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Ändringsförslag 36
Klemen Grošelj
för Renew-gruppen
Martina Dlabajová, Nicola Danti, Claudia Gamon, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, 
Valérie Hayer, Susana Solís Pérez

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 och 
högre arbetslöshet. Det skulle få särskilt 
stora effekter på små och medelstora 
företag i hjärtat av den europeiska 
industrin, varvid minskade investeringar i 
forskning och innovation skulle leda till 
teknisk regression och förlust av tekniska 
fördelar i den globala konkurrensen. 
Effekten av kapitalbristen kommer att vara 
ojämnt fördelad mellan sektorer och 
medlemsstater och därmed leda till 
skillnader och snedvridningar på den inre 
marknaden. Detta förhållande förvärras av 
det faktum att medlemsstaterna har mycket 
varierande förmåga att ge statligt stöd. 
Fördelningen av resurser inom ramen för 
solvensstödinstrumentet bör i så stor 
utsträckning som möjligt undvika 
negativa konsekvenser för den inre 
marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 37
Seán Kelly
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för PPE-gruppen
Pernille Weiss, Jens Gieseke, Christian Ehler, Henna Virkkunen

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 EU:s konkurrenskraft. 
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.

Or. en

Ändringsförslag 38
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sira Rego

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 

(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 
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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.

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 mellan regioner och länder. 
Detta förhållande förvärras av det faktum 
att medlemsstaterna har mycket varierande 
förmåga att ge statligt stöd.

Or. en

Ändringsförslag 39
Seán Kelly
för PPE-gruppen
Pernille Weiss, Jens Gieseke, Christian Ehler, Henna Virkkunen

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Ändringsförslag 40
Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Om de negativa ekonomiska 
effekterna av covid-19 inte hanteras kan 
det äventyra arbetet för att uppnå klimat-, 
energi- och miljömålen i EU. 
Solvensstödinstrumentet bör bidra till att 
säkerställa de kontinuerliga framstegen 
mot dessa mål.

Or. en

Ändringsförslag 41
Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1b) I linje med unionens åtaganden 
om att genomföra Parisavtalet om 
klimatförändringar och målen för hållbar 
utveckling bör solvensstödinstrumentet 
bidra till att integrera klimatåtgärderna 
och till att uppnå målet med 30 % 
integrering av klimatåtgärder för den 
fleråriga budgetramen 2021–2027, och 
därför bör minst 50 % av Efsi-
finansieringen under solvensstödtjänstens 
komponenter för stödprojekt bidra till 
klimatåtgärder för att uppnå 
klimatneutralitet senast 2040.

Or. en
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Ändringsförslag 42
Seán Kelly
för PPE-gruppen
Pernille Weiss, Jens Gieseke, Christian Ehler, Henna Virkkunen

Förslag till förordning
Skäl 1c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 43
Klemen Grošelj
för Renew-gruppen
Martina Dlabajová, Nicola Danti, Claudia Gamon, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, 
Valérie Hayer, Susana Solís Pérez

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. 

(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. 
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Dessa ytterligare medel bör användas på ett 
sätt som säkerställer efterlevnad av 
tidsgränserna i förordning [EURI].

Dessa ytterligare medel bör användas på ett 
sätt som säkerställer efterlevnad av 
tidsgränserna i förordning [EURI], 
samtidigt som det stöder tekniska framsteg 
och skapar marknadsmöjligheter för 
företag och därigenom skapar 
arbetstillfällen och förhindrar 
arbetslöshet.

Or. en

Ändringsförslag 44
Seán Kelly
för PPE-gruppen
Pernille Weiss, Jens Gieseke, Christian Ehler, Henna Virkkunen

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 
sätt som säkerställer efterlevnad av 
tidsgränserna i förordning [EURI].

(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 med särskild fokus på att 
bevara arbetstillfällen och försörjning 
genom att stödja små och medelstora 
företag, eftersom de skapar två av tre 
arbetstillfällen i EU. Dessa ytterligare 
medel bör användas på ett sätt som 
säkerställer efterlevnad av tidsgränserna i 
förordning [EURI].

Or. en

Ändringsförslag 45
Seán Kelly
för PPE-gruppen
Pernille Weiss, Jens Gieseke, Henna Virkkunen
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Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Efsi har varit särskilt 
framgångsrikt med att mobilisera både 
privata och offentliga investeringar värda 
mer än 500 miljarder euro i juni 2020, 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 
EU:s ekonomi, och därför bör 
solvensstödinstrumentet fokusera på att 
locka privata investeringar.

Or. en

Ändringsförslag 46
Klemen Grošelj
för Renew-gruppen
Martina Dlabajová, Nicola Danti, Claudia Gamon, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, 
Valérie Hayer, Susana Solís Pérez

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(3) För att motverka 
covid-19-pandemins allvarliga ekonomiska 
konsekvenser i unionen bör 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 
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 
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till som en tredje tjänst under Efsi.

Or. en

Ändringsförslag 47
Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(3) För att motverka 
covid-19-pandemins allvarliga ekonomiska 
konsekvenser i unionen bör företag, 
särskilt små och medelstora företag, som 
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.

Or. en

Ändringsförslag 48
Jessica Stegrud
för ECR-gruppen
Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

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 
förhindra att livskraftiga företag går i 
konkurs och därmed ett instrument för att 
förhindra att EU-medborgare blir 
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arbetslösa. Instrumentet är inte utformat 
för att styra medlemsstaternas ekonomier 
i en annan riktning. Andra åtgärder som 
vidtas mot bakgrund av 
solvensstödinstrumentet ska vara för att 
förhindra högre arbetslöshet.

Or. en

Ändringsförslag 49
Jessica Stegrud
för ECR-gruppen
Robert Roos

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 
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 stöd7 
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.

(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 
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 stöd7 
redan i slutet av 2019. Stödet bör inriktas 
på stödberättigade företag i de 
medlemsstater och sektorer som drabbats 
hårdast av covid-19-krisen. Efsis styrelse 
bör definiera objektiva parametrar i 
förväg och koncentrationen av stöd bör 
baseras på dessa parametrar. 
Parametrarna bör ange hur omfattande 
de ekonomiska konsekvenserna av covid-
19-pandemin är i medlemsstaterna. De 
bör inte ange en medlemsstats förmåga att 
tillhandahålla statligt stöd på egen hand.

__________________ __________________
7 Enligt definitionen i artikel 2.18 i 7 Enligt definitionen i artikel 2.18 i 
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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).

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).

Or. en

Ändringsförslag 50
Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

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 
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 stöd7 
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.

(4) Företag som får stöd under 
solvensstödinstrumentet, varav majoriteten 
bör vara små och medelstora företag, 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 
där med avseende på personal, tillverkning, 
forskning och utveckling eller annan 
affärsverksamhet. De bör inte ingå i en 
koncern med dotterbolag utan verklig 
ekonomisk verksamhet i ett land som 
ingår i EU:s förteckning över icke 
samarbetsvilliga jurisdiktioner6a och bör 
ha betydande verksamhet i unionen så 
länge stödet varar. De bör också i 
förekommande fall ställa in utbetalningar 
av utdelning, bonusar till ledande 
befattningshavare och återköp av aktier 
under en tidsperiod om 2 år efter att de 
har tagit emot stöd genom systemet. 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 stöd7 
redan i slutet av 2019 och de bör inte 
heller ha varit involverade eller 
engagerade i penningtvätt, finansiering av 
terrorism, skatteflykt, skattebedrägeri eller 
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skatteundandragande. Stödet bör inriktas 
på stödberättigade företag i de 
medlemsstater och sektorer som drabbats 
hårdast av covid-19-krisen, skenande 
arbetslöshet och/eller där möjligheterna att 
få statligt solvensstöd är mer begränsade.

__________________ __________________
6a https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/sv/TXT/?uri=CELEX:52020XG02
27(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 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/sv/TXT/?uri=CELEX:52020XG02
27(01)

Or. en

Ändringsförslag 51
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sira Rego

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 
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 stöd7 
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 

(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 
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 stöd7 
redan i slutet av 2019. De bör också 
uppfylla unionens sociala och 
miljörelaterade normer och lagstiftning. 
Stödet bör inriktas på stödberättigade 
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möjligheterna att få statligt solvensstöd är 
mer begränsade.

företag i de medlemsstater och sektorer 
som drabbats hårdast av covid-19-krisen 
och/eller där möjligheterna att få statligt 
solvensstöd är mer begränsade. Som 
offentlig krisstödsåtgärd är 
solvensstödinstrumentet oförenligt med 
användning av skatteparadis, återköp av 
aktier, utbetalning av utdelningar till 
aktieägare eller bonusar till ledande 
befattningshavare.

__________________ __________________
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).

Or. en

Ändringsförslag 52
Massimiliano Salini, Antonio Tajani, Aldo Patriciello, Salvatore De Meo

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 
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 stöd7 
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 

(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 
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 stöd7 
redan i slutet av 2019. 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 
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möjligheterna att få statligt solvensstöd är 
mer begränsade.

kollektivt insolvensförfarande enligt 
nationell lagstiftning och att de inte har 
tagit emot undsättningsstöd eller 
omstruktureringsstöd. 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.

__________________ __________________
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).

Or. en

Motivering

Solvensstödinstrumentet är uppbyggt i enlighet med villkoren i Tillfällig ram för statliga 
stödåtgärder till stöd för ekonomin under det pågående utbrottet av covid-19 (meddelande C 
(2020) 1863). Ramen omfattar också, i den senaste ändringen (meddelande C (2020) 4509 av 
den 29 juni 2020) mikroföretag och små företag som var i svårigheter redan före den 
31 december 2019. Det vore därför lämpligt om solvensstödinstrumentet omfattade samma 
bestämmelser.

Ändringsförslag 53
Klemen Grošelj, Claudia Gamon, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Bart Groothuis

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 
där med avseende på personal, tillverkning, 
forskning och utveckling eller annan 

(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 
där med avseende på personal, tillverkning, 
forskning och utveckling eller annan 
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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 stöd7 
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.

affärsverksamhet. De bör bedriva 
verksamhet som stöder målen i denna 
förordning. De bör ha en bärkraftig 
affärsmodell, inklusive immateriell 
egendom och/eller stark teknisk 
FoU-kapacitet, och inte ha befunnit sig i 
svårigheter enligt ramen för statligt stöd7 
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.

__________________ __________________
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).

Or. en

Ändringsförslag 54
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques

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 
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 stöd7 
redan i slutet av 2019. Stödet bör inriktas 

(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 
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 stöd7 
redan i slutet av 2019 om inte deras 
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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.

svårigheter har förvärrats av 
covid-19-utbrottet. 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.

__________________ __________________
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).

Or. en

Ändringsförslag 55
Seán Kelly
för PPE-gruppen
Pernille Weiss

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 
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 stöd7 
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 

(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 
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 stöd7 
redan i slutet av 2019. Stödet bör inriktas 
på de stödberättigade företag som drabbats 
hårdast av covid-19-krisen och/eller där 
möjligheterna att få statligt solvensstöd är 
mer begränsade, samtidigt som en 
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mer begränsade. balanserad geografisk spridning i 
unionen säkerställs.

__________________ __________________
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).

Or. en

Ändringsförslag 56
Seán Kelly
för PPE-gruppen
Pernille Weiss, Jens Gieseke, Christian Ehler, Henna Virkkunen

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Små och medelstora företag är 
ryggraden i unionens ekonomi och 
kommer att vara centrala för en 
ekonomisk återhämtning som styrs av 
arbetstillfällen. Små och medelstora 
företag har dock påverkats särskilt hårt av 
covid-19-krisen, då upp till 90 % av EU:s 
små och medelstora företag rapporterar 
att de har påverkats ekonomiskt, främst i 
tjänstesektorn och 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.

Or. en
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Ändringsförslag 57
Seán Kelly
för PPE-gruppen
Pernille Weiss

Förslag till förordning
Skäl 4b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4b) Stöd som ges inom ramen för 
solvensstödinstrumentet bör ha som mål 
att bevara EU-marknadernas effektivitet 
och konkurrenskraft. Instrumentet 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.

Or. en

Ändringsförslag 58
Jessica Stegrud
för ECR-gruppen
Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

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 ska 
bidra till investeringar i den reala 
ekonomin. Specifikt får 
solvensstödtjänsten inte på något sätt 
bidra till att återfinansiera befintliga 
skulder.

Or. en
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Ändringsförslag 59
Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

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 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.

(8) Europeiska investeringsbanken 
och kommissionen bör utföra 
kommunikationsverksamhet och tekniskt 
stöd för att stödja en utbredd spridning 
och absorption av finansiering från 
solvensstödinstrumentet, särskilt av små 
och medelstora företag. 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 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. Inom ett år efter att 
solvensstödinstrumentet tas i bruk bör 
kommissionen utvärdera effektiviteten 
och lämpligheten hos det här instrumentet 
när det gäller uppnåendet av dess 
huvudmål, inbegripet dess inverkan på 
uppnåendet av unionens klimatmål.
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Or. en

Ändringsförslag 60
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira, Sira Rego

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 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.

(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 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. Det har emellertid visat sig att 
en lång tids fokus på konkurrenskraft och 
marknadsbaserade strategier inte har 
kunnat överbrygga skillnaderna mellan 
medlemsstater och regioner, har orsakat 
förlust av många arbetstillfällen och har 
ökat avindustrialiseringen av hela 
regioner.

Or. en
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Ändringsförslag 61
Klemen Grošelj
för Renew-gruppen
Claudia Gamon, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Valérie Hayer, 
Martina Dlabajová, Nicola Danti, Bart Groothuis

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 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.

(8) Stödet bör kunna ges i olika former 
med tanke på att olika 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.

Or. en
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Ändringsförslag 62
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira, Sira Rego

Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Endast en stark offentlig 
industristrategi kan garantera en verkligt 
jämlik, hållbar och rättvis industriell 
utveckling, inbegripet arbetstillfällen av 
hög kvalitet och ambitiösa sociala och 
miljömässiga mål.

Or. en

Ändringsförslag 63
Klemen Grošelj, Claudia Gamon, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Bart Groothuis

Förslag till förordning
Skäl 9

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 eller 
konvertibla aktier) 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.

Or. en
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Ändringsförslag 64
Seán Kelly
för PPE-gruppen
Pernille Weiss, Markus Pieper, Jens Gieseke, Henna Virkkunen

Förslag till förordning
Skäl 9

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.

Or. en

Ändringsförslag 65
Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

Förslag till förordning
Skäl 9

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 

(9) Aktiefonder, finansteknik, 
hedgefonder, 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 
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tillgångar. tillgångar.

Or. en

Ändringsförslag 66
Jessica Stegrud
för ECR-gruppen
Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

Förslag till förordning
Skäl 9

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 eller 
konvertibla aktier) till stödberättigade 
företag, med undantag för enheter som är 
inriktade på företagsuppköp eller 
ersättningskapital.

Or. en

Ändringsförslag 67
Jessica Stegrud
för ECR-gruppen
Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

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 

(10) Finansierings- och 
investeringstransaktionerna bör 
överensstämma med unionens nuvarande 
politiska prioriteringar.
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verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 68
Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

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 de 
kriterier som föreskrivs i förordning (EU) 
2020/852 [taxonomiförordningen] 
inbegripet principen att inte betydande 
skada och överensstämma med unionens 
nuvarande politiska prioriteringar, särskilt 
dess klimatmål för 2030 och som även 
föreskrivs i klimatlagen [xxx], pelaren för 
sociala rättigheter och målen för hållbar 
utveckling, samt den europeiska gröna 
given, den nya industristrategin för EU, 
en SMF-strategi för ett hållbart och 
digitalt EU och strategin för att forma 
Europas digitala framtid. Stöd bör även 
inriktas på gränsöverskridande verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 69
Seán Kelly
för PPE-gruppen
Pernille Weiss, Jens Gieseke, Christian Ehler, Henna Virkkunen

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Finansierings- och 
investeringstransaktionerna bör 
överensstämma med unionens nuvarande 

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

politiska prioriteringar, t.ex. den 
europeiska gröna given, strategin för att 
forma Europas digitala framtid, 
SMF-strategin för ett hållbart och digitalt 
Europa och den nya industristrategin för 
ett grönt och digitalt EU. Stöd bör även 
inriktas på gränsöverskridande verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 70
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sira Rego

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 
överensstämma med unionens nuvarande 
politiska prioriteringar, t.ex. den 
europeiska gröna given, den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter, den 
europeiska sociala stadgan (reviderad) 
och strategin för att forma Europas digitala 
framtid. Stöd bör även inriktas på 
gränsöverskridande verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 71
Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Stora företag som gynnas av 
solvensstödinstrumentet bör vara skyldiga 
att anta bindande omställningsplaner, 
som beskriver hur de ska anpassa sin 
ekonomiska verksamhet till unionens 
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klimatmål och bidra till en mer cirkulär 
ekonomi och ekosystem för biologisk 
mångfald. Dessa omställningsplaner bör 
innefatta lämplig styrning när det gäller 
hållbarhetsrisker och säkerställa att alla 
framtida kapitalutgifter används för 
hållbar ekonomisk verksamhet i enlighet 
med EU:s ram för att underlätta hållbara 
investeringar. De bör planera utfasning 
av verksamhet som orsakar betydande 
skada på något miljömål och omvandling 
av sådan verksamhet till neutral 
verksamhet eller verksamhet med låg 
påverkan inom en i förväg definierad 
tidsram.

Or. en

Ändringsförslag 72
Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 10b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10b) Företag som gynnas av 
solvensstödinstrumentet bör förplikta sig 
att och genomföra lika lön för män och 
kvinnor för arbete av lika värde och bör i 
sina omställningsplaner inkludera 
åtgärder för att vid behov och i nödvändig 
utsträckning prioritera förtida 
pensionering, korttidsarbete eller 
motsvarande åtgärder i stället för 
permitteringar, ytterligare flexibilisering 
och otrygga anställningar. Företag som 
gynnas av solvensstödinstrumentet bör 
också förplikta sig att genomföra 
utbildning och relevant omskolning av 
arbetstagare mot en grön och digital 
omställning.

Or. en
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Ändringsförslag 73
Jessica Stegrud
för ECR-gruppen
Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Minst 60 % av finansierings- och 
investeringsverksamheten under 
solvensstödtjänsten bör rikta sig till små 
och medelstora företag och 
midcap-företag.

Or. en

Ändringsförslag 74
Jessica Stegrud
för ECR-gruppen
Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Ett belopp på 100 000 000 EUR bör 
fastställas för stöd till etablering och 
förvaltning av investeringsfonder, företag 
för särskilda ändamål och 
investeringsplattformar i medlemsstaterna, 
i synnerhet i medlemsstater utan 
utvecklade aktiemarknader, samt för stöd 
till en grön och digital omställning av de 
företag som finansieras under 
solvensstödtjänsten.

(13) Ett belopp på 100 000 000 EUR bör 
fastställas för stöd till etablering och 
förvaltning av investeringsfonder, företag 
för särskilda ändamål och 
investeringsplattformar i medlemsstaterna, 
i synnerhet i medlemsstater utan 
utvecklade aktiemarknader.

Or. en

Ändringsförslag 75
Klemen Grošelj
för Renew-gruppen
Martina Dlabajová, Nicola Danti, Claudia Gamon, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, 
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Valérie Hayer, Susana Solís Pérez, Bart Groothuis

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 
ange åtgärder som säkrar 
solvensstödinstrumentets attraktivitet för 
potentiella stödmottagare genom att å ena 
sidan undvika byråkrati, alltför höga 
kostnader och administrativa bördor och 
å andra sidan säkerställa transparens och 
ansvarsskyldighet vid uppnåendet av 
solvensstödinstrumentets mål.

Or. en

Ändringsförslag 76
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira, Sira Rego

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. Denna kommitté bör 
garantera aktivt deltagande av alla 
intressenter, särskild fackförbund.

Or. en

Ändringsförslag 77
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira, Sira Rego
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Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 1
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 2 – stycke 1 – led 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.”

Or. en

Ändringsförslag 78
Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 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 efter covid-19 hos 
företag, med särskild fokus på små och 
medelstora företag, som är etablerade i en 
medlemsstat och som bedriver verksamhet 
i unionen.

Or. en

Ändringsförslag 79
Seán Kelly
för PPE-gruppen
Pernille Weiss, Jens Gieseke, Christian Ehler, Henna Virkkunen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 2
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 3 – led c
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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 
bedriver verksamhet i unionen, med 
särskild fokus på små och medelstora 
företag.

Or. en

Ändringsförslag 80
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira, Sira Rego

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

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, särskilt för projekt 
som involverar små och medelstora 
företag och som bidrar till att uppnå 
energi- och klimatmålen inför 2030 och 
2050.

Or. en

Ändringsförslag 81
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 5
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 6 – punkt 1 – led a – strecksats 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd under solvensstödtjänsten ska 
emellertid endast beviljas företag som inte 
befann sig i svårigheter enligt villkoren i 

Stöd under solvensstödtjänsten ska 
emellertid endast beviljas företag som 
uppfyller definitionen av ”företag i 
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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.

svårigheter” enligt förordning (EU) nr 
651/2014 och som omfattas av den tredje 
ändring som antogs av kommissionen den 
29 juni 2020, som tillåter att företag som 
var i svårigheter redan i slutet av 2019 tar 
emot sådant stöd.

__________________ __________________
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).

Or. en

Ändringsförslag 82
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 5
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 6 – punkt 1 – led a – strecksats 1a (ny)

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, utan därefter drabbats av betydande 
solvensrisker på grund av den kris som 
orsakats av covid-19-pandemin. Stöd 
under solvensstödtjänsten ska även ges till 
förmån för företag som redan är i 
svårigheter den 31 december 2019 om 
deras svårigheter har förvärrats av covid-
19-utbrottet. Ett nystartat företag ska inte 
omfattas av definitionen av ”i 
svårigheter” under de första tre åren efter 
att det inleder sin verksamhet på det 
relevanta området.

__________________ __________________
8 Enligt definitionen i artikel 2.18 i 8 Enligt definitionen i artikel 2.18 i 
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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).

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).

Or. en

Motivering

Den strikta tidsgränsen till den 31 december 2019 skulle inte ta hänsyn till de företag vars 
situation förvärrades av covid-19 och som bör stödjas av instrumentet.

Ändringsförslag 83
Seán Kelly
för PPE-gruppen
Pernille Weiss, Jens Gieseke, Christian Ehler, Henna Virkkunen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 5
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 6 – punkt 1 – led a – strecksats 1a (ny)

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 företag som anses vara 
ekonomiskt livskraftiga på lång sikt, men 
som har drabbats av betydande 
solvensrisker på grund av den kris som 
orsakats av covid-19-pandemin.

__________________ __________________
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).

Or. en
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Ändringsförslag 84
Massimiliano Salini, Antonio Tajani, Aldo Patriciello, Salvatore De Meo

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 5
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 6 – punkt 1 – led a – strecksats 1a (ny)

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, utan därefter 
drabbats av betydande solvensrisker på 
grund av den kris som orsakats av 
covid-19-pandemin.

__________________ __________________
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).

(Denna ändring berör hela texten. Om 
ändringen antas ska hela texten anpassas i 
överensstämmelse härmed.)

Or. en

Artikel 6, punkt 1 a

Motivering

Solvensstödinstrumentet är uppbyggt i enlighet med villkoren i Tillfällig ram för statliga 
stödåtgärder till stöd för ekonomin under det pågående utbrottet av covid-19 (meddelande C 
(2020) 1863). Ramen omfattar också, i den senaste ändringen (meddelande C (2020) 4509 av 
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den 29 juni 2020) mikroföretag och små företag som var i svårigheter redan före den 
31 december 2019. Det vore därför lämpligt om solvensstödinstrumentet omfattade samma 
bestämmelser.

Ändringsförslag 85
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira, Sira Rego

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 5
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 6 – punkt 1 – led a – strecksats 1a (ny)

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, utan därefter drabbats av betydande 
solvensrisker på grund av den kris som 
orsakats av covid-19-pandemin. Företag 
som tar emot stöd ska förplikta sig att 
skydda arbetstillfällen och löner och inte 
betala ut utdelningar till aktieägare eller 
bonusar till ledande befattningshavare 
under stödtiden och sex månader därefter.

__________________ __________________
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).

Or. en

Ändringsförslag 86
Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 5
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Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 6 – punkt 1 – led a – strecksats 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Därutöver ska stöd under 
solvensstödtjänsten endast beviljas företag 
som
– antar planer i enlighet med den 
vägledning som avses i avsnitt 6 led d i 
bilaga II.
– inte har varit involverade i eller för 
närvarande utreds eller åtalas för 
penningtvätt, finansiering av terrorism, 
skatteflykt, skattebedrägeri eller 
skatteundandragande. Företag som har 
en konsoliderad omsättning på minst 
750 000 000 euro ska årligen upprätta och 
kostnadsfritt offentliggöra en rapport med 
inkomstskatteinformation i enlighet med 
artikel 89 i direktiv 2013/36/EU.
– inte är en del av en koncern med 
dotterbolag utan verklig ekonomisk 
verksamhet i ett land som ingår i EU:s 
förteckning över icke samarbetsvilliga 
jurisdiktioner1a.
– inte betalar ut utdelningar och reserver, 
bonusar eller återköper aktier under 
minst de närmaste två åren efter att ha 
tagit emot stöd under 
solvensstödinstrumentet.
– uppfyller de minimiskyddsåtgärder som 
avses i artikel 18 i förordning (EU) 
2020/852.
– inte genomför en omlokalisering eller 
överföring av arbetstillfällen, kapital och 
produktionsprocesser från en medlemsstat 
till en annan eller utanför unionen under 
stödtiden.
– förpliktar sig att och genomför lika lön 
för kvinnor och män för arbete av lika 
värde.
__________________
1a https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/sv/TXT/?uri=CELEX:52020XG02
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27(01)

Or. en

Ändringsförslag 87
Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 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 unionens politik, 
inbegripet EU:s klimat- och 
energiåtaganden till 2030 och en 
klimatneutral ekonomi till 2040, skapande 
av högkvalitativa arbetstillfällen och 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning,

Or. en

(Ändringsförslaget syftar till att ändra en bestämmelse i den befintliga akten – artikel 6.1 b – 
som inte togs upp i kommissionens förslag.) Motivering

Detta ändringsförslag behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att 
göra och sammanhänger oupplösligt med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 88
Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

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

(5b) I artikel 6 ska följande punkt 
införas efter punkt 1:
1a. Kommissionen ska utveckla en 
separat resultattavla särskilt avsedd för 
solvensstödtjänsten, för att rangordna 
potentiella stödmottagande företag inom 
ramen för solvensstödtjänsten enligt 
artikel 7.12 i denna förordning. Endast 
företag som uppnår en minimipoäng bör 
bli berättigade till stöd under 
solvensstödinstrumentet.

Or. en

Ändringsförslag 89
Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 6
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. I artikel 6 ska följande punkt 
läggas till som punkt 3:

utgår

3. Trots vad som anges i punkt 2 kan, 
avseende transaktioner som genomförs 
via finansiella intermediärer, en 
minimistorlek fastställas för 
finansierings- och 
investeringstransaktioner under 
solvensstödtjänsten.

Or. en

Ändringsförslag 90
Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 7a (nytt)
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 7 – punkt 12 – stycke 2 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) I artikel 7.12 ska följande stycke 
införas efter andra stycket:
Resultattavlan, som är ett verktyg för att 
hjälpa investeringskommittén att vid 
användningen av EU-garantin, inbegripet 
det stöd som ges genom 
solvensstödtjänsten till specifika företag, 
ge prioritet åt transaktioner med högre 
poängtal och mervärde, ska vara 
offentligt tillgänglig efter 
undertecknandet av ett projekt. 
Offentliggörandet får inte innehålla 
kommersiellt känslig information.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att 
göra och sammanhänger oupplösligt med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 91
Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 7b (nytt)
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 7 – punkt 14 – stycke 1

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(7b) I artikel 7.14 ska första stycket 
ändras på följande sätt:

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 
23.1–23.3 och 23.5 i syfte att ändra denna 
förordning genom att fastställa en 
resultattavla över indikatorer som ska 

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 
23.1–23.3 och 23.5 i syfte att ändra denna 
förordning genom att fastställa en 
resultattavla över indikatorer som ska 
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användas av investeringskommittén för att 
säkerställa en oberoende och öppen 
bedömning av den eventuella och faktiska 
användningen av EU-garantin. Sådana 
delegerade akter ska utarbetas inom ramen 
för en nära dialog med EIB.

användas av investeringskommittén för att 
säkerställa en oberoende och öppen 
bedömning av den eventuella och faktiska 
användningen av EU-garantin inbegripet 
dess användning i solvensstödtjänsten 
genom att tillhandahålla en metodram för 
att sätta betyg på företag som kan få stöd 
av solvensstödtjänsten. Sådana delegerade 
akter ska utarbetas inom ramen för en nära 
dialog med EIB.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att 
göra och sammanhänger oupplösligt med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 92
Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 7c (nytt)
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 7 – punkt 14 – stycke 2

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(7c) I artikel 7.14 ska andra stycket 
ersättas med följande:

Styrelsen kan, på begäran av EIB, tillåta 
investeringskommittén att granska ett 
projekt vars poäng i någon av pelarna är 
lägre än det lägsta poängtalet, om den 
övergripande bedömning som ingår i 
resultattavlan visar att den transaktion som 
rör det projektet antingen skulle åtgärda ett 
betydande marknadsmisslyckande eller 
medföra en hög grad av additionalitet.

Styrelsen kan, på begäran av EIB, tillåta 
investeringskommittén att granska ett 
projekt eller ett företag under 
solvensstödtjänsten vars poäng i någon av 
pelarna är lägre än det lägsta poängtalet, 
om den övergripande bedömning som ingår 
i resultattavlan visar att den transaktion 
som rör det projektet antingen skulle 
åtgärda ett betydande 
marknadsmisslyckande eller medföra en 
hög grad av additionalitet.

Or. en
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Motivering

Detta ändringsförslag behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att 
göra och sammanhänger oupplösligt med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 93
Jessica Stegrud
för ECR-gruppen
Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 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:

utgår

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

Or. en

Ändringsförslag 94
Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 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 

De berörda transaktionerna ska vara 
förenliga med unionens politik, särskilt 
unionens klimatmål till 2030 och de 
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för att forma Europas digitala framtid10, 
främja en inkluderande och symmetrisk 
återhämtning efter covid-19-pandemin 
samt stödja ett eller flera av följande mål:

klimatmål som fastställs i [förordning 
(EU) 2020/XXX om inrättande av en ram 
för att uppnå klimatneutralitet (den 
”europeiska klimatlagen”) och de 
kriterier som föreskrivs i förordning 
2020/…(taxonomiförordningen), den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter, 
den europeiska gröna given9, den nya 
industristrategin för EU, en SMF-strategi 
för ett hållbart och digitalt EU 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:

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

Or. en

Ändringsförslag 95
Seán Kelly
för PPE-gruppen
Pernille Weiss, Christian Ehler, Jens Gieseke, Henna Virkkunen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 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, inbegripet 
den europeiska gröna given9, strategin för 
att forma Europas digitala framtid10, den 
nya industristrategin för ett grönt och 
digitalt EU och SMF-strategin för ett 
hållbart och digitalt EU, ambitionerna i 
Horisont Europa, främja en inkluderande 
och symmetrisk återhämtning efter covid-
19-pandemin i alla medlemsstater samt 
stödja ett eller flera av följande mål:

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

Or. en

Ändringsförslag 96
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sira Rego

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 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, inbegripet 
den europeiska gröna given9, strategin för 
att forma Europas digitala framtid10 och 
den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter, främja en inkluderande och 
symmetrisk återhämtning efter 
covid-19-pandemin, som omfattar 
bevarandet av arbetstillfällen av hög 
kvalitet och goda löner i alla unionens 
regioner, samt stödja ett eller flera av 
följande mål:

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

Or. en

Ändringsförslag 97
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 10
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 9 – punkt 2 – stycke 3 – inledningen
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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, 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: 
Specifik prioritet och specifikt stöd bör 
ges till verksamhet som gynnar företag i 
nyckelsektorer i de nationella 
industrierna:

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

Or. en

Ändringsförslag 98
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 10a (nytt)
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 9 – punkt 2 – stycke 3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) I artikel 9.2 tredje stycket ska 
följande led läggas till som led ca:
”ca) utveckling av rymdinfrastruktur 
och tillämpningar nedströms.”

Or. en

Motivering

Konsekvenserna av covid-19-krisen har visat att små och medelstora företag i rymdsektorn 
också behöver solvensstöd.

Ändringsförslag 99
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques
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Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 10b (nytt)
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 9 – punkt 2 – stycke 3 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10b) I artikel 9.2 tredje stycket ska 
följande led läggas till som led ga:
”ga) mode.

Or. en

Motivering

Konsekvenserna av covid-19-krisen har visat att modesektorn också behöver solvensstöd.

Ändringsförslag 100
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 10c (nytt)
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 9 – punkt 2 – stycke 3 – led gb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10c) I artikel 9.2 tredje stycket ska 
följande led läggas till som led gb:
gb) detaljhandel.”

Or. en

Motivering

Konsekvenserna av covid-19-krisen har visat att modesektorn också behöver solvensstöd.

Ändringsförslag
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 10d (nytt)
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 9 – punkt 2 – stycke 3 – led gc (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10d) I artikel 9.2 tredje stycket ska 
följande led läggas till som led gc: 
gc) De berörda transaktionerna ska 
vara kopplade till ett åtagande att 
stödmottagaren ska bevara eller skapa 
hållbara och högkvalitativa 
arbetstillfällen inom dess EU-baserade 
verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 102
Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch, Jessica Stegrud

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Målet att minst 40 % av Efsis 
finansiering under infrastruktur- och 
innovationstjänsten ska stödja delar av 
projekt som bidrar till klimatåtgärder, 
i enlighet med de åtaganden som gjordes 
vid den 21:a konferensen mellan parterna 
till FN:s ramkonvention om 
klimatförändring (COP21). Efsis 
finansiering för små och medelstora företag 
samt små börsnoterade företag ska inte 
ingå i den beräkningen. EIB ska använda 
internationellt överenskomna metoder för 
att identifiera dessa delar av eller 
kostnadsandelar för klimatprojekt.

a) Målet att Efsis finansiering under 
infrastruktur- och innovationstjänsten 
bland annat ska stödja delar av projekt 
som bidrar till att uppnå hållbarhet. Efsis 
finansiering för små och medelstora företag 
samt små börsnoterade företag ska inte 
ingå i den beräkningen. EIB ska använda 
internationellt överenskomna metoder för 
att identifiera dessa delar av eller 
kostnadsandelar för klimatprojekt för 
hållbarhet.

Or. en

Ändringsförslag 103
Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 12
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 9 – punkt 2a (ny) – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Målet att minst 40 % av Efsis 
finansiering under infrastruktur- och 
innovationstjänsten ska stödja delar av 
projekt som bidrar till klimatåtgärder, i 
enlighet med de åtaganden som gjordes vid 
den 21:a konferensen mellan parterna till 
FN:s ramkonvention om klimatförändring 
(COP21). Efsis finansiering för små och 
medelstora företag samt små börsnoterade 
företag ska inte ingå i den beräkningen. 
EIB ska använda internationellt 
överenskomna metoder för att identifiera 
dessa delar av eller kostnadsandelar för 
klimatprojekt.

a) Målet att minst 80 % av Efsis 
finansiering under infrastruktur- och 
innovationstjänsten och minst 50 % av 
Efsis finansiering under 
solvensstödtjänsten ska stödja delar av 
projekt som bidrar till klimatåtgärder, i 
enlighet med de åtaganden som gjordes vid 
den 21:a konferensen mellan parterna till 
FN:s ramkonvention om klimatförändring 
(COP21). Efsis finansiering för små och 
medelstora företag samt små börsnoterade 
företag ska inte ingå i den beräkningen. 
EIB ska använda internationellt 
överenskomna metoder för att identifiera 
dessa delar av eller kostnadsandelar för 
klimatprojekt.

Or. en

Ändringsförslag 104
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sira Rego

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Målet att minst 40 % av Efsis 
finansiering under infrastruktur- och 
innovationstjänsten ska stödja delar av 
projekt som bidrar till klimatåtgärder, i 
enlighet med de åtaganden som gjordes vid 
den 21:a konferensen mellan parterna till 
FN:s ramkonvention om klimatförändring 
(COP21). Efsis finansiering för små och 
medelstora företag samt små börsnoterade 
företag ska inte ingå i den beräkningen. 

a) Målet att minst 50 % av Efsis 
finansiering under infrastruktur- och 
innovationstjänsten ska stödja delar av 
projekt som bidrar till klimatåtgärder, och 
minst 20 % av Efsis finansiering under 
infrastruktur- och innovationstjänsten bör 
stödja energieffektivitetsprojekt i enlighet 
med de åtaganden som gjordes vid den 
21:a konferensen mellan parterna till 
FN:s ramkonvention om klimatförändring 
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EIB ska använda internationellt 
överenskomna metoder för att identifiera 
dessa delar av eller kostnadsandelar för 
klimatprojekt.

(COP21). Efsis finansiering för små och 
medelstora företag ska inte ingå i den 
beräkningen. EIB ska använda 
internationellt överenskomna metoder för 
att identifiera dessa delar av eller 
kostnadsandelar för klimatprojekt.

Or. en

Ändringsförslag 105
Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Säkerställa att Efsis finansiering 
anpassas till EIB:s utlåningskriterier och 
principen att inte orsaka betydande skada, 
enligt definition i EU:s 
taxonomiförordning, och att investeringar 
som finansieras under Efsi är föremål för 
en hållbarhetsgranskning för att avgöra 
om de har några skadliga konsekvenser 
för miljön, klimatet eller samhället.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att 
göra och sammanhänger oupplösligt med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 106
Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

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



PE655.703v01-00 50/77 AM\1210357SV.docx

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ab) Säkerställa att minst 50 % av 
finansieringen under solvensstödtjänsten 
stöder verksamhet som kvalificerar sig 
som miljömässigt hållbara enligt 
förordning (EU) 2020/852.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att 
göra och sammanhänger oupplösligt med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 107
Seán Kelly
för PPE-gruppen
Pernille Weiss

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 12
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 9 – punkt 2a (ny) – stycke 1 – 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 som har lidit störst ekonomisk 
skada till följd av covid-19-pandemin 
samtidigt som det säkerställer en 
balanserad geografisk spridning i 
medlemsstaterna och undviker 
marknadskoncentration.

Or. en

Ändringsförslag 108
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira, Sira Rego

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 12
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Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 9 – punkt 2a (ny) – stycke 1 – 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 stödberättigade 
företag, särskilt mikroföretag och små och 
medelstora företag, i de medlemsstater och 
sektorer som har lidit störst social och 
ekonomisk skada till följd av covid-19-
pandemin.

Or. en

Ändringsförslag 109
Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 12
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 9 – punkt 2a (ny) – stycke 1 – 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 stödberättigade 
företag, särskilt små och medelstora 
företag, i de medlemsstater och sektorer 
som har lidit störst ekonomisk skada till 
följd av covid-19-pandemin.

Or. en

Ändringsförslag 110
Jessica Stegrud
för ECR-gruppen
Robert Roos

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

utgår

Or. en

Motivering

Om det antas faller ändringsförslag 13 bort.

Ändringsförslag 111
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira, Sira Rego

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

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.

Or. en

Ändringsförslag 112
Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 12
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 9 – punkt 2a (ny) – stycke 1 – 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 små och medelstora 
företag, i medlemsstater där möjligheterna 
att få statligt solvensstöd är mer 
begränsade.

Or. en

Ändringsförslag 113
Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Säkerställa att tekniskt stöd ges till 
medlemsstater och företag, särskilt små 
och medelstora företag, för att underlätta 
en omfattande distribution och absorption 
av finansiering från 
solvensstödinstrumentet, med hjälp av 
befintliga instrument under Efsi såsom 
Europeiska centrumet för 
investeringsrådgivning (EIAH).

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att 
göra och sammanhänger oupplösligt med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 114
Seán Kelly
för PPE-gruppen
Pernille Weiss, Markus Pieper, Jens Gieseke, Henna Virkkunen
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Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 12
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 9 – punkt 2a (ny) – stycke 1 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cb) Ha som mål att minst 65 % av 
Efsis finansiering under 
solvensstödtjänsten används för att stödja 
stödberättigade små och medelstora 
företag enligt definitionen i EU:s 
rekommendation 2003/361.

Or. en

Ändringsförslag 115
Jessica Stegrud
för ECR-gruppen
Robert Roos, Hermann Tertsch, Margarita de la Pisa Carrión

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cc) EIB ska tillhandahålla tydliga och 
objektiva parametrar när det gäller 
fördelningen av Efsis finansiering under 
solvensstödtjänsten.

Or. en

Motivering

Om det antas faller ändringsförslag 12 bort.

Ändringsförslag 116
Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen



AM\1210357SV.docx 55/77 PE655.703v01-00

SV

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cd) Säkerställa att Efsis finansiering 
under solvensstödtjänsten används för att 
stödja stödberättigade företag som har 
som mål att bidra till klimat- och 
energimålen i medlemsstaterna, som har 
förpliktat sig att genomföra och genomför 
målet om klimatneutralitet senast 2050.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att 
göra och sammanhänger oupplösligt med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 117
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ce) Säkerställa att merparten av Efsis 
finansiering under solvensstödtjänsten 
används för att stödja stödberättigade 
företag i medlemsstater som förpliktar sig 
att bevara eller skapa hållbara 
högkvalitativa arbetstillfällen inom sin 
EU-baserade verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 118
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani
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Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 12
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 9 – punkt 2a (ny) – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 119
Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Styrelsen ska om nödvändigt lämna 
detaljerad vägledning avseende punkterna 
a–c. Finansierings- och 
investeringstransaktioner som är 
oförenliga med EU:s klimatmål ska inte 
vara stödberättigande enligt denna 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 120
Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Godtagbara instrument under Godtagbara instrument under 
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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.

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.

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, rätt till del av vinst eller 
passivt delägande, som säkerställer en 
passiv roll för medlemsstaten, vara 
stödberättigade under solvensstödtjänsten. 
Styrelsen ska tillhandahålla detaljerad 
vägledning avseende denna punkt.

Or. en

Ändringsförslag 121
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

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

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.

Or. en
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Ändringsförslag 122
Seán Kelly
för PPE-gruppen
Pernille Weiss, Jens Gieseke, Christian Ehler, Henna Virkkunen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 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 200 000 000 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 vara tillgängligt för att stödja 
en grön och digital omställning i företag 
som finansieras under denna tjänst.

Or. en

Ändringsförslag 123
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 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 

Ett belopp på upp till 50 000 000 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 
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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.

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.

Or. en

Ändringsförslag 124
Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 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 i och med 
särskild inriktning på medlemsstater med 
mindre utvecklade aktiemarknader. 
Tekniskt stöd ska inriktas på att stödja en 
grön och digital omställning i företag som 
finansieras under denna tjänst.

Or. en

Ändringsförslag 125
Seán Kelly
för PPE-gruppen
Pernille Weiss, Jens Gieseke, Henna Virkkunen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 26
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Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 14a – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Av det belopp som avses i första stycket 
ska 80 000 000 EUR utgöra externa 
inkomster avsatta för särskilda ändamål 
i enlighet med artikel 21.5 i 
budgetförordningen och om inte annat 
följer av artikel 4.4 och 4.8 i [EURI] 
förordningen.

Av det belopp som avses i första stycket 
ska 160 000 000 EUR utgöra externa 
inkomster avsatta för särskilda ändamål 
i enlighet med artikel 21.5 i 
budgetförordningen och om inte annat 
följer av artikel 4.4 och 4.8 i [EURI] 
förordningen.

Or. en

Ändringsförslag 126
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 26
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 14a – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Av det belopp som avses i första stycket 
ska 80 000 000 EUR utgöra externa 
inkomster avsatta för särskilda ändamål 
i enlighet med artikel 21.5 i 
budgetförordningen och om inte annat 
följer av artikel 4.4 och 4.8 i [EURI] 
förordningen.

Av det belopp som avses i första stycket 
ska 40 000 000 EUR utgöra externa 
inkomster avsatta för särskilda ändamål 
i enlighet med artikel 21.5 i 
budgetförordningen och om inte annat 
följer av artikel 4.4 och 4.8 i [EURI] 
förordningen.

Or. en

Ändringsförslag 127
Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 27
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 16 – punkt 2 – stycke 2 (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Transaktioner under solvensstödtjänsten 
ska i förekommande fall rapporteras 
separat och på det sätt som anges i 
garantiavtalet.

Transaktioner under solvensstödtjänsten 
ska i förekommande fall rapporteras 
separat och på det sätt som anges i 
garantiavtalet. Finansierade transaktioner 
ska klimat- och miljösäkras samt prövas 
och spåras vad gäller social hållbarhet så 
att de skadliga konsekvenserna blir så 
små som möjligt och fördelarna för 
unionens miljömål och sociala mål blir så 
stora som möjligt. När enheter söker 
finansiering ska de därför ge lämplig 
information för detta ändamål med hjälp 
av vägledning som kommissionen 
utarbetar. Denna information ska omfatta 
hur stor andel av finansieringen som går 
till miljömässigt hållbar ekonomisk 
verksamhet i enlighet med artikel 3 i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2020/852 om inrättande 
av en ram för att underlätta hållbara 
investeringar och om ändring av 
förordning (EU) 2019/2088. Projekt 
under en viss storlek, som preciseras i 
vägledningen, ska undantas från 
säkringen.

Or. en

Ändringsförslag 128
Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 27a (nytt)
Förordning (EU) 2015/1017
Artikel 16 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27a) I artikel 16.2 ska följande tredje 
stycke läggas till:
Denna separata rapport ska särskilt 
innehålla en utförlig bedömning av 
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bidraget till den gröna och digitala 
omställningen för de företag som gynnas 
av systemet, i lämpliga fall på grundval av 
de omställningsplaner och rättvisa planer 
som fastställs av de företag som får stöd.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att 
göra och sammanhänger oupplösligt med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 129
Jessica Stegrud
för ECR-gruppen
Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

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

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 
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 

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 
och solvens. Eftersom målet med 
solvensstödtjänsten är att stabilisera EU:s 
ekonomi ska solvensstödtjänsten fokusera 
på investeringar i utvidgning och 
modernisering av befintliga tillgångar. 
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 
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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.

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.

Or. en

Ändringsförslag 130
Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

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

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 
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 

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 
och solvens med särskild fokus på små 
och medelstora företag. Villkoren för 
finansieringen bör undvika att snedvrida 
konkurrensen mellan företag. Som regel 
ska EU-garantin 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 
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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.

för ett minst lika högt belopp som beloppet 
för transaktionen och den uppfyller Efsis 
kriterier för godtagbarhet och allmänna mål 
som fastställs i artikel 6 respektive artikel 
9.2.

Or. en

Ändringsförslag 131
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira, Sira Rego

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 31 – led 2 – led b
Förordning (EU) 2015/1017
Bilaga II – avsnitt 2 – led c 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) EU-garantin ska stödja många olika 
produkter för att göra det möjligt för Efsi 
att anpassa sig till marknadens behov och 
samtidigt uppmuntra privata investeringar i 
projekt, utan att tränga ut privat 
marknadsfinansiering. EIB förväntas i detta 
sammanhang tillhandahålla finansiering 
inom ramen för Efsi i syfte att uppnå ett 
mål på totalt minst 500 000 000 000 EUR i 
offentliga eller privata investeringar under 
infrastruktur- och innovationstjänsten och 
under tjänsten för små och medelstora 
företag, vilket inbegriper finansiering som 
mobiliseras genom EIF inom ramen för 
Efsitransaktioner som rör de instrument 
som avses i artikel 10.2 b, nationella 
utvecklingsbanker eller -institutioner och 
genom ökad tillgång till finansiering för 
enheter som har upp till 3 000 anställda. De 
stödberättigade produkterna ska innefatta 
bland annat11 lån, garantier/motgarantier, 
mezzaninfinansiering och efterställda lån, 
kapitalmarknadsinstrument inbegripet 
kreditförstärkningsinstrument, samt 
investeringar i aktiekapital eller kapital 
likställt med eget kapital, inbegripet genom 
nationella utvecklingsbanker eller -
institutioner, investeringsplattformar, 
fonder eller företag för särskilda ändamål. 

c) EU-garantin ska stödja många olika 
produkter för att göra det möjligt för Efsi 
att anpassa sig till marknadens behov och 
samtidigt uppmuntra privata investeringar i 
projekt, utan att tränga ut privat 
marknadsfinansiering. EIB förväntas i detta 
sammanhang tillhandahålla finansiering 
inom ramen för Efsi i syfte att uppnå ett 
mål på totalt minst 500 000 000 000 EUR i 
offentliga eller privata investeringar under 
infrastruktur- och innovationstjänsten och 
under tjänsten för små och medelstora 
företag, vilket inbegriper finansiering som 
mobiliseras genom EIF inom ramen för 
Efsitransaktioner som rör de instrument 
som avses i artikel 10.2 b, nationella 
utvecklingsbanker eller -institutioner och 
genom ökad tillgång till finansiering för 
enheter som har upp till 250 anställda. De 
stödberättigade produkterna ska innefatta 
bland annat11 lån, garantier/motgarantier, 
mezzaninfinansiering och efterställda lån, 
kapitalmarknadsinstrument inbegripet 
kreditförstärkningsinstrument, samt 
investeringar i aktiekapital eller kapital 
likställt med eget kapital, inbegripet genom 
nationella utvecklingsbanker eller -
institutioner, investeringsplattformar, 
fonder eller företag för särskilda ändamål. 
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För att göra det möjligt för många olika 
investerare att investera i Efsiprojekt ska 
EIB i detta sammanhang få strukturera 
lämpliga portföljer. Under 
solvensstödtjänsten ska stödberättigade 
produkter utgöras av produkter som leder 
till investeringar och förmedlar aktiekapital 
eller kapital likställt med eget kapital till 
företag, med undantag för enheter som är 
inriktade på företagsuppköp (eller 
ersättningskapital) i syfte att sälja av 
tillgångar. EIB och EIF förväntas 
tillhandahålla finansiering i syfte att nå ett 
mål på upp till 300 000 000 000 EUR i 
investeringar under solvensstödtjänsten.

För att göra det möjligt för många olika 
investerare att investera i Efsiprojekt ska 
EIB i detta sammanhang få strukturera 
lämpliga portföljer. Under 
solvensstödtjänsten ska stödberättigade 
produkter utgöras av produkter som leder 
till investeringar och förmedlar aktiekapital 
eller kapital likställt med eget kapital till 
företag, med undantag för enheter som är 
inriktade på företagsuppköp (eller 
ersättningskapital) i syfte att sälja av 
tillgångar. EIB och EIF förväntas 
tillhandahålla finansiering i syfte att nå ett 
mål på upp till 300 000 000 000 EUR i 
investeringar under solvensstödtjänsten.

__________________ __________________
11 Detta är en icke uttömmande uppräkning 
av produkter som kan erbjudas genom Efsi.

11 Detta är en icke uttömmande uppräkning 
av produkter som kan erbjudas genom Efsi.

Or. en

Ändringsförslag 132
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 31 – led 3
Förordning (EU) 2015/1017
Bilaga II – avsnitt 6 – led d (nytt) – 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 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.

Or. en
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Ändringsförslag 133
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 31 – led 3
Förordning (EU) 2015/1017
Bilaga II – avsnitt 6 – led d (nytt) – strecksats 2

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 och/eller företag som har stor 
potential i fråga om grön eller digital 
omställning, samt stöd till och skapande 
av hållbara högkvalitativa arbetstillfällen, 
ska stå i fokus under solvensstödtjänsten.

Or. en

Ändringsförslag 134
Seán Kelly
för PPE-gruppen
Pernille Weiss, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 31 – led 3
Förordning (EU) 2015/1017
Bilaga II – avsnitt 6 – led d (nytt) – strecksats 2

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 i 
fråga om grön eller digital omställning ska 
stå i fokus under solvensstödtjänsten.

Or. en
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Ändringsförslag 135
Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 31 – led 3
Förordning (EU) 2015/1017
Bilaga II – avsnitt 6 – led d (nytt) – strecksats 2

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 och/eller företag som har stor 
potential i fråga om eller befinner sig i en 
grön eller digital omställning ska stå i 
fokus under solvensstödtjänsten.

Or. en

Ändringsförslag 136
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 31 – led 3
Förordning (EU) 2015/1017
Bilaga II – avsnitt 6 – led d (nytt) – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Fonder, företag för särskilda 
ändamål eller investeringsplattformar ska 
tillhandahålla finansiering på affärsmässiga 
villkor eller på villkor som 
överensstämmer med den tillfälliga ramen 
för statligt stöd12, med vederbörlig hänsyn 
till solvensstödinstrumentets europeiska 
karaktär och till fondernas och andra 
företags oberoende verksamhetsledning.

– Fonder, företag för särskilda 
ändamål eller investeringsplattformar ska 
tillhandahålla finansiering på affärsmässiga 
villkor eller på villkor som 
överensstämmer med den tillfälliga ramen 
för statligt stöd12 och dess tredje 
modifiering nyligen som antogs av 
Europeiska kommissionen den 
29 juni 2020, med vederbörlig hänsyn till 
solvensstödinstrumentets europeiska 
karaktär och till fondernas och andra 
företags oberoende verksamhetsledning.
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__________________ __________________
12 Meddelande från kommissionen 
Tillfällig ram för statliga stödåtgärder till 
stöd för ekonomin under det pågående 
utbrottet av covid-19 (C(2020) 1863), 
ändrat genom C(2020) 3156 final.

12 Meddelande från kommissionen 
Tillfällig ram för statliga stödåtgärder till 
stöd för ekonomin under det pågående 
utbrottet av covid-19 (C(2020) 1863), 
ändrat genom C(2020) 3156 final.

Or. en

Ändringsförslag 137
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 31 – led 3
Förordning (EU) 2015/1017
Bilaga II – avsnitt 6 – led d (nytt) – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Fonder, företag för särskilda 
ändamål eller investeringsplattformar ska 
tillhandahålla finansiering på affärsmässiga 
villkor eller på villkor som 
överensstämmer med den tillfälliga ramen 
för statligt stöd12, med vederbörlig hänsyn 
till solvensstödinstrumentets europeiska 
karaktär och till fondernas och andra 
företags oberoende verksamhetsledning.

– Fonder, företag för särskilda 
ändamål eller investeringsplattformar ska 
tillhandahålla finansiering på affärsmässiga 
villkor eller på villkor som 
överensstämmer med reglerna om statligt 
stöd, med vederbörlig hänsyn till 
solvensstödinstrumentets europeiska 
karaktär och till fondernas och andra 
företags oberoende verksamhetsledning.

__________________
12 Meddelande från kommissionen 
Tillfällig ram för statliga stödåtgärder till 
stöd för ekonomin under det pågående 
utbrottet av covid-19 (C(2020) 1863), 
ändrat genom C(2020) 3156 final.

Or. en

Ändringsförslag 138
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 31 – led 3
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Förordning (EU) 2015/1017
Bilaga II – avsnitt 6 – led d (nytt) – 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 EU:s 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 ska förplikta sig att 
bevara och skapa så många hållbara och 
högkvalitativa arbetstillfällen som möjligt 
i sina EU-baserade verksamheter.

Or. en

Ändringsförslag 139
Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 31 – led 3
Förordning (EU) 2015/1017
Bilaga II – avsnitt 6 – led d (nytt) – 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 

– De företag som stöds av fonder, 
företag för särskilda ändamål eller 
investeringsplattformar ska uppfylla krav 
vad gäller sociala och miljömässiga 
skyddsbestämmelser i enlighet med 
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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 EU:s 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.

vägledning på grundval av artiklarna 17 
och 18 i förordning 2020/852 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 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. De ska även 
uppmuntras att fortsätta sin digitala 
omvandling. Tekniskt stöd ska vara 
tillgängligt för att bistå företagen i dessa 
omställningar.

Omställningsplanerna ska som minimum 
säkerställa att
– företagets ekonomiska verksamhet 
överensstämmer med unionens klimatmål 
till 2030 enligt [förordning (EU) 
2020/XXX om inrättande av en ram för att 
uppnå klimatneutralitet (Europeisk 
klimatlag)],
– företagets ekonomiska verksamhet, i 
tillämpliga fall, anpassas till miljömålen i 
artikel 9 b–f i förordning (EU) 2020/852,
– lämplig vägledning upprättas för att 
bedöma och minimera hållbarhetsrisker,
– alla framtida kapitalutgifter användas 
för tillgångar eller processer som är 
kopplade till ekonomisk verksamhet som 
uppfyller kraven för miljömässig 
hållbarhet enligt artiklarna 3 och 9 i 
förordning 2020/852,
– en utfasning planeras av verksamhet 
som orsakar betydande skada för 
miljömål enligt artikel 17 i förordning 
2020/852 och en omvandling av sådan 
verksamhet till neutral eller skonsam 
verksamhet inom en förutbestämd 
tidsram,
– mål för sysselsättning av god kvalitet 
och jämställdhet inkluderar mål som 
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gäller lika lön,
Omställningsplanerna ska ha formen av 
vetenskapligt grundade dokument för hela 
företag och vara baserade på Europeiska 
kommissionens riktlinjer från 2019 om 
rapportering av klimatrelaterad 
information. De ska innehålla 
mellanliggande mål och uppdateras på 
årlig basis samt ge en 
efterhandsutvärdering av huruvida dessa 
mål har uppnåtts.
Företag som inte omfattas av en 
skyldighet att offentliggöra icke-finansiell 
information enligt artikel 19a eller artikel 
29a i direktiv 2013/34/EU ska upprätta 
omställningsplaner som förklarar 
huruvida och i vilken utsträckning deras 
ekonomiska verksamheter stöder de 
miljömål som avses i artikel 3 i förordning 
2020/852. Planerna ska i lämpliga fall 
innehålla mål för hur stor andel av deras 
kapitalutgifter och av deras 
verksamhetskostnader i samband med 
tillgångar eller processer kopplade till 
ekonomisk verksamhet som uppfyller 
kraven för miljömässig hållbarhet enligt 
artiklarna 3 och 9 i 
taxonomiförordningen. Planerna ska 
även innehålla mål för högkvalitativa 
arbetstillfällen och åtgärder för att bevara 
arbetstillfällen samt för jämställdhet, 
inbegripet mål för lika lön. Planerna ska 
innehålla mellanliggande mål och 
uppdateras på årlig basis samt ge en 
efterhandsutvärdering av huruvida dessa 
mål har uppnåtts.
Små och medelstora företag ska kunna 
använda förenklade mallar, som ska 
utvecklas av kommissionen, samt riktat 
ekonomiskt och tekniskt bistånd när de 
inför sina omställningsplaner.

Or. en
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Ändringsförslag 140
Seán Kelly
för PPE-gruppen
Pernille Weiss, Henna Virkkunen, Jens Gieseke, Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 31 – led 3
Förordning (EU) 2015/1017
Bilaga II – avsnitt 6 – led d (nytt) – 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 EU:s 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 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 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 
med en viss exponering mot ett antal på 
förhand fastställda miljöskadliga 
verksamheter, i synnerhet mot sektorer 
som omfattas av EU:s 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, särskilt små och medelstora 
företag, i dessa omställningar.

Or. en

Ändringsförslag 141
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira, Sira Rego

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 31 – led 3
Förordning (EU) 2015/1017
Bilaga II – avsnitt 6 – led d (nytt) – strecksats 5
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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 EU:s 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 ska uppfylla högt 
ställda krav vad gäller sociala och 
miljömässiga skyddsbestämmelser i 
enlighet med vägledning från styrelsen. 
Sådan vägledning bör omfatta adekvata 
bestämmelser för att behålla 
arbetstillfällen av hög kvalitet och 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 EU:s system för 
utsläppshandel, ska upprätta planer för en 
grön omställning med tydliga och 
ambitiösa mål för minskade 
koldioxidutsläpp. De ska även uppmuntras 
att fortsätta sin digitala omvandling. 
Tekniskt stöd ska vara tillgängligt för att 
bistå företagen i dessa omställningar.

Or. en

Ändringsförslag 142
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Sandra Pereira, Sira Rego

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 31 – led 3
Förordning (EU) 2015/1017
Bilaga II – avsnitt 6 – led d (nytt) – strecksats 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Företag som är registrerade i 
skatteparadis eller aktiva direkt eller 
genom dotterbolag i skatteparadis utan 
föregående bevis för omfattande 
verksamhet i de berörda länderna, ska 
inte vara berättigade till stöd under 
solvensstödtjänsten. Återköp av aktier och 
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betalning av utdelningar till aktieägare 
eller bonusar till ledande 
befattningshavare är oförenliga med stöd 
under solvensstödtjänsten.

Or. en

Ändringsförslag 143
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sira Rego

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Transaktioner som stöds av Efsi ska inte 
vara koncentrerade till något särskilt 
territorium i slutet av den berörda 
investeringsperioden. Styrelsen ska därför 
anta vägledande riktlinjer för geografisk 
diversifiering och koncentration. Styrelsen 
får besluta att ändra dessa vägledande 
gränser efter samråd med 
investeringskommittén.

Transaktioner som stöds av Efsi ska inte 
vara koncentrerade till något särskilt 
territorium i slutet av den berörda 
investeringsperioden. Styrelsen ska därför 
anta riktlinjer för geografisk diversifiering 
och koncentration. Styrelsen får besluta att 
ändra dessa vägledande gränser efter 
samråd med investeringskommittén.

Or. en

Ändringsförslag 144
Jessica Stegrud
för ECR-gruppen
Robert Roos

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 31 – led 4
Förordning (EU) 2015/1017
Bilaga II – avsnitt 8 – led b – stycke 2

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 

Styrelsen ska ange särskilda 
diversifierings- och koncentrationsgränser 
under solvensstödtjänsten för att säkerställa 
att kraven i artikel 9.2a och b uppfylls och 
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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.

samtidigt undvika en alltför stor 
koncentration till ett begränsat antal 
medlemsstater. Styrelsen ska därför 
definiera objektiva parametrar i förväg, 
och på grundval av dessa kan 
investeringars diversifierings- och 
koncentrationsgränser justeras.

Or. en

Ändringsförslag 145
Jessica Stegrud
för ECR-gruppen
Robert Roos

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 31 – led 4
Förordning (EU) 2015/1017
Bilaga II – avsnitt 8 – led b – stycke 2

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 
och samtidigt undvika en alltför stor 
koncentration till ett begränsat antal 
medlemsstater. Styrelsen ska därför 
definiera objektiva parametrar i förväg, 
och på grundval av dessa kan 
investeringarnas diversifierings- och 
koncentrationsgränser justeras.

Or. en

Ändringsförslag 146
Seán Kelly
för PPE-gruppen
Pernille Weiss, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 31 – led 4
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Förordning (EU) 2015/1017
Bilaga II – avsnitt 8 – led b – stycke 2

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 
och samtidigt 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.

Or. en

Ändringsförslag 147
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sira Rego

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 31 – led 4
Förordning (EU) 2015/1017
Bilaga II – avsnitt 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 bör täcka och stödja lika 
och hållbar utveckling för alla 
EU:s regioner.

Or. en

Ändringsförslag 148
Henrike Hahn
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 31 – led 4
Förordning (EU) 2015/1017
Bilaga II – avsnitt 8 – led b – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Styrelsen ska regelbundet minst en gång 
per år till Europaparlamentet och rådet 
rapportera om mottagarna av detta 
instrument och om den verksamhet som 
stöds, för att säkerställa fullständig, 
korrekt och snabb transparens i 
programmet.

Or. en


