyning og 
lageropbygning af kritiske input til 
offentlige aktører, virksomheder eller 
forbrugere i Unionen, vii) forsyningskæder 
og robusthed i forbindelse med 
forsyningschok, viii) teknologier, input og 
applikationer, der er afgørende for 
Unionens og medlemsstaternes sikkerhed, 
f.eks. inden for sikkerheds-, forsvars- og 
rumsektorerne eller cybersikkerhed, 
herunder 5G-nettets sikkerhed, samt 
produkter med dobbelt anvendelse som 
defineret i artikel 2, nr. 1), i Rådets 
forordning (EF) nr. 428/2009 og dens 
efterfølgende revisioner. De endelige 
modtagere bør have deres 
vedtægtsmæssige hjemsted i en 
medlemsstat og ikke have datterselskaber 
uden reelle økonomiske aktiviteter i et 
land, der er anført på Unionens liste over 
ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner, 
og de bør ikke være aktive i Unionen, i den 
forstand at de har væsentlige aktiviteter for 
så vidt angår personale, fremstilling, 
forskning og udvikling eller andre 
forretningsaktiviteter i Unionen. Projekter, 
der som følge af at aktiviteterne er spredt 
ud i hele Unionen, bidrager til større 
spredning af de strategiske 
forsyningskæder på det indre marked, bør 
kunne opnå støtte.

Ændringsforslag 14
Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Politikområdet for strategiske 
europæiske investeringer bør også være 

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

rettet mod leverandører etableret i og 
aktive i Unionen, hvis aktiviteter er af 
strategisk betydning for Unionen, som ikke 
udgør en trussel mod Unionens 
sikkerheds- og forsvarsinteresser, og som 
vil få behov for langsigtede investeringer 
eller er omfattet af mekanismen til 
screening af udenlandske direkte 
investeringer. Desuden bør politikområdet 
for strategiske europæiske investeringer 
navnlig tilgodese vigtige projekter af 
fælleseuropæisk interesse, som er i 
overensstemmelse med Unionens klima- 
og miljømål. Der bør imidlertid ikke ydes 
finansiel støtte til projekter, der ikke er i 
overensstemmelse med Unionens 
strategiske og økonomiske interesser, 
f.eks. projekter, som vil øge 
afhængigheden af sårbare eller 
ikkediversificerede forsyningskæder. 
Politikområdet for strategiske europæiske 
investeringer bør også støtte det 
strategiske samarbejde mellem 
industrielle partnere og 
forskningsaktører. En sådan støtte vil 
styrke synergierne mellem InvestEU og 
Horisont Europa.

Ændringsforslag 15
Forslag til forordning
Betragtning 29 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29a) Tilføjelsen af politikområdet 
strategiske europæiske investeringer er 
nødvendig som følge af det globale 
udbrud af covid-19, dets indvirkning på 
menneskers liv og forsyningskæderne og 
fremkomsten af en række sårbarheder. 
Det bør fremme en bæredygtig økonomisk 
genopretning og øge 
modstandsdygtigheden, herunder 
muligheden for at prioritere tildelingen af 
teknisk støtte og bistand til 
underudviklede regioner, samtidig med at 
der sikres en streng additionalitet af alle 
investeringer, der støttes gennem 
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InvestEU-Fonden. Derfor er det vigtigt, at 
synligheden af Unionens finansiering fra 
InvestEU-Fonden, navnlig politikområdet 
strategiske europæiske investeringer og 
dets identificerede strategiske prioriteter, 
sikres gennem effektiv kommunikation, 
der fremhæver EU-finansierede 
foranstaltninger og -resultater med 
henblik på i tilstrækkelig grad at fremme 
InvestEU-programmets EU-merværdi 
som led i den økonomiske genopretning.

Ændringsforslag 16
Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(30) InvestEU bør derudover yde støtte 
til finansiering af bæredygtige 
investeringer til gavn for regioner omfattet 
af retfærdig omstilling, navnlig inden for 
energieffektivitet og vedvarende energi, og 
sikre muligheden for, at de respektive 
regioner kan drage fordel af målrettet 
teknisk bistand fra InvestEU-Fonden.

Ændringsforslag 17
Forslag til forordning
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) Den EU-garanti, der ligger til grund 
for InvestEU-Fonden, bør gennemføres 
indirekte af Kommissionen via 
gennemførelsespartnere, som kan nå 
direkte ud til de endelige formidlere, hvis 
det er relevant, og til de endelige 
modtagere. Udvælgelsen af 
gennemførelsespartnere bør være 
gennemsigtig og fri for interessekonflikter. 
Der bør mellem Kommissionen og hver 
eneste gennemførelsespartner indgås en 
garantiaftale om tildeling af en garanti over 
InvestEU-Fonden med henblik på at støtte 
de finansierings- og 

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

investeringstransaktioner, som opfylder 
InvestEU-Fondens mål og kriterier for 
støtteberettigelse. Risikostyringen i 
forbindelse med EU-garantien bør ikke 
hindre gennemførelsespartnernes direkte 
adgang til EU-garantien. Når EU-garantien 
ydes til gennemførelsespartnerne under 
EU-segmentet, bør partnerne være fuldt 
ansvarlige for hele investeringsprocessen 
og for kontrollen af, at der handles med 
rettidig omhu i forbindelse med 
finansierings- og investeringstransaktioner. 
InvestEU-Fonden bør støtte projekter, der 
typisk har en højere risikoprofil end de 
projekter, som støttes af 
gennemførelsespartnernes normale 
aktiviteter, og som uden støtte fra 
InvestEU-Fonden ikke eller ikke i samme 
omfang kunne have været gennemført af 
andre offentlige eller private kilder i den 
periode, hvor EU-garantien kan anvendes.

Ændringsforslag 18
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 

(59) I forbindelse med InvestEU-Fonden 
og for at råde bod på markedssvagheder i 
efterspørgselssiden af instrumentet er der 
også behov for at udvide den tekniske 
bistand og yde bistand til projektudvikling 
og generering af investeringsforslag, 
navnlig i medlemsstater og regioner uden 
adgang til nationale erhvervsfremmende 
banker eller teknisk ekspertise for at 
udvikle forslag og danne 
investeringsplatforme og sikre 
kapacitetsopbygning med henblik på at 
udvikle den organisatoriske kapacitet og de 
markedsudviklingsaktiviteter, der er 
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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.

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 SMV'er og andre aktører, herunder 
lokalsamfund og lokale myndigheder, 
adgang til finansiering og derved realisere 
deres fulde potentiale, og den bør omfatte 
teknisk bistand, navnlig til medlemsstater 
med svage finansielle økosystemer. Der 
bør lægges særlig vægt på at mindske den 
administrative byrde, navnlig for SMV'er. 
Samtidig har rådgivningsbistanden til 
formål at skabe de rette betingelser for at 
udvide det potentielle antal 
støtteberettigede modtagere i fremspirende 
markedssegmenter, især i de tilfælde, hvor 
de individuelle projekter på grund af deres 
beskedne størrelse medfører betydeligt 
større transaktionsomkostninger på 
projektniveau, f.eks. økosystemer for social 
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.

Ændringsforslag 19
Forslag til forordning
Betragtning 61

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(61) I henhold til forordning [EU-
genopretningsinstrument] og inden for 
rammerne af de herved tildelte midler bør 
genopretnings- og resiliensforanstaltninger 
under InvestEU gennemføres med det 
formål at afbøde covid-19-krisens 
virkninger, som er af et hidtil uset omfang, 
og give de europæiske borgere langsigtede 
miljømæssige og samfundsmæssige 
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genopretningsinstrument] sikres overholdt. fordele såsom langsigtede job af høj 
kvalitet og offentlig infrastruktur, 
herunder gennem støtte til 
virksomhedernes bæredygtige og digitale 
omstilling, i overensstemmelse med 
målene for politikområdet strategiske 
europæiske investeringer, og støtte til 
langsigtet vækst, job af høj kvalitet og 
konkurrenceevne.  Disse yderligere midler 
bør anvendes på en sådan måde, at fristerne 
i forordning [EU-genopretningsinstrument] 
sikres overholdt.

Ændringsforslag 20
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

g) en bæredygtig og inklusiv 
genopretning af Unionens økonomi, 
navnlig af SMV'er, efter den krise, som 
covid-19-pandemien har forårsaget, i 
overensstemmelse med Unionens 
langsigtede klimamål, navnlig 
"klimaloven", og princippet om "ikke at 
gøre væsentlig skade" og Unionens 
strategiske autonomi, ved at opretholde og 
styrke de industrielle økosystemer, de 
strategiske værdikæder og den 
klimamæssige og digitale omstilling samt 
fastholde og øge aktiviteter af strategisk 
betydning for Unionen vedrørende kritisk 
infrastruktur, transformative teknologier, 
råvarer, stigende teknologioverførsel, 
banebrydende forskning og innovation, 
herunder økosystemer for udvikling af 
teknologisk iværksætteri og input til 
virksomheder og forbrugere.

Ændringsforslag 21
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

investeringstransaktioner, herunder private 
equity- og venturekapitalfinansiering i de 
sektorer, der er omhandlet i artikel 7, stk. 
1, litra e), med det formål at opretholde og 
styrke Unionens økonomis robusthed, 
globale konkurrenceevne og 
bæredygtighed og dermed bidrage til 
Unionens strategiske autonomi

Ændringsforslag 22
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) virksomheder, der er registreret i 
lande, der er opført på Unionens liste over 
ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner, 
er ikke berettiget til finansiel støtte.

Ændringsforslag 23
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Et beløb på 31 153 850 000 EUR (løbende 
priser) af det i stk. 1, første afsnit, 
omhandlede beløb afsættes til transaktioner 
til gennemførelse af de foranstaltninger, 
der er omhandlet i artikel 2 i forordning 
[EU-genopretningsinstrument] med 
henblik på at nå målene i artikel 3, stk. 2, 
litra e).

Et beløb på 31 153 850 000 EUR (løbende 
priser) af det i stk. 1, første afsnit, 
omhandlede beløb afsættes til transaktioner 
til gennemførelse af de foranstaltninger, 
der er omhandlet i artikel 2 i forordning 
[EU-genopretningsinstrument] med 
henblik på at nå målene i artikel 3, stk. 2, 
litra e). Tiltag, der bidrager til Unionens 
økonomis robusthed, sikkerhed og 
konkurrenceevne, prioriteres, idet der 
lægges særlig vægt på at sikre 
tilstrækkelig bistand til den klimamæssige 
og digitale omstilling og dertil knyttede 
tiltag såsom udvikling af digitale 
teknologier og innovationer, udrulning af 
5G, kunstig intelligens, 
ultrahøjhastighedsnet til elektronisk 
kommunikation, data, udbredelse af 
vedvarende energi og investeringer i 
energieffektivitet.
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Ændringsforslag 24
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra e – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

e) et politikområde for strategiske 
europæiske investeringer, som omfatter 
strategiske, fremtidsorienterede 
investeringer til støtte for endelige 
modtagere, herunder SMV'er og 
nystartede virksomheder, der er etableret i 
en medlemsstat, er aktive i Unionen, og 
hvis aktiviteter er af strategisk betydning 
for Unionen, navnlig med henblik på den 
klimamæssige og digitale omstilling, i 
overensstemmelse med de prioriteter for et 
grønt og digitalt Europa, der er beskrevet 
i den nye industristrategi for Europa, 
herunder udviklingsmodellen baseret på 
industrielle økosystemer, og Unionens 
mål om klimaneutralitet som fastsat i den 
europæiske "klimalov" og 2030-målet. 
Dette område skal støtte projekter, der 
øger konkurrenceevnen for 
medlemsstaternes økonomier, 
genopbygger deres produktionskapacitet, 
mindsker afhængigheden af sårbare 
forsyningskæder og fremmer 
iværksætteri, jobskabelse og øget 
modstandsdygtighed på et af følgende 
områder:

Ændringsforslag 25
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra e – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

i) levering af nødvendige 
sundhedsydelser, fremstilling og 
lageropbygning af lægemidler, medicinsk 
udstyr og medicinalvarer, styrkelse af 
sundhedssektorens kriseberedskab og af 
civilbeskyttelsessystemet baseret på 
principperne om bred tilgængelighed og 
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prismæssig overkommelighed af 
produkter, som er afgørende i 
sundhedsmæssige krisesituationer

Ændringsforslag 26
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, 
analog og digital, herunder 
infrastrukturelementer, der er udpeget som 
nødvendige inden for energi, transport, 
herunder offentlig transport og aktiv 
mobilitet, miljø, vand, sundhed, sikker 
digital kommunikation og sikre digitale 
net, 5G og ultrahøjhastighedsnet til 
elektronisk kommunikation, tingenes 
internet, onlinetjenesteplatforme, sikker 
edge- og cloudcomputing, databehandling 
og -lagring, betalingsinfrastruktur og 
finansielle infrastrukturer, luft- og rumfart, 
sikkerhed og forsvar, kommunikation, 
medier, uddannelse, valginfrastruktur og 
følsomme faciliteter, offentlig forvaltning, 
sikkerhed, boliger, samt den jord og faste 
ejendom, der er nødvendig for anvendelsen 
af sådan kritisk infrastruktur

Ændringsforslag 27
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra e – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 28
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra e – nr. iv – indledning



AD\1214550DA.docx 27/40 PE655.653v02-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

iv) centrale støtteteknologier og 
transformative, grønne og digitale 
teknologier samt banebrydende 
innovationer, hvor investeringen er af 
strategisk betydning for Unionens økonomi 
og bæredygtige og innovative industrielle 
fremtid, herunder genindustrialisering, 
under hensyntagen til princippet om 
retfærdig omstilling og brede 
samfundsmæssige fordele, herunder

Ændringsforslag 29
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra e – nr. iv – litra a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 30
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra e – nr. iv – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) teknologi inden for vedvarende 
energi og andre energiteknologier, som 
bidrager til opfyldelsen af målet om 
klimaneutralitet senest i 2050, 
energilagringsteknologi, herunder 
bæredygtige batterier, teknologi inden for 
bæredygtig transport, anvendelser af ren 
brint og brændselsceller, 
dekarboniseringsteknologi til industrien, 
infrastruktur til CO2-opsamling og 
-lagring i industrielle processer, 
bioenergianlæg og produktionsanlæg i 
forbindelse med energiomstillingen, 
teknologi vedrørende den cirkulære 
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økonomi og forsyningskæder

Ændringsforslag 31
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra e – nr. iv – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) rumsystemer og -teknologier, 
herunder kritiske rumkomponenter samt 
rumbaserede tjenester og applikationer

Ændringsforslag 32
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra e – nr. v

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 33
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra e – nr. vi

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

vi) forsyning og lageropbygning af 
kritiske input til offentlige aktører, 
virksomheder eller forbrugere i Unionen, 
herunder energi eller råmaterialer, 
medmindre disse allerede er omfattet af 
lovkrav, eller fødevaresikkerhed, som er 
relevant for ressourceeffektivitet og 
cirkularitet i strategiske værdikæder og 
strategiske økosystemer;

Ændringsforslag 34
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra e – nr. vii 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

der er afgørende for Unionens og 
medlemsstaternes sikkerhed, f.eks. inden 
for sikkerheds-, forsvars- og rumsektorerne 
eller cybersikkerhed, samt produkter med 
dobbelt anvendelse som defineret i artikel 
2, nr. 1), i Rådets forordning (EF) nr. 
428/2009 eller i en eventuel senere 
revision og relateret lovgivning. Endelige 
modtagere må desuden ikke eksportere 
forsvarsrelateret teknologi til tredjelande, 
der truer medlemsstaternes territoriale 
integritet eller systematisk overtræder 
folkeretten eller hæmmer den regionale 
eller globale sikkerhed og stabilitet.

Ændringsforslag 35
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra e – nr. vii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

viia) investeringer og teknisk bistand til 
virksomheder, navnlig SMV'er, nystartede 
virksomheder, familievirksomheder og 
lokalsamfund, til at øge 
modstandsdygtigheden i deres værdikæder 
og forretningsmodeller, fremme 
iværksætterfærdigheder og støtte 
betingelserne for fremme af iværksætteri, 
herunder ved at udvikle netværksklynger 
og digitale innovationsknudepunkter og 
teknologisk og bæredygtig sektorudvikling

Ændringsforslag 36
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra e – nr. vii b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

viib) kritisk kapacitet til tidlig opdagelse 
og koordineret institutionel og økonomisk 
reaktion med henblik på at reagere i 
tilfælde af en risiko for en krise samt 
fremme af forretnings- og 
tjenestekontinuitetsløsninger til 
væsentlige offentlige og private 
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institutioner og sektorer

Ændringsforslag 37
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra e – nr. vii c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

viic) investeringer i New Space-
aktiviteter, både upstream og downstream, 
for at bringe de mest lovende teknologier 
og applikationer på markedet og dermed 
sikre konkurrenceevnen for den 
europæiske rumindustri

Ændringsforslag 38
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra e – nr. vii d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

viid) strategiske investeringer i 
projekter vedrørende vedvarende energi 
og energieffektivitet, herunder renovering 
af bygninger med et stort potentiale til at 
bidrage væsentligt til at opfylde de mål, 
der er fastsat i direktiv (EU) 2018/2001, 
(EU) 2018/2002 og (EU) 2018/844 og til 
at bidrage til at opnå en klimaneutral og 
energieffektiv byggesektor som en del af 
den europæiske grønne pagt som 
beskrevet i [renoveringsbølgestrategien], 
eller tiltag inden for rammerne af 
Unionens finansieringsmekanisme for 
vedvarende energi, der er støtteberettigede 
under InvestEU-programmet.

Ændringsforslag 39
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra e – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på at værne om Unionens og 
medlemsstaternes sikkerhed må den 
endelige modtager i forbindelse med 

Med henblik på at værne om Unionens og 
medlemsstaternes sikkerhed må endelige 
modtagere, som modtager finansiering 
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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.

under dette politikområde, navnlig dem, 
der modtager finansiering på rum- og 
forsvarsområdet og inden for 
cybersikkerhed, samt bestemte typer af 
projekter med reelle og direkte 
sikkerhedsmæssige konsekvenser i kritiske 
sektorer, endvidere ikke være kontrolleret 
af et tredjeland eller af tredjelandsenheder 
og skal have deres ledelse i Unionen. Der 
må ikke ydes finansiel støtte, når et 
projekt ikke er i overensstemmelse med 
Unionens strategiske og økonomiske 
interesser, f.eks. til projekter, der vil øge 
afhængigheden af sårbare eller 
ikkediversificerede forsyningskæder.

Ændringsforslag 40
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra e – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Finansiering og investeringer under dette 
politikområde skal sikre tilstrækkelig 
støtte til de parallelle udfordringer i 
forbindelse med den klimamæssige og 
digitale omstilling.

Ændringsforslag 41
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

8. Hvad angår finansierings- og 
investeringstransaktioner i sikkerheds-, 
forsvars- og rumsektorerne samt inden for 
cybersikkerhed under politikområdet 
strategiske europæiske investeringer kan 
der i investeringsretningslinjerne fastsættes 
begrænsninger vedrørende overførsel og 
licensudstedelse af IP-rettigheder til 
kritiske teknologier og teknologier, der er 
nødvendige for at værne om Unionens og 
medlemsstaternes sikkerhed, især hvis de 
endelige modtagere markedsfører 
forsvars-, rum- og 
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cybersikkerhedsrelateret teknologi til 
tredjelande, der truer medlemsstaternes 
territoriale integritet, overtræder 
folkeretten og systematisk hæmmer den 
regionale sikkerhed og fred.

Ændringsforslag 42
Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Under politikområdet bæredygtig 
infrastruktur fremmer og yder InvestEU-
rådgivningsplatformen teknisk bistand til 
støtteberettigede virksomheder samt 
procedurer for forenkling af 
uforholdsmæssige administrative byrder.

Ændringsforslag 43
Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) bistå projektpromotorer, hvor det er 
hensigtsmæssigt, med at udvikle deres 
projekter, så de opfylder de målsætninger, 
der er fastsat i artikel 3 og 7, og de 
støtteberettigelseskriterier, der er fastsat i 
artikel 13, og lette udviklingen vigtige 
projekter af fælleseuropæisk interesse samt 
bundter af små projekter, herunder gennem 
investeringsplatforme som omhandlet i 
litra f), forudsat at en sådan bistand ikke 
foregriber Investeringsudvalgets 
konklusion om EU-garantiens dækning af 
sådanne projekter

c) bistå projektpromotorer, hvor det er 
hensigtsmæssigt, med at udvikle deres 
projekter, så de opfylder de målsætninger, 
der er fastsat i artikel 3 og 7, og de 
støtteberettigelseskriterier, der er fastsat i 
artikel 13, og lette udviklingen af vigtige 
projekter af fælleseuropæisk interesse i 
overensstemmelse med Unionen 
overordnede klimamål, herunder en 
retfærdig omstilling til en klimaneutral 
økonomi, samt bundter af små projekter, 
herunder gennem investeringsplatforme 
som omhandlet i litra f), og strategiske 
alliancer, der bidrager til at skabe 
strategiske værdikæder i 
økosystemtilgangen, forudsat at en sådan 
bistand ikke foregriber 
Investeringsudvalgets konklusion om EU-
garantiens dækning af sådanne projekter



AD\1214550DA.docx 33/40 PE655.653v02-00

DA

Ændringsforslag 44
Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I forbindelse med projekter inden for 
forsvars- og rumsektorerne gælder 
betingelserne i første afsnit med forbehold 
af en eventuel fortrolighedspligt.

I forbindelse med projekter inden for 
forsvars- og rumsektorerne gælder 
betingelserne i første afsnit med forbehold 
af en eventuel fortrolighedspligt, 
medmindre der er påstande om eller bevis 
for, at projekterne kan være til fordel for 
tredjelande, der truer medlemsstaternes 
territoriale integritet, overtræder 
folkeretten og hæmmer den regionale fred 
og sikkerhed. De potentielle modtagere, 
modtagere, deltagere og endelige 
modtagere af finansielle instrumenter 
skal offentliggøres med fuld 
gennemsigtighed. De skal registreres i et 
digitalt overvågningssystem for 
EU-midler. Dette overvågningssystem skal 
oprettes af Kommissionen.

Ændringsforslag 45
Forslag til forordning
Bilag II – nr. 12 – litra d – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) økonomisk overkommelige sociale 
boliger58

ii) økonomisk overkommelige, sunde 
og energieffektive sociale boliger58

_________________ _________________
58 Økonomisk overkommelige sociale 
boliger skal forstås som værende rettet 
mod mindrebemidlede eller vanskeligt 
stillede samfundsgrupper, som af 
økonomiske grunde lever under meget 
dårlige boligforhold eller ikke er i stand til 
at skaffe sig en bolig på markedsvilkår.

58 Økonomisk overkommelige sociale 
boliger skal forstås som værende rettet 
mod mindrebemidlede eller vanskeligt 
stillede samfundsgrupper, som af 
økonomiske grunde lever under meget 
dårlige boligforhold eller ikke er i stand til 
at skaffe sig en bolig på markedsvilkår.

Ændringsforslag 46
Forslag til forordning
Bilag III – nr. 8 – nr. 8.1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

8.1 Antal og omfang af transaktioner, 
der bidrager til tilvejebringelse af kritisk 
infrastruktur, fordelt på fysisk infrastruktur 
og dertil knyttede varer og tjenester, hvor 
det er relevant

8.1 Antal og omfang af transaktioner, 
der bidrager til tilvejebringelse af kritisk 
infrastruktur, fordelt på fysisk og virtuel 
infrastruktur og dertil knyttede varer og 
tjenester, hvor det er relevant

Ændringsforslag 47
Forslag til forordning
Bilag III – nr. 8 – nr. 8.3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8.3 Antal og omfang af transaktioner, 
der bidrager til udvikling af kritiske 
teknologier og input for Unionens og 
medlemsstaternes sikkerhed samt 
produkter med dobbelt anvendelse

8.3 Antal og omfang af transaktioner, 
der bidrager til forskning og udvikling af 
kritiske teknologier og input for Unionens 
og medlemsstaternes sikkerhed samt 
produkter med dobbelt anvendelse

Ændringsforslag 48
Forslag til forordning
Bilag III – nr. 8 – nr. 8.4 a) (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8.4 Antal klynger og digitale 
innovationsknudepunkter, som støttes 
med sigte på at skabe synergier mellem 
regionale, nationale, europæiske og 
private virksomheder og selskaber

Ændringsforslag 49
Forslag til forordning
Bilag III – nr. 8 – nr. 8.5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8.5 Antal og omfang af transaktioner, 
der bidrager til forsyning, fremstilling og 
lageropbygning af kritiske input, herunder 
kritiske sundhedsforsyninger

8.5 Antal og omfang af transaktioner, 
der bidrager til forsyning, fremstilling og 
lageropbygning af kritiske input – 
medmindre disse er omfattet af 
begrænsninger i form af gældende 
lovkrav – herunder kritiske 
sundhedsforsyninger
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Ændringsforslag 50
Forslag til forordning
Bilag III – nr. 8 – nr. 8.7 a) (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8.7 a) Antal og omfang af transaktioner, 
der skal hjælpe virksomheder og 
lokalsamfund, navnlig SMV'er, med at 
digitalisere deres virksomheder og øge 
modstandsdygtigheden i deres værdikæder 
og forretningsmodeller

Ændringsforslag 51
Forslag til forordning
Bilag III – punkt 8 – nr. 8.7 b) (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8.7 b) Antal nystartede virksomheder, 
teknologiske iværksættervirksomheder og 
innovative økosystemer, der er blevet 
støttet og udviklet af dette 
investeringsinstrument, antal og omfang 
af operationer til fremme af iværksætteri

Ændringsforslag 52
Forslag til forordning
Bilag III – punkt 8 – nr. 8.7 c) (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8.7 c) Antal og omfang af operationer, der 
bidrager til at reducere 
drivhusgasemissionerne, så der opnås en 
nulemissionsøkonomi i overensstemmelse 
med de europæiske klimamål

Ændringsforslag 53
Forslag til forordning
Bilag III – punkt 8 – nr. 8.7 d) (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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8.7 d) Det Europæiske Centrum for 
Investeringsrådgivnings antal opgaver i 
regioner og medlemsstater med hidtil 
begrænsede resultater inden for 
igangsættelse og udvikling af projekter og 
i underinvesterende industrisektorer, som 
ikke tidligere har nydt godt af Unionens 
investeringsinstrumenter

Ændringsforslag 54
Forslag til forordning
Bilag III – punkt 8 – nr. 8.7 e) (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8.7 e) Stigning i omfanget af private 
equity- og venturekapitalinvesteringer i 
relaterede projekter

Ændringsforslag 55
Forslag til forordning
Bilag III – punkt 8 – nr. 8.7 f) (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8.7 f) Regional og national bredde, der 
viser, at de støttede medlemsstater og 
regioner er fordelt jævnt på hele 
Unionens område, og at der ikke er en 
koncentration af fordele for et begrænset 
antal medlemsstater eller regioner

Ændringsforslag 56
Forslag til forordning
Bilag V – del A – afsnit 2 – punkt 1 – afsnit 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) Ved støtte til finansierings- og 
investeringstransaktioner under 
politikområdet strategiske europæiske 
investeringer ville investeringen ikke være 
blevet gennemført eller ville ikke være 
blevet gennemført i samme omgang ved 
hjælp af markedsfinansiering fra enheder, 
der er etableret og aktive i Unionen, på 

f) Ved støtte til finansierings- og 
investeringstransaktioner under 
politikområdet strategiske europæiske 
investeringer ville investeringen ikke være 
blevet gennemført eller ville ikke være 
blevet gennemført ved hjælp af 
markedsfinansiering fra enheder, der er 
etableret og aktive i Unionen, på grund af 
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grund af vanskeligheder ved at 
internalisere de fordele, der følger af den 
europæiske strategiske interesse.

vanskeligheder ved at internalisere de 
fordele, der følger af den europæiske 
strategiske interesse og dens 
konkurrenceevne på lang sigt.

Ændringsforslag 57
Forslag til forordning
Bilag V – del A – afsnit 2 – punkt 2 – afsnit 1 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) Finansierings- og 
investeringstransaktioner under 
politikområdet strategiske europæiske 
investeringer kan også betragtes som 
supplerende, hvis disse transaktioner ikke 
ville være blevet gennemført eller ikke 
ville være blevet gennemført i samme 
omfang af andre private eller offentlige 
enheder, som er etableret og aktive i 
Unionen, uden støtten fra InvestEU-
Fonden.

3) Finansierings- og 
investeringstransaktioner under 
politikområdet strategiske europæiske 
investeringer kan også betragtes som 
supplerende, hvis disse transaktioner ikke 
ville være blevet gennemført af andre 
private eller offentlige enheder, som er 
etableret og aktive i Unionen, uden støtten 
fra InvestEU-Fonden.

Ændringsforslag 58
Forslag til forordning
Bilag V – del B – afsnit 1 – nr. 12 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12) Investeringer i forbindelse med 
minedrift eller med udvinding, 
forarbejdning, distribution, lagring eller 
forbrænding af faste fossile brændstoffer 
og olie samt investeringer i forbindelse 
med udvinding af gas. Denne udelukkelse 
gælder ikke for:

12) Investeringer i forbindelse med 
minedrift eller med udvinding, 
forarbejdning, distribution, lagring eller 
forbrænding af faste fossile brændstoffer 
og olie samt investeringer i forbindelse 
med udvinding af gas. Denne udelukkelse 
gælder ikke for projekter, der er 
støtteberettigede under [Fonden for 
Retfærdig Omstilling].

Ændringsforslag 59
Forslag til forordning
Bilag V – del B – afsnit 1 – nr. 12 – litra a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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a) projekter, hvor der ikke findes 
nogen bæredygtig alternativ teknologi

udgår

Ændringsforslag 60
Forslag til forordning
Bilag V – del B – afsnit 1 – nr. 12 – litra b 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) projekter i forbindelse med 
forebyggelse og bekæmpelse af 
forurening

udgår

Ændringsforslag 61
Forslag til forordning
Bilag V – del B – afsnit 1 – nr. 12 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) projekter med anlæg til opsamling 
og lagring af CO2 eller opsamling og 
udnyttelse af CO2; industri- eller 
forskningsprojekter, der fører til 
betydelige reduktioner af 
drivhusgasemissioner i forhold til de 
gældende benchmarks for EU-
emissionshandelsordningen.

udgår
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