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Ændringsforslag 31
Eva Kaili, Tsvetelina Penkova, Nicolás González Casares, Ivo Hristov, Carlos Zorrinho, 
Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Dan Nica, Josianne Cutajar

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(1) Covid-19-pandemien er et stort 
chok for den globale økonomi og Unionens 
økonomi. Som følge af de nødvendige 
inddæmningsforanstaltninger er den 
økonomiske aktivitet i EU faldet 
betydeligt. Faldet i EU's BNP i 2020 
forventes at blive omkring 7,5 %, hvilket er 
langt mere end under finanskrisen i 2009. 
Det er endnu ikke muligt at afgøre, hvor 
omfattende det makroøkonomiske 
tilbageslag bliver. Desuden er følgerne af 
pandemien i Europa ujævne, idet visse 
regioner har været stærkere påvirket end 
andre, hvilket øger forventningerne om 
markedssvigt i disse områder samt i 
specifikke industrielle sektorer med helt 
enormt stor indflydelse på vækst og 
beskæftigelse. Udbruddet af pandemien har 
gjort det klart, at de globale 
forsyningskæder er indbyrdes forbundne, 
og har blotlagt visse sårbarheder såsom de 
strategiske industriers overdrevne 
afhængighed af ikkediversificerede 
eksterne forsyningskilder. Pandemien har 
desuden gjort det klart, at traditionelle 
værdiskabelses- og 
værdileveringsfunktioner i 
forretningsmodellerne er meget svage, og 
at behovet for en omstilling til et 
bæredygtigt og digitaliseret 
produktionsparadigme er en strategisk 
prioritering for Unionens fremtidige 
globale lederskab. Disse sårbarheder har 
især påvirket økosystemet for SMV'er og 
nystartede virksomheder og skal 
afhjælpes, for at EU kan styrke sit 
katastrofeberedskab og hele økonomiens 
robusthed og samtidig bevare sin åbenhed 
over for konkurrence og handel i 
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nødvendigheden af at tackle vigtige 
samfundsmæssige udfordringer såsom 
bæredygtighed og befolkningsaldring. For 
at opfylde Unionens politiske mål og støtte 
en hurtig, inklusiv og sund økonomisk 
genopretning er det derfor nødvendigt at 
bidrage til at afhjælpe markedssvigt og 
suboptimale investeringsforhold og 
reducere det investeringsunderskud, der er 
i bestemte sektorer.

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

Or. en

Ændringsforslag 32
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

vanskelige at finansiere, og som giver 
europæiske borgere langsigtede 
miljømæssige og sociale fordele såsom 
varige job af høj kvalitet og offentlig 
infrastruktur samt bæredygtige løsninger 
med henblik på at adressere covid-19-
krisen. Det er derfor af afgørende 
betydning at finde og støtte projekter, der 
giver additionalitet og kvalitet snarere end 
hovedsagligt at være drevet af tekniske 
aspekter som f.eks. løftestangseffekter 
eller projektets tempo eller omfang, at 
forhindre overlapninger eller 
fortrængning af andre kilder og at 
afhjælpe markedssvigt og suboptimale 
investeringsforhold og reducere det 
investeringsunderskud, der er i bestemte 
sektorer.

Or. en

Ændringsforslag 33
Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Pietro Fiocchi, Grzegorz 
Tobiszowski, Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(1) Covid-19-pandemien er et stort 
chok for den globale økonomi og Unionens 
økonomi. Som følge af de nødvendige 
inddæmningsforanstaltninger er den 
økonomiske aktivitet i EU faldet 
betydeligt. Faldet i EU's BNP i 2020 
forventes at blive omkring 8,3 %, hvilket er 
langt mere end under finanskrisen i 2009. I 
modsætning til finanskrisen ramte 
udbruddet af covid-19-pandemien alle 
medlemsstater på en symmetrisk måde. 
Udbruddet af pandemien har gjort det klart, 
at de globale forsyningskæder er indbyrdes 
forbundne, og har blotlagt visse 
sårbarheder såsom de strategiske 
industriers overdrevne afhængighed af 
ikkediversificerede eksterne 
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robusthed og samtidig bevare sin åbenhed 
over for konkurrence og handel i 
overensstemmelse med sine regler. 
Investeringsaktiviteten forventes at være 
faldet betydeligt. Selv før pandemien, hvor 
der ganske vist kunne konstateres en 
stigning i investeringskvoterne i Unionen, 
var niveauet fortsat lavere, end man kunne 
forvente i en periode med kraftigt opsving, 
og det var ikke tilstrækkeligt til at opveje 
flere års underinvestering efter 2009-
krisen. Endnu vigtigere er det, at de 
aktuelle investeringsniveauer og 
fremskrivninger heraf ikke kan dække 
Unionens behov for strukturelle 
investeringer, der kan genskabe og 
opretholde vækst på lang sigt i lyset af den 
teknologiske udvikling og den globale 
konkurrenceevne, herunder på områderne 
innovation, færdigheder, infrastruktur og 
små og mellemstore virksomheder 
(SMV'er), og i betragtning af 
nødvendigheden af at tackle vigtige 
samfundsmæssige udfordringer såsom 
bæredygtighed og befolkningsaldring. For 
at opfylde Unionens politiske mål og støtte 
en hurtig, inklusiv og sund økonomisk 
genopretning er det derfor nødvendigt at 
bidrage til at afhjælpe markedssvigt og 
suboptimale investeringsforhold og 
reducere det investeringsunderskud, der er 
i bestemte sektorer.

forsyningskilder. Disse sårbarheder skal 
afhjælpes, for at EU kan styrke sit 
katastrofeberedskab og hele økonomiens 
robusthed og samtidig bevare sin åbenhed 
over for konkurrence og handel i 
overensstemmelse med sine regler. 
Investeringsaktiviteten forventes at være 
faldet betydeligt. Selv før pandemien, hvor 
der ganske vist kunne konstateres en 
stigning i investeringskvoterne i Unionen, 
var niveauet fortsat lavere, end man kunne 
forvente i en periode med kraftigt opsving, 
og det var ikke tilstrækkeligt til at opveje 
flere års underinvestering efter 2009-
krisen. Endnu vigtigere er det, at de 
aktuelle investeringsniveauer og 
fremskrivninger heraf ikke kan dække 
Unionens behov for strukturelle 
investeringer, der kan genskabe og 
opretholde vækst på lang sigt i lyset af den 
teknologiske udvikling og den globale 
konkurrenceevne, herunder på områderne 
innovation, færdigheder, infrastruktur og 
små og mellemstore virksomheder 
(SMV'er), og i betragtning af 
nødvendigheden af at tackle vigtige 
samfundsmæssige udfordringer såsom 
bæredygtighed og befolkningsaldring. For 
at opfylde Unionens politiske mål og støtte 
en hurtig, inklusiv og sund økonomisk 
genopretning er det derfor nødvendigt at 
bidrage til at afhjælpe markedssvigt og 
suboptimale investeringsforhold og 
reducere det investeringsunderskud, der er 
i bestemte sektorer i hele Unionen, for 
dermed at forhindre konsolidering eller 
uddybning af eksisterende ubalancer 
mellem medlemsstaternes økonomier.

Or. en

Ændringsforslag 34
Pascal Arimont

Forslag til forordning
Betragtning 1



PE657.168v01-00 8/162 AM\1212309DA.docx

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

genopretning er det derfor nødvendigt at 
bidrage til at afhjælpe markedssvigt og 
suboptimale investeringsforhold og 
reducere det investeringsunderskud, der er 
i bestemte sektorer.

Or. en

Ændringsforslag 35
Dragoș Pîslaru, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, 
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Izaskun Bilbao Barandica, Morten 
Petersen, Valérie Hayer, Martina Dlabajová

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

forvente i en periode med kraftigt opsving, 
og det var ikke tilstrækkeligt til at opveje 
flere års underinvestering efter 2009-
krisen. Endnu vigtigere er det, at de 
aktuelle investeringsniveauer og 
fremskrivninger heraf ikke kan dække 
Unionens behov for strukturelle 
investeringer, der kan genskabe og 
opretholde vækst på lang sigt i lyset af den 
teknologiske udvikling og den globale 
konkurrenceevne, herunder på områderne 
innovation, færdigheder, infrastruktur og 
SMV'er, og i betragtning af 
nødvendigheden af at tackle vigtige 
samfundsmæssige udfordringer såsom 
bæredygtighed og befolkningsaldring. For 
at opfylde Unionens politiske mål og støtte 
en hurtig, inklusiv og sund økonomisk 
genopretning er det derfor nødvendigt at 
bidrage til at afhjælpe markedssvigt og 
suboptimale investeringsforhold og 
reducere det investeringsunderskud, der er 
i bestemte sektorer.

Or. en

Ændringsforslag 36
Paolo Borchia

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Diverse evalueringer har 
understreget, at de mange forskellige 
finansielle instrumenter, der blev oprettet 
under den flerårige finansielle ramme for 
2014-2020, har medført visse 
overlapninger med hensyn til deres 
anvendelsesområde. Mangfoldigheden af 
instrumenter har også skabt vanskeligheder 
for formidlerne og de endelige modtagere, 
som har skullet opfylde mange 
forskelligartede støtteberettigelses- og 
rapporteringsregler. Manglen på indbyrdes 
kompatible regler har desuden gjort det 

(2) Diverse evalueringer har 
understreget, at de mange forskellige 
finansielle instrumenter, der blev oprettet 
under den flerårige finansielle ramme for 
2014-2020, har medført visse 
overlapninger med hensyn til deres 
anvendelsesområde. Mangfoldigheden af 
instrumenter har også skabt vanskeligheder 
for formidlerne og de endelige modtagere, 
som har skullet opfylde mange 
forskelligartede støtteberettigelses- og 
rapporteringsregler. Manglen på indbyrdes 
kompatible regler har desuden gjort det 
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vanskeligt at kombinere midler fra 
forskellige EU-fonde, skønt en sådan 
kombination ville have været gavnlig for 
projekter med behov for forskellige former 
for finansiering. Der bør derfor oprettes én 
enkelt fond, InvestEU-Fonden, som bygger 
på erfaringerne med Den Europæiske Fond 
for Strategiske Investeringer (EFSI), der 
blev oprettet under investeringsplanen for 
Europa. Den nye fond skal sikre en mere 
effektiv støtte til de endelige modtagere 
ved at integrere og forenkle den 
finansiering, der tilbydes, under en enkelt 
budgetgarantiordning. Dette vil give 
Unionens støtte større gennemslagskraft og 
samtidig reducere de omkostninger, der 
skal dækkes af EU-budgettet.

vanskeligt at kombinere midler fra 
forskellige EU-fonde, skønt en sådan 
kombination ville have været gavnlig for 
projekter med behov for forskellige former 
for finansiering. Der bør derfor oprettes én 
enkelt fond, InvestEU-Fonden, som har til 
formål at forbedre erfaringerne med Den 
Europæiske Fond for Strategiske 
Investeringer (EFSI), der blev oprettet 
under investeringsplanen for Europa. Den 
nye fond skal sikre en mere effektiv støtte 
til de endelige modtagere ved at integrere 
og forenkle den finansiering, der tilbydes, 
under en enkelt budgetgarantiordning. 
Dette vil give Unionens støtte større 
gennemslagskraft og overvinde manglerne 
ved EFSI som angivet af Den Europæiske 
Revisionsret i særberetning nr. 03/2019, 
og samtidig reducere de omkostninger, der 
skal dækkes af EU-budgettet.

Or. en

Ændringsforslag 37
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) I de senere år har Unionen vedtaget 
en række ambitiøse strategier for at 
fuldføre det indre marked og fremme 
bæredygtig og inklusiv vækst og 
beskæftigelse, bl.a. "Europa 2020 — En 
strategi for intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst" af 3. marts 2010, 
"Handlingsplan for etablering af en 
kapitalmarkedsunion" af 30. september 
2015, "En ny europæisk kulturdagsorden" 
af 22. maj 2018, "Ren energi til alle 
europæere" af 30. november 2016, 
"Kredsløbet lukkes – en EU-handlingsplan 
for den cirkulære økonomi" af 2. december 
2015, "En europæisk strategi for 

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

lavemissionsmobilitet " af 20. juli 2016, 
"En europæisk forsvarshandlingsplan" af 
30. november 2016, "Oprettelse af Den 
Europæiske Forsvarsfond" af 7. juni 2017, 
"En rumstrategi for Europa" af 26. oktober 
2016, "Interinstitutionel proklamation om 
den europæiske søjle for sociale rettigheder 
af 13. december 2017", den langsigtede 
strategi for 2050 om "En ren planet for 
alle" af 28. november 2018, "En 
europæisk grøn pagt" af 11. december 
2019, "Investeringsplan for den europæiske 
grønne pagt" af 14. januar 2020, "Et stærkt, 
socialt Europa for retfærdig omstilling" af 
14. januar 2020, strategien "Europas 
digitale fremtid i støbeskeen", "En 
europæisk strategi for data" og 
meddelelsen om kunstig intelligens af 19. 
februar 2020, en forordning om rammen 
for at opnå klimaneutralitet af 4. marts 
2020, "En ny industristrategi for Europa" 
af 10. marts 2020, "En SMV-strategi for et 
bæredygtigt og digitalt Europa" af 10. 
marts 2020, EU's biodiversitetsstrategi for 
2013 af 20. maj 2020, forordningen om 
fastlæggelse af en ramme til fremme af 
bæredygtige investeringer fra juni 2020, 
strategien for integration af 
energisystemer og brintstrategien af 8. 
juni 2020 og vil foreslå en 
renoveringsbølgestrategi i tredje kvartal 
af 2020. InvestEU-Fonden bør udnytte og 
øge synergierne mellem disse gensidigt 
forstærkende strategier og støtte 
gennemførelsen af lovgivningen via 
investeringer og adgang til finansiering.

Or. en

Ændringsforslag 38
Paolo Borchia

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag



AM\1212309DA.docx 13/162 PE657.168v01-00

DA

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

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

Or. en

Ændringsforslag 39
Paolo Borchia

Forslag til forordning
Betragtning 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(4) Medlemsstaterne udvikler – i 
samarbejde med lokale og regionale 
myndigheder, hvor det er hensigtsmæssigt 
– deres egne nationale flerårige 
investeringsstrategier. Disse strategier bør 
fremlægges som et middel til at opridse og 
samordne de prioriterede 
investeringsprojekter, som vil blive støttet 
af medlemsstaten og/eller Unionen. De bør 
også sikre, at EU-midlerne anvendes på en 
sammenhængende måde, så der skabes 
størst mulig merværdi af den finansielle 
bistand, der ydes af bl.a. de europæiske 
struktur- og investeringsfonde, 
genopretnings- og resiliensfaciliteten og 
InvestEU-programmet.

Or. en

Ændringsforslag 40
Eva Kaili, Nicolás González Casares, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Łukasz 
Kohut, Robert Hajšel, Josianne Cutajar

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) InvestEU-Fonden bør medvirke til 
at øge Unionens konkurrenceevne og 
socioøkonomiske konvergens og 
samhørighed, bl.a. inden for innovation og 
digitalisering, og bidrage til effektiv 
ressourceudnyttelse i overensstemmelse 
med den cirkulære økonomi, til 
bæredygtighed og inklusion i Unionens 
økonomiske vækst og til social 
modstandsdygtighed og integration af 

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

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

Or. en

Ændringsforslag 41
Dragoș Pîslaru, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, 
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Izaskun Bilbao Barandica, Morten 
Petersen, Valérie Hayer

Forslag til forordning
Betragtning 5

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

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

Or. en

Ændringsforslag 42
Ivo Hristov
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Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 43



PE657.168v01-00 18/162 AM\1212309DA.docx

DA

Emmanouil Fragkos, Pietro Fiocchi

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 44
Eva Kaili, Nicolás González Casares, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Łukasz 
Kohut, Robert Hajšel, Josianne Cutajar
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Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 45
Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski, 
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski

Forslag til forordning
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Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 46
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 8
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

Or. en

Ændringsforslag 47
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(9) InvestEU-programmet bør bidrage 
til at opbygge et bæredygtigt 
finansieringssystem i Unionen, som kan 
hjælpe med at omlægge privat kapital til 
bæredygtige investeringer i 
overensstemmelse med målene i 
Kommissionens meddelelse af 8. marts 
2018, "Handlingsplan for finansiering af 
bæredygtig vækst", samt Kommissionens 
meddelelse af 14. januar 2020 om 
investeringsplanen for et bæredygtigt 
Europa, og i overensstemmelse med de 
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kriterier, der er fastsat i Europa-
Parlamentet og Rådets forordning (EU) 
nr. 2020/8521a.

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

Or. en

Ændringsforslag 48
Paolo Borchia

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en



AM\1212309DA.docx 23/162 PE657.168v01-00

DA

Ændringsforslag 49
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(10) For at afspejle betydningen af at 
bekæmpe klimaændringer i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen 
om klimaændringer og målene for 
bæredygtig udvikling vil InvestEU-
programmet bidrage til at integrere 
klimatiltag og til at nå det overordnede mål 
om, at mindst 50 % af udgifterne i EU-
budgettet bidrager til klimamålene. 
Aktioner inden for rammerne af InvestEU-
programmet forventes at bidrage med 
mindst 80 % af InvestEU-programmets 
samlede finansieringsramme til klimamål. 
Relevante foranstaltninger vil blive 
udpeget under forberedelsen og 
gennemførelsen af InvestEU-programmet 
og revurderet som led i de relevante 
evaluerings- og revisionsprocesser.

Or. en

Ændringsforslag 50
Paolo Borchia

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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ramme til fremme af bæredygtige 
investeringer25], til bestemmelse af, 
hvorvidt en økonomisk aktivitet er 
miljømæssigt bæredygtig. InvestEU-
programmet bør også bidrage til 
gennemførelsen af andre dimensioner af 
målene for bæredygtig udvikling.
_________________
25 COM(2018) 623 final.

Or. en

Ændringsforslag 51
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(11) InvestEU-Fondens bidrag til 
opfyldelsen af klimamålene vil blive 
kortlagt ved hjælp af et EU-system til 
klimasporing, der skal udvikles af 
Kommissionen og være i 
overensstemmelse med den 
harmoniserede metodologi for den 
multilaterale udviklingsbank med hensyn 
til at udpege klimaforanstaltninger 24a i 
samarbejde med potentielle 
gennemførelsespartnere, som på behørig 
vis anvender de kriterier, der er fastsat i 
[forordning om oprettelse af en ramme til 
fremme af bæredygtige investeringer25], til 
bestemmelse af, hvorvidt en økonomisk 
aktivitet er miljømæssigt bæredygtig. 
InvestEU-programmet bør også bidrage til 
gennemførelsen af andre dimensioner af 
målene for bæredygtig udvikling.

_________________ _________________
24a 2019, Joint report on multilateral 
development banks' climate finance, 
august 2020, ERDB, EIB, ADB, AIIB, 
IDB Group, ISDB, WB Group
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25 COM(2018) 623 final. 25 COM(2018) 623 final.

Or. en

Ændringsforslag 52
Paolo Borchia

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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kombinerede indvirkning på de centrale 
komponenter af naturkapitalen, herunder 
luft, vand, jord og biodiversitet.
_________________
26 EFT L 309 af 13.12.1993, s. 3.
27 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2016/2284 af 14. december 2016 om 
nedbringelse af nationale emissioner af 
visse luftforurenende stoffer, om ændring 
af direktiv 2003/35/EF og om ophævelse 
af direktiv 2001/81/EF (EUT L 344 af 
17.12.2016, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 53
Paolo Borchia

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

gennemførelsespartneren konkluderer, at 
der ikke skal foretages en 
bæredygtighedskontrol, bør denne 
begrunde det over for det 
investeringsudvalg, der er nedsat i 
forbindelse med InvestEU-Fonden.

Or. en

Ændringsforslag 54
Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Pietro Fiocchi, Grzegorz 
Tobiszowski, Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski

Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Under hensyntagen til 
forværringen af den økonomiske situation 
i EU, der skyldes de 
inddæmningsforanstaltninger, der er 
indført som reaktion på covid-19-
pandemien, og den deraf følgende 
indskrænkning af EU's samlede BNP med 
8,3 % i 2020 og, i nogle medlemsstater, 
med mere end 10 %, bør programmet 
prioritere EU's økonomiske genopretning, 
reaktiveringen af industriproduktionen og 
beskæftigelsen og samtidig gøre de 
europæiske industriers overgang til 
digitalisering og klimaneutralitet 
nemmere.

Or. en
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Ændringsforslag 55
Pascal Arimont

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(14) De lave niveauer for investering i 
infrastruktur i Unionen under den tidligere 
finanskrise og den nuværende covid-19-
krise har undergravet Unionens evne til at 
fremme bæredygtig vækst, jobskabelse, 
konkurrenceevne og konvergens. Som 
følge heraf er der risiko for, at der opstår 
permanente ubalancer, og at udviklingen i 
regionerne påvirkes på længere sigt, 
hvilket især er synligt med hensyn til 
digital infrastruktur. Det er vigtigt at 
støtte hurtige og ultrahurtige 
bredbåndsforbindelser i alle landdistrikter 
og byområder i Unionen, fremme 
digitaliseringen af offentlige tjenester, yde 
støtte til digitale nystartede virksomheder 
og innovative SMV'er for at gøre dem 
bedre til at konkurrere og opskalere og at 
fremskynde den digitale omstilling af hele 
økonomien for at øge den langsigtede 
konkurrenceevne og robustheden for hele 
Unionens økonomi. Det er afgørende at 
foretage betydelige investeringer i 
europæisk infrastruktur, navnlig i 
forbindelse med sammenkobling og 
energieffektivitet samt etablering af et 
fælles europæisk transportområde, for at 
opfylde Unionens bæredygtighedsmål, 
herunder Unionens forpligtelser med 
hensyn til målene for bæredygtig udvikling 
og klima-og miljømålene for 2030. Derfor 
bør støtten under InvestEU-Fonden være 
rettet mod investeringer i transport- og 
energiinfrastruktur, herunder 
energieffektivitet, vedvarende energikilder 
og andre sikre og bæredygtige 
lavemissionsenergikilder, miljø- og 
klimainfrastruktur samt maritim og digital 
infrastruktur. InvestEU-programmet bør 
prioritere områder, der ikke modtager 
tilstrækkelige investeringer, og hvor der er 
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vedligeholdelse og sikkerhed, og tage 
hensyn til principperne om beskyttelse af 
borgerne i det offentlige rum. Dette bør 
være et supplement til andre EU-fondes 
indsats, f.eks. Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling, som yder støtte til 
sikkerhedselementerne i forbindelse med 
investeringer i det offentlige rum, 
transport, energi og anden kritisk 
infrastruktur.

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

Or. en

Ændringsforslag 56
Dragoș Pîslaru, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, 
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

europæisk infrastruktur, navnlig i 
forbindelse med sammenkobling og 
energieffektivitet samt etablering af et 
fælles europæisk transportområde, for at 
opfylde Unionens bæredygtighedsmål, 
herunder Unionens forpligtelser med 
hensyn til målene for bæredygtig udvikling 
og klima-og miljømålene for 2030, 
herunder vigtige investeringer i 
renovering og integrering af innovative 
løsninger i byggesektoren for at nå målet 
om nulemission af drivhusgasser og en 
stærkt energieffektiv og klimaneutral 
byggesektor inden 2025. Der er også 
behov for investeringer i byggesektoren, 
der bidrager til skabelsen af op til 2 mio. 
job og fører til en ren økonomi som del af 
den europæiske grønne pagt. Derfor bør 
støtten under InvestEU-Fonden være rettet 
mod investeringer i transport- og 
energiinfrastruktur, herunder 
energieffektivitet, vedvarende energikilder 
og andre sikre og bæredygtige 
lavemissionsenergikilder, miljø- og 
klimainfrastruktur samt maritim og digital 
infrastruktur. InvestEU-programmet bør 
prioritere områder, der ikke modtager 
tilstrækkelige investeringer, og hvor der er 
behov for yderligere investeringer. For at 
sikre, at EU-finansieringsstøtten får størst 
mulig indvirkning og skaber størst mulig 
merværdi, bør der arbejdes for en 
strømlinet investeringsproces, som 
synliggør projektpipelinen og maksimerer 
synergierne på tværs af relevante EU-
programmer på blandt andet transport- og 
energiområdet og på det digitale område. 
Med tanke på sikkerhedstruslerne bør 
investeringsprojekter, der modtager EU-
støtte, omfatte infrastrukturernes 
modstandsdygtighed, herunder deres 
vedligeholdelse og sikkerhed, og tage 
hensyn til principperne om beskyttelse af 
borgerne i det offentlige rum. Dette bør 
være et supplement til andre EU-fondes 
indsats, f.eks. Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling, som yder støtte til 
sikkerhedselementerne i forbindelse med 
investeringer i det offentlige rum, 
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transport, energi og anden kritisk 
infrastruktur.

Or. en

Ændringsforslag 57
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) De lave niveauer for investering i 
infrastruktur i Unionen under den tidligere 
finanskrise og den nuværende covid-19-
krise har undergravet Unionens evne til at 
fremme bæredygtig vækst, 
konkurrenceevne og konvergens. Som 
følge heraf er der risiko for, at der opstår 
permanente ubalancer, og at udviklingen i 
regionerne påvirkes på længere sigt. Det er 
afgørende at foretage betydelige 
investeringer i europæisk infrastruktur, 
navnlig i forbindelse med sammenkobling 
og energieffektivitet samt etablering af et 
fælles europæisk transportområde, for at 
opfylde Unionens bæredygtighedsmål, 
herunder Unionens forpligtelser med 
hensyn til målene for bæredygtig udvikling 
og klima-og miljømålene for 2030. Derfor 
bør støtten under InvestEU-Fonden være 
rettet mod investeringer i transport- og 
energiinfrastruktur, herunder 
energieffektivitet, vedvarende energikilder 
og andre sikre og bæredygtige 
lavemissionsenergikilder, miljø- og 
klimainfrastruktur samt maritim og digital 
infrastruktur. InvestEU-programmet bør 
prioritere områder, der ikke modtager 
tilstrækkelige investeringer, og hvor der er 
behov for yderligere investeringer. For at 
sikre, at EU-finansieringsstøtten får størst 
mulig indvirkning og skaber størst mulig 
merværdi, bør der arbejdes for en 
strømlinet investeringsproces, som 

(14) De lave niveauer for investering i 
infrastruktur i Unionen under den tidligere 
finanskrise og den nuværende covid-19-
krise har undergravet Unionens evne til at 
fremme bæredygtig vækst, 
konkurrenceevne og konvergens, samtidig 
med at princippet om ikke at gøre 
væsentlig skade og minimumsgarantier i 
forordningen (EU) 2020/8521a overholdes. 
Som følge heraf er der risiko for, at der 
opstår permanente ubalancer, og at 
udviklingen i regionerne påvirkes på 
længere sigt. Det er afgørende at foretage 
betydelige investeringer i europæisk 
infrastruktur, navnlig i forbindelse med 
sammenkobling og energieffektivitet samt 
etablering af et fælles europæisk 
transportområde, for at opfylde Unionens 
bæredygtighedsmål, herunder Unionens 
forpligtelser med hensyn til målene for 
bæredygtig udvikling og klima-og 
miljømålene for 2030. Derfor bør støtten 
under InvestEU-Fonden være rettet mod 
investeringer i transport- og 
energiinfrastruktur, herunder 
energieffektivitet, vedvarende energikilder 
og andre sikre og bæredygtige 
lavemissionsenergikilder, miljø- og 
klimainfrastruktur samt maritim og digital 
infrastruktur. InvestEU-programmet bør 
prioritere områder, der ikke modtager 
tilstrækkelige investeringer, og hvor der er 
behov for yderligere investeringer. For at 
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synliggør projektpipelinen og maksimerer 
synergierne på tværs af relevante EU-
programmer på blandt andet transport- og 
energiområdet og på det digitale område. 
Med tanke på sikkerhedstruslerne bør 
investeringsprojekter, der modtager EU-
støtte, omfatte infrastrukturernes 
modstandsdygtighed, herunder deres 
vedligeholdelse og sikkerhed, og tage 
hensyn til principperne om beskyttelse af 
borgerne i det offentlige rum. Dette bør 
være et supplement til andre EU-fondes 
indsats, f.eks. Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling, som yder støtte til 
sikkerhedselementerne i forbindelse med 
investeringer i det offentlige rum, 
transport, energi og anden kritisk 
infrastruktur.

sikre, at EU-finansieringsstøtten får størst 
mulig indvirkning og skaber størst mulig 
merværdi, bør der arbejdes for en 
strømlinet investeringsproces, som 
synliggør projektpipelinen og maksimerer 
synergierne på tværs af relevante EU-
programmer på blandt andet transport- og 
energiområdet og på det digitale område. 
Med tanke på sikkerhedstruslerne bør 
investeringsprojekter, der modtager EU-
støtte, omfatte infrastrukturernes 
modstandsdygtighed, herunder deres 
vedligeholdelse og sikkerhed, og tage 
hensyn til principperne om beskyttelse af 
borgerne i det offentlige rum. Dette bør 
være et supplement til andre EU-fondes 
indsats, f.eks. Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling, som yder støtte til 
sikkerhedselementerne i forbindelse med 
investeringer i det offentlige rum, 
transport, energi og anden kritisk 
infrastruktur.

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

Or. en

Ændringsforslag 58
Eva Kaili, Nicolás González Casares, Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, 
Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Dan Nica, Josianne Cutajar

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) De lave niveauer for investering i 
infrastruktur i Unionen under den tidligere 
finanskrise og den nuværende covid-19-
krise har undergravet Unionens evne til at 

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

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

Or. en

Ændringsforslag 59

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De lave niveauer for investering i 
infrastruktur i Unionen under den tidligere 
finanskrise og den nuværende covid-19-
krise har undergravet Unionens evne til at 
fremme bæredygtig vækst, 
konkurrenceevne og konvergens. Som 
følge heraf er der risiko for, at der opstår 
permanente ubalancer, og at udviklingen i 
regionerne påvirkes på længere sigt. Det er 
afgørende at foretage betydelige 
investeringer i europæisk infrastruktur, 
navnlig i forbindelse med sammenkobling 
og energieffektivitet samt etablering af et 
fælles europæisk transportområde, for at 
opfylde Unionens bæredygtighedsmål, 
herunder Unionens forpligtelser med 
hensyn til målene for bæredygtig udvikling 
og klima-og miljømålene for 2030. Derfor 
bør støtten under InvestEU-Fonden være 
rettet mod investeringer i transport- og 
energiinfrastruktur, herunder 
energieffektivitet, vedvarende energikilder 
og andre sikre og bæredygtige 
lavemissionsenergikilder, miljø- og 
klimainfrastruktur samt maritim og digital 
infrastruktur. InvestEU-programmet bør 
prioritere områder, der ikke modtager 
tilstrækkelige investeringer, og hvor der er 
behov for yderligere investeringer. For at 
sikre, at EU-finansieringsstøtten får størst 
mulig indvirkning og skaber størst mulig 
merværdi, bør der arbejdes for en 
strømlinet investeringsproces, som 

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

synergierne på tværs af relevante EU-
programmer på blandt andet transport- og 
energiområdet og på det digitale område. 
Med tanke på sikkerhedstruslerne bør 
investeringsprojekter, der modtager EU-
støtte, omfatte infrastrukturernes 
modstandsdygtighed, herunder deres 
vedligeholdelse og sikkerhed, og tage 
hensyn til principperne om beskyttelse af 
borgerne i det offentlige rum. Dette bør 
være et supplement til andre EU-fondes 
indsats, f.eks. Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling, som yder støtte til 
sikkerhedselementerne i forbindelse med 
investeringer i det offentlige rum, 
transport, energi og anden kritisk 
infrastruktur.

Or. en

Ændringsforslag 60
Seán Kelly
for PPE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

Or. en

Ændringsforslag 61
Massimiliano Salini, Carlos Zorrinho, Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Betragtning 14

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

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

investeringer i det offentlige rum, 
transport, energi, rumfart, både i kredsløb 
og på jorden, og anden kritisk 
infrastruktur.

Or. en

Ændringsforslag 62
Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski, 
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) De lave niveauer for investering i 
infrastruktur i Unionen under den tidligere 
finanskrise og den nuværende covid-19-
krise har undergravet Unionens evne til at 
fremme bæredygtig vækst, 
konkurrenceevne og konvergens. Som 
følge heraf er der risiko for, at der opstår 
permanente ubalancer, og at udviklingen i 
regionerne påvirkes på længere sigt. Det er 
afgørende at foretage betydelige 
investeringer i europæisk infrastruktur, 
navnlig i forbindelse med sammenkobling 
og energieffektivitet samt etablering af et 
fælles europæisk transportområde, for at 
opfylde Unionens bæredygtighedsmål, 
herunder Unionens forpligtelser med 
hensyn til målene for bæredygtig udvikling 
og klima-og miljømålene for 2030. Derfor 
bør støtten under InvestEU-Fonden være 
rettet mod investeringer i transport- og 
energiinfrastruktur, herunder 
energieffektivitet, vedvarende energikilder 
og andre sikre og bæredygtige 
lavemissionsenergikilder, miljø- og 
klimainfrastruktur samt maritim og digital 
infrastruktur. InvestEU-programmet bør 
prioritere områder, der ikke modtager 
tilstrækkelige investeringer, og hvor der er 
behov for yderligere investeringer. For at 
sikre, at EU-finansieringsstøtten får størst 
mulig indvirkning og skaber størst mulig 

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

strømlinet investeringsproces, som 
synliggør projektpipelinen og maksimerer 
synergierne på tværs af relevante EU-
programmer på blandt andet transport- og 
energiområdet og på det digitale område. 
Med tanke på sikkerhedstruslerne bør 
investeringsprojekter, der modtager EU-
støtte, omfatte infrastrukturernes 
modstandsdygtighed, herunder deres 
vedligeholdelse og sikkerhed, og tage 
hensyn til principperne om beskyttelse af 
borgerne i det offentlige rum. Dette bør 
være et supplement til andre EU-fondes 
indsats, f.eks. Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling, som yder støtte til 
sikkerhedselementerne i forbindelse med 
investeringer i det offentlige rum, 
transport, energi og anden kritisk 
infrastruktur.

Or. en

Ændringsforslag 63
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Mens det overordnede 
investeringsniveau i Unionen var stigende 
inden covid-19-krisen, blev der stadig ikke 
foretaget tilstrækkelige investeringer i 
mere risikobetonede aktiviteter såsom 
forskning og innovation, og 
investeringsniveauet på det område ventes 
nu at være faldet kraftigt som følge af 
krisen. Den deraf følgende 
underinvestering i forskning og innovation 
skader Unionens industrielle og 
økonomiske konkurrenceevne og forringer 
borgernes livskvalitet. InvestEU-Fonden 
bør tilvejebringe passende finansielle 
produkter til at dække forskellige stadier af 

(18) Mens det overordnede 
investeringsniveau i Unionen var stigende 
inden covid-19-krisen, blev der stadig ikke 
foretaget tilstrækkelige investeringer i 
mere risikobetonede aktiviteter såsom 
forskning og innovation, og 
investeringsniveauet på det område ventes 
nu at være faldet kraftigt som følge af 
krisen. Forskning og innovation kommer 
til at spille en vigtig rolle med henblik på 
at overvinde krisen og skabe de 
teknologier, der er nødvendige for at 
opfylde Unionens politikker og mål. Som 
led i Europa 2020-strategien er 
medlemsstaterne blevet enige om, at 
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innovationscyklussen og en bredere vifte af 
interessenter, navnlig for at give mulighed 
for opskalering og kommerciel udbredelse 
af løsninger i Unionen, så de også kan 
konkurrere på verdensmarkedet, og 
fremme Unionens ekspertise inden for 
bæredygtige teknologier på globalt plan i 
synergi med Horisont Europa, herunder 
Det Europæiske Innovationsråd. I denne 
henseende bør de indhøstede erfaringer fra 
de finansielle instrumenter såsom InnovFin 
- EU-finansiering af innovation, der 
anvendes under Horisont 2020 til at lette 
og fremskynde adgangen til finansiering til 
innovative virksomheder, udgøre et stærkt 
grundlag for at yde denne målrettede støtte.

mindst 3 % af BNP skal investeres i 
forskning og innovation inden 2020, men 
dette er endnu ikke opnået. Programmet 
bør bidrage til at øge offentlige og private 
investeringer i FoI i medlemsstaterne og 
derved medvirke til at opnå samlede 
investeringer i forskning og udvikling på 
mindst 3 % af Unionens BNP. 
Opfyldelsen af målet vil kræve, at 
medlemsstaterne og den private sektor 
supplerer programmet med deres egne 
samt styrkede investeringsaktiviteter inden 
for forskning, udvikling og innovation for 
at undgå underinvestering i forskning og 
innovation, som skader Unionens 
industrielle og økonomiske 
konkurrenceevne og forringer borgernes 
livskvalitet. InvestEU-Fonden bør også 
tilvejebringe passende finansielle produkter 
til at dække forskellige stadier af 
innovationscyklussen og en bredere vifte af 
interessenter, navnlig for at give mulighed 
for opskalering og kommerciel udbredelse 
af løsninger i Unionen, så de også kan 
konkurrere på verdensmarkedet, og 
fremme Unionens ekspertise inden for 
bæredygtige teknologier på globalt plan i 
synergi med Horisont Europa, herunder 
Det Europæiske Innovationsråd. I denne 
henseende bør de indhøstede erfaringer fra 
de finansielle instrumenter såsom InnovFin 
- EU-finansiering af innovation, der 
anvendes under Horisont 2020 til at lette 
og fremskynde adgangen til finansiering til 
innovative virksomheder, udgøre et stærkt 
grundlag for at yde denne målrettede støtte.

Or. en

Ændringsforslag 64
Dragoș Pîslaru, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, 
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Izaskun Bilbao Barandica, Morten 
Petersen, Valérie Hayer, Martina Dlabajová

Forslag til forordning
Betragtning 18
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 65
Eva Kaili, Nicolás González Casares, Tsvetelina Penkova, Ivo Hristov, Carlos Zorrinho, 
Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Dan Nica, Josianne Cutajar

Forslag til forordning
Betragtning 18
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 66
Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski, 
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski

Forslag til forordning
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Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(19) Turismesektoren, som er en vigtig 
del af Unionens økonomi, eftersom den 
sammen med rejsesektoren bidrager 
direkte til Unionens BNP med 3,9 % og 
tegner sig for 5,1 % af Unionens samlede 
arbejdsstyrke. Denne sektor, som omfatter 
hoteller, restauranter, turarrangører, 
rejsebureauer, passagertransportselskaber 
og attraktioner, består primært af 
SMV'er, herunder familievirksomheder, 
der har lidt et særligt alvorligt tilbageslag 
som følge af covid-19-pandemien. 
InvestEU-programmet bør bidrage til 
sektorens genopretning og 
konkurrenceevne på lang sigt ved at støtte 
foranstaltninger, der sigter mod at fremme 
bæredygtig, innovativ og digital turisme. 
Programmet bør, hvis det er nødvendigt, 
også tage højde for behovet for at 
reducere medlemsstaternes 
overafhængighed af turisme, som har vist 
sig at være en af de mest sårbare sektorer 
i Unionens økonomi over for omgående 
og uforudsigelige hindringer for 
personers frie bevægelighed i Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 67
Pascal Arimont

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(19) Turismesektoren, som er en vigtig 
del af Unionens økonomi, beskæftiger 
mere end 22 mio. mennesker, heraf 
mange i mikro-, små og mellemstore 
virksomheder med en høj andel af kvinder 
og unge. Turismesektoren har lidt et 
særligt alvorligt tilbageslag som følge af 
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bæredygtig, innovativ og digital turisme. covid-19-pandemien, og tabet af indtægter 
anslås at være 85 % for hoteller, 
restauranter, rejsearrangører, 
rejsebureauer og fjerntog og 90 % for 
krydstogtskibe og flyselskaber pr. maj 
2020. InvestEU-programmet bør bidrage til 
at styrke sektorens konkurrenceevne på 
lang sigt ved at støtte foranstaltninger, der 
sigter mod at fremme en bæredygtig, 
sikker, retfærdig, innovativ og digital 
genopretning i turismesektoren.

Or. en

Ændringsforslag 68
Paolo Borchia

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(19) Turismesektoren, som er en vigtig 
del af Unionens økonomi, har lidt et særligt 
alvorligt tilbageslag som følge af covid-19-
pandemien i form af omfattende 
konkurser og tab af job. De 
medlemsstater, hvor turisme udgør en 
væsentlig andel af BNP, vil sandsynligvis 
opleve langsigtede strukturelle 
konsekvenser som følge af pandemiens 
indvirkning på sektoren. InvestEU-
programmet bør bidrage til at styrke 
sektorens konkurrenceevne på lang sigt ved 
at støtte foranstaltninger, der sigter mod at 
fremme turismesektoren og innovativ og 
digital turisme.

Or. en

Ændringsforslag 69
Eva Kaili, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Josianne 
Cutajar

Forslag til forordning
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Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(19) Hotelbranchen er en vigtig del af 
Unionens økonomi, idet den beskæftiger 
5 % af Unionens arbejdsstyrke. 
Turismesektoren har lidt et særligt 
alvorligt tilbageslag som følge af covid-19-
pandemien med enorme tab af indtægter 
for hoteller, restauranter, 
rejsearrangører, rejsebureauer og 
fjerntog, krydstogtskibe og flyselskaber. 
InvestEU-programmet bør bidrage til at 
styrke hotelsektorens konkurrenceevne på 
lang sigt ved at støtte foranstaltninger, der 
sigter mod at fremme bæredygtig, 
innovativ og digital turisme.

Or. en

Ændringsforslag 70
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(19) Turismesektoren, som er en vigtig 
del af Unionens økonomi, har lidt et særligt 
alvorligt tilbageslag som følge af covid-19-
pandemien med omfattende arbejdsløshed, 
der især påvirker sæsonarbejdere og 
sårbare personer. InvestEU-programmet 
bør bidrage til at styrke sektorens 
konkurrenceevne på lang sigt og udvikle 
en bæredygtig turistsektor ved at støtte en 
bæredygtig, innovativ og digital 
genopretning.

Or. en

Ændringsforslag 71
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Dragoș Pîslaru, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, 
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Izaskun Bilbao Barandica, Morten 
Petersen, Valérie Hayer, Martina Dlabajová

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 72
Dragoș Pîslaru, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, 
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Izaskun Bilbao Barandica, Morten Petersen

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Som beskrevet i Kommissionens 
oplæg om Europas sociale dimension af 26. 
april 2017, meddelelsen om den 
europæiske søjle for sociale rettigheder, 
EU-rammen for FN's konvention om 
rettigheder for personer med handicap samt 
meddelelsen om et stærkt socialt Europa 
for retfærdig omstilling af 14. januar 2020 
er opbygningen af en mere inklusiv og 
retfærdig Union en af Unionens vigtigste 
prioriteter med henblik på at bekæmpe 
ulighed og fremme politikker for social 
inklusion i Europa. Ulige muligheder er 
navnlig fremherskende, når det drejer sig 
om adgang til uddannelse, kultur, 
beskæftigelse, sundhed og sociale tjenester. 

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

Investering i de dele af økonomien, der 
vedrører færdigheder og social og 
menneskelig kapital, samt i integration af 
sårbare befolkningsgrupper i samfundet 
kan øge de økonomiske muligheder, 
navnlig hvis de koordineres på EU-plan. 
InvestEU-Fonden bør anvendes til at støtte 
investeringer inden for almen og 
erhvervsrettet uddannelse, gennemførelse 
af ungdomsgarantien og opfyldelse af 
målene for den nye dagsorden for 
færdigheder i Europa, herunder omskoling 
og opkvalificering af arbejdstagere, bl.a. i 
regioner, som er afhængige af en 
kulstofintensiv økonomi, og som er 
påvirket af den strukturelle omstilling til en 
lavemissionsøkonomi. Fonden bør 
anvendes til at støtte projekter, der har 
positive sociale virkninger og fremmer 
social inklusion, navnlig ved at fremme 
brugen af sociale obligationer eller aftaler 
om sociale resultater, ved at bidrage til at 
øge beskæftigelsen i alle regioner, særligt 
blandt ufaglærte og langtidsledige, og ved 
at forbedre situationen med hensyn til 
ligestilling, lige muligheder, 
ikkeforskelsbehandling, tilgængelighed, 
solidaritet mellem generationerne, 
sundheds- og socialsektoren, almennyttige 
boliger, hjemløshed, digital inklusion, 
udvikling af lokalsamfundet, de unges rolle 
og plads i samfundet samt sårbare 
personer, herunder tredjelandsstatsborgere. 
InvestEU-programmet bør også støtte 
europæisk kultur og kreativitet med et 
socialt formål.

Or. en

Ændringsforslag 73
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 22
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 74
Ivo Hristov

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

social inklusion, ved at bidrage til at øge 
beskæftigelsen i alle regioner, særligt 
blandt ufaglærte, lavtuddannede og 
langtidsledige, og ved at forbedre 
situationen med hensyn til ligestilling, lige 
muligheder, ikkeforskelsbehandling, 
tilgængelighed, solidaritet mellem 
generationerne, sundheds- og 
socialsektoren, almennyttige boliger, 
hjemløshed, digital inklusion, udvikling af 
lokalsamfundet, de unges rolle og plads i 
samfundet samt sårbare personer, herunder 
tredjelandsstatsborgere. InvestEU-
programmet bør også støtte europæisk 
kultur og kreativitet med et socialt formål.

Or. en

Ændringsforslag 75
Paolo Borchia

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Som beskrevet i Kommissionens 
oplæg om Europas sociale dimension af 26. 
april 2017, meddelelsen om den 
europæiske søjle for sociale rettigheder, 
EU-rammen for FN's konvention om 
rettigheder for personer med handicap samt 
meddelelsen om et stærkt socialt Europa 
for retfærdig omstilling af 14. januar 2020 
er opbygningen af en mere inklusiv og 
retfærdig Union en af Unionens vigtigste 
prioriteter med henblik på at bekæmpe 
ulighed og fremme politikker for social 
inklusion i Europa. Ulige muligheder er 
navnlig fremherskende, når det drejer sig 
om adgang til uddannelse, kultur, 
beskæftigelse, sundhed og sociale tjenester. 
Investering i de dele af økonomien, der 
vedrører færdigheder og social og 
menneskelig kapital, samt i integration af 
sårbare befolkningsgrupper i samfundet 
kan øge de økonomiske muligheder, 

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

navnlig hvis de koordineres på EU-plan. 
InvestEU-Fonden bør anvendes til at støtte 
investeringer inden for almen og 
erhvervsrettet uddannelse, herunder 
omskoling og opkvalificering af 
arbejdstagere, bl.a. i regioner, som er 
afhængige af en kulstofintensiv økonomi, 
og som er påvirket af den strukturelle 
omstilling til en lavemissionsøkonomi. 
Fonden bør anvendes til at støtte projekter, 
der har positive sociale virkninger og 
fremmer social inklusion, ved at bidrage til 
at øge beskæftigelsen i alle regioner, 
særligt blandt ufaglærte og langtidsledige, 
og ved at forbedre situationen med hensyn 
til ligestilling, lige muligheder, 
ikkeforskelsbehandling, tilgængelighed, 
solidaritet mellem generationerne, 
sundheds- og socialsektoren, almennyttige 
boliger, hjemløshed, digital inklusion, 
udvikling af lokalsamfundet, de unges rolle 
og plads i samfundet samt sårbare 
personer. InvestEU-programmet bør også 
støtte europæisk kultur og kreativitet med 
et socialt formål.

Or. en

Ændringsforslag 76
Ivo Hristov

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) For at håndtere de negative følger 
af de omfattende samfundsmæssige 
forandringer i Unionen og af 
arbejdsmarkedsudviklingen i de kommende 
ti år er det nødvendigt at investere i 
menneskelig kapital, social infrastruktur, 
mikrofinansiering, finansiering af etiske og 
sociale virksomheder og nye 
samfundsøkonomiske forretningsmodeller, 
herunder investeringer med social 

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

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

Or. en

Ændringsforslag 77
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Under den økonomiske krise 
forårsaget af covid-19-pandemien fungerer 
den markedsbaserede ressourceallokering 
ikke optimalt, og den opfattede risiko 
skaber betydelige hindringer for private 

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

investeringer. Under sådanne 
omstændigheder er det centrale kendetegn 
ved InvestEU-Fonden, der går ud på at 
tiltrække privat finansiering ved at 
begrænse risiciene forbundet med 
økonomisk levedygtige projekter, særlig 
værdifuldt og bør styrkes, bl.a. for at 
afbøde risikoen for uligheder i 
genopretningen. InvestEU-programmet bør 
være i stand til at yde afgørende støtte til 
virksomheder i genopretningsfasen og 
samtidig sikre, at investorerne fokuserer 
målrettet på Unionens politiske prioriteter 
på mellemlang og lang sigt og 
gennemførelsen af EU-lovgivning såsom 
den europæiske grønne pagt, 
investeringsplanen for et bæredygtigt 
Europa, forordningen (EU) 2020/8521a, 
den europæiske klimalovgivning1b, 
strategien for Europas digitale fremtid, 
Horisont Europa-ambitionerne, 
renoveringsbølgen, den europæiske søjle 
for sociale rettigheder samt opbygningen 
af et stærkt socialt Europa for retfærdig 
omstilling. Programmet bør i væsentlig 
grad øge risikotagningskapaciteten i Den 
Europæiske Investeringsbank-Gruppe 
(EIB), de nationale erhvervsfremmende 
banker og institutter samt andre 
gennemførelsespartnere til støtte for den 
økonomiske genopretning.

_________________
1aEuropa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2020/852 af 18. juni 
2020 om fastlæggelse af en ramme til 
fremme af bæredygtige investeringer og 
om ændring af forordning (EU) 
2019/2088 (EUT L 198 af 22.6.2020, s. 
13).
1b Forordning (EU)2020/XXX om 
rammerne for at opnå klimaneutralitet. 

Or. en

Ændringsforslag 78
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Dragoș Pîslaru, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, 
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Izaskun Bilbao Barandica, Morten 
Petersen, Valérie Hayer

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 79
Eva Kaili, Nicolás González Casares, Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, 
Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Dan Nica, Josianne Cutajar

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 80
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Paolo Borchia

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 81
Eva Kaili, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Josianne 
Cutajar

Forslag til forordning
Betragtning 25
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Covid-19-pandemien er et stort 
chok for den globale økonomi og Unionens 
økonomi. Faldet i EU's BNP forventes at 
blive langt kraftigere end under 
finanskrisen i 2009 og vil uundgåeligt have 
negative sociale virkninger. 
Pandemiudbruddet har vist, at der er behov 
for at afhjælpe strategiske sårbarheder, for 
at EU kan styrke sit katastrofeberedskab og 
hele økonomiens robusthed. Kun en robust, 
inklusiv og integreret europæisk økonomi 
kan sikre det indre marked og de lige 
konkurrencevilkår, hvilket også er til gavn 
for de hårdest ramte medlemsstater.

(25) Covid-19-pandemien er et stort 
chok for den globale økonomi og Unionens 
økonomi. Faldet i EU's BNP forventes at 
blive langt kraftigere end under 
finanskrisen i 2009 og vil uundgåeligt have 
negative sociale virkninger. 
Pandemiudbruddet har vist, at der er behov 
for at afhjælpe strategiske sårbarheder, for 
at EU kan styrke sit katastrofeberedskab og 
hele økonomiens robusthed. Kun en robust, 
hvilket vil sige digitaliseret og 
miljømæssigt bæredygtig, inklusiv og 
integreret europæisk økonomi kan sikre det 
indre marked og de lige konkurrencevilkår, 
hvilket også er til gavn for de hårdest ramte 
medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 82
Pascal Arimont

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Covid-19-pandemien er et stort 
chok for den globale økonomi og Unionens 
økonomi. Faldet i EU's BNP forventes at 
blive langt kraftigere end under 
finanskrisen i 2009 og vil uundgåeligt have 
negative sociale virkninger. 
Pandemiudbruddet har vist, at der er behov 
for at afhjælpe strategiske sårbarheder, for 
at EU kan styrke sit katastrofeberedskab og 
hele økonomiens robusthed. Kun en robust, 
inklusiv og integreret europæisk økonomi 
kan sikre det indre marked og de lige 
konkurrencevilkår, hvilket også er til gavn 
for de hårdest ramte medlemsstater.

(25) Covid-19-pandemien er et stort 
chok for den globale økonomi og Unionens 
økonomi. Faldet i EU's BNP forventes at 
blive langt kraftigere end under 
finanskrisen i 2009 og vil uundgåeligt have 
negative sociale virkninger. 
Pandemiudbruddet har vist, at der er behov 
for at afhjælpe strategiske sårbarheder, for 
at EU kan styrke sit katastrofeberedskab og 
hele økonomiens robusthed. Kun en robust, 
digitaliseret, miljøvenlig, inklusiv og 
integreret europæisk økonomi kan sikre det 
indre marked og de lige konkurrencevilkår, 
hvilket også er til gavn for de hårdest ramte 
medlemsstater.

Or. en
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Ændringsforslag 83
Dragoș Pîslaru, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, 
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Izaskun Bilbao Barandica, Morten 
Petersen, Valérie Hayer, Martina Dlabajová

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Covid-19-pandemien er et stort 
chok for den globale økonomi og Unionens 
økonomi. Faldet i EU's BNP forventes at 
blive langt kraftigere end under 
finanskrisen i 2009 og vil uundgåeligt have 
negative sociale virkninger. 
Pandemiudbruddet har vist, at der er behov 
for at afhjælpe strategiske sårbarheder, for 
at EU kan styrke sit katastrofeberedskab og 
hele økonomiens robusthed. Kun en robust, 
inklusiv og integreret europæisk økonomi 
kan sikre det indre marked og de lige 
konkurrencevilkår, hvilket også er til gavn 
for de hårdest ramte medlemsstater.

(25) Covid-19-pandemien er et stort 
chok for den globale økonomi og Unionens 
økonomi. Faldet i EU's BNP forventes at 
blive langt kraftigere end under 
finanskrisen i 2009 og vil uundgåeligt have 
negative sociale virkninger. 
Pandemiudbruddet har vist, at der er behov 
for at afhjælpe strategiske sårbarheder, for 
at EU kan styrke sit katastrofeberedskab og 
hele økonomiens robusthed. Kun en robust, 
digitaliseret, innovativ, inklusiv og 
integreret europæisk økonomi kan sikre det 
indre marked og de lige konkurrencevilkår, 
hvilket også er til gavn for de hårdest ramte 
medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 84
Paolo Borchia

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Selv om SMV-politikområdet 
primært bør fokusere på at tilgodese 
SMV'er, bør små midcapselskaber også 
være støtteberettigede inden for dette 
politikområde. Midcapselskaber bør også 
være støtteberettigede inden for de fire 
andre politikområder.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 85
Dragoș Pîslaru, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, 
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Izaskun Bilbao Barandica, Morten 
Petersen, Valérie Hayer

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(28) Det primære fokus for 
politikområdet for strategiske europæiske 
investeringer bør være at støtte de endelige 
modtagere, der er etableret i en 
medlemsstat og er aktive i Unionen, i 
overensstemmelse med de prioriteringer, 
der er beskrevet i den nye industrielle 
strategi for et grønt og digitalt Europa, og 
udviklingsmodellen, der er baseret på 
industrielle økosystemer. Investeringerne 
bør støtte projekter, der øger 
konkurrenceevnen for medlemsstaternes 
økonomier, fremmer iværksætteri og 
mindsker afhængigheden af sårbare 
forsyningskæder. Områder af strategisk 
betydning: i) levering af nødvendige 
sundhedsydelser, fremstilling og 
lageropbygning af lægemidler, medicinsk 
udstyr og medicinalvarer, styrkelse af 
sundhedsberedskabet og 
civilbeskyttelsessystemet, ii) kritisk 
infrastruktur, både fysisk og virtuel, iia) 
kritisk kapacitet til tidlig opdagelse og 
koordineret reaktion med henblik på at 
reagere i tilfælde af væsentlige risici for 
folkesundheden eller den offentlige 
sikkerhed samt fremme af løsninger til 
væsentlige offentlige og private 
institutioner og sektorer, iib) vigtige 
investeringer i renovering og integrering 
af innovative løsninger i byggesektoren, 
iic) støtte til betingelserne for fremme af 
iværksætteri, finansiering af udviklingen i 
den private sektor, herunder nystartede 
virksomheder og SMV'er, 
privatiseringsprocesser, tilpasning til den 
teknologiske udvikling og en bæredygtig 
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materialer, v) produktionsanlæg til 
masseproduktion af IKT-komponenter og -
udstyr i EU, vi) forsyning og 
lageropbygning af kritiske input til 
offentlige aktører, virksomheder eller 
forbrugere i Unionen, vii) teknologier og 
input, der er afgørende for Unionens og 
medlemsstaternes sikkerhed, f.eks. inden 
for forsvars- og rumsektorerne eller 
cybersikkerhed, samt produkter med 
dobbelt anvendelse som defineret i artikel 
2, nr. 1), i Rådets forordning (EF) nr. 
428/2009. De endelige modtagere bør have 
deres vedtægtsmæssige hjemsted i en 
medlemsstat og bør være aktive i Unionen, 
i den forstand at de har væsentlige 
aktiviteter for så vidt angår personale, 
fremstilling, forskning og udvikling eller 
andre forretningsaktiviteter i Unionen. 
Projekter, der som følge af at aktiviteterne 
er spredt ud i hele EU, bidrager til større 
spredning af de strategiske 
forsyningskæder på det indre marked, bør 
kunne opnå støtte.

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

Or. en

Ændringsforslag 86
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(28) Det primære fokus for 
politikområdet for strategiske europæiske 
investeringer bør være at støtte de endelige 
modtagere, der er etableret i en 
medlemsstat og er aktive i Unionen, og 
hvis aktiviteter er af strategisk betydning 
for Unionen, navnlig med henblik på den 
grønne og den digitale omstilling samt øget 
modstandsdygtighed inden for følgende 
områder: i) levering af nødvendige 
sundhedsydelser, fremstilling og 
lageropbygning af lægemidler, der 
fremmer den bæredygtige og etiske 
produktion, indkøb, forvaltning og 
tildeling af ikke-eksklusive licenser til 
kriserelevante produkter, der sikrer en 
rimelig pris, som supplement til andre 
EU-instrumenter, medicinsk udstyr, 
medicinalvarer, værnemidler og styrkelse 
af sundhedsberedskabet og 
civilbeskyttelsessystemet baseret på 
principperne om tilgængelighed til en 
rimelig pris af produkter, der er vigtige i 
sundhedsmæssige krisesituationer, ii) 
kritisk infrastruktur, både fysisk og virtuel, 
iii) levering af varer og tjenester, der 
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højtydende databehandling, 
cybersikkerhed, kvanteteknologi, fotonik, 
industriel bioteknologi, teknologi inden for 
vedvarende energi, 
energilagringsteknologi, herunder batterier, 
teknologi inden for bæredygtig transport, 
anvendelser af ren brint og 
brændselsceller, 
dekarboniseringsteknologi, 
kulstofopsamling og -lagring, teknologi 
inden for cirkulær økonomi, biomedicin, 
nanoteknologi, lægemidler og avancerede 
materialer, v) produktionsanlæg til 
masseproduktion af IKT-komponenter og -
udstyr i EU, vi) forsyning og 
lageropbygning af kritiske input til 
offentlige aktører, virksomheder eller 
forbrugere i Unionen, vii) teknologier og 
input, der er afgørende for Unionens og 
medlemsstaternes sikkerhed, f.eks. inden 
for forsvars- og rumsektorerne eller 
cybersikkerhed, samt produkter med 
dobbelt anvendelse som defineret i artikel 
2, nr. 1), i Rådets forordning (EF) nr. 
428/2009. De endelige modtagere bør have 
deres vedtægtsmæssige hjemsted i en 
medlemsstat og bør være aktive i Unionen, 
i den forstand at de har væsentlige 
aktiviteter for så vidt angår personale, 
fremstilling, forskning og udvikling eller 
andre forretningsaktiviteter i Unionen. 
Projekter, der som følge af at aktiviteterne 
er spredt ud i hele EU, bidrager til større 
spredning af de strategiske 
forsyningskæder på det indre marked, bør 
kunne opnå støtte.

indgår i driften og vedligeholdelsen af 
denne infrastruktur, iv) centrale 
støtteteknologier og transformative, grønne 
og digitale teknologier samt banebrydende 
innovationer af strategisk betydning for 
Unionens industrielle fremtid, herunder 
etisk kunstig intelligens, distributed 
ledger-teknologi, software, robotteknologi, 
halvledere, mikroprocessorer, edge cloud-
teknologier, højtydende databehandling, 
cybersikkerhed, fotonik, industriel 
bioteknologi, teknologi inden for 
vedvarende energi, navnlig for at 
gennemføre strategien for offshore 
vedvarende energi, en strategi for 
solcelletag og renoveringsbølgestrategien, 
energilagringsteknologi, herunder batterier, 
teknologi inden for bæredygtig transport, 
anvendelser af grøn brint og 
brændselsceller, nulemissionsteknologier 
som f.eks. stål uden CO2, teknologi inden 
for cirkulær økonomi, biomedicin, 
nanoteknologi, lægemidler og avancerede 
materialer, v) genanvendelses- og 
produktionsanlæg til masseproduktion af 
IKT-komponenter og -udstyr i EU, vi) 
forsyning og lageropbygning af kritiske 
input til offentlige aktører, virksomheder 
eller forbrugere i Unionen, vii) teknologier 
og input af kritisk betydning for Unionens 
og medlemsstaternes sikkerhed (f.eks. 
inden for sikkerheds- og rumsektorerne 
eller cybersikkerhed), samt de civile 
komponenter af produkter med dobbelt 
anvendelse som defineret i artikel 2, nr. 1), 
i Rådets forordning (EF) nr. 428/2009, i 
overensstemmelse med den efterfølgende 
revision og lovgivning. De endelige 
modtagere bør have deres 
vedtægtsmæssige hjemsted i en 
medlemsstat og ikke have datterselskaber 
uden reelle økonomiske aktiviteter i et 
land på EU's liste over ikke-
samarbejdsvillige jurisdiktioner og bør 
være aktive i Unionen, i den forstand at de 
har væsentlige aktiviteter for så vidt angår 
personale, fremstilling, forskning og 
udvikling eller andre forretningsaktiviteter 
i Unionen. Projekter, der som følge af at 
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aktiviteterne er spredt ud i hele EU, 
bidrager til større spredning af de 
strategiske forsyningskæder på det indre 
marked, bør kunne opnå støtte. 
Fordelingen af den finansielle ramme bør 
især sikre støtte til projekter, der hjælper 
med at redde liv på kort, mellemlang og 
lang sigt.

Or. en

Ændringsforslag 87
Massimiliano Salini, Carlos Zorrinho, Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

Or. en

Ændringsforslag 88
Seán Kelly
for PPE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

Or. en

Ændringsforslag 89
Eva Kaili, Nicolás González Casares, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Łukasz 
Kohut, Robert Hajšel, Dan Nica

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Det primære fokus for 
politikområdet for strategiske europæiske 
investeringer bør være at støtte de endelige 
modtagere, der er etableret i en 

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

medlemsstat og er aktive i Unionen, og 
hvis aktiviteter er af strategisk betydning 
for Unionen, navnlig med henblik på den 
grønne og den digitale omstilling samt øget 
modstandsdygtighed inden for følgende 
områder: levering af nødvendige 
sundhedsydelser, fremstilling og 
lageropbygning af lægemidler, medicinsk 
udstyr og medicinalvarer, styrkelse af 
sundhedsberedskabet og 
civilbeskyttelsessystemet, ii) kritisk 
infrastruktur, både fysisk og virtuel, iii) 
levering af varer og tjenester, der indgår i 
driften og vedligeholdelsen af denne 
infrastruktur, iv) centrale støtteteknologier 
og transformative, grønne og digitale 
teknologier samt banebrydende 
innovationer af strategisk betydning for 
Unionens industrielle fremtid, herunder 
kunstig intelligens, blockchain, software, 
robotteknologi, halvledere, 
mikroprocessorer, edge og cloud-
teknologier, højtydende databehandling, 
cybersikkerhed, kvanteteknologi, fotonik, 
industriel bioteknologi, teknologi inden for 
vedvarende energi, 
energilagringsteknologi, herunder batterier, 
teknologi inden for bæredygtig transport, 
anvendelser af ren brint og brændselsceller, 
dekarboniseringsteknologi, 
kulstofopsamling og -lagring, teknologi 
inden for cirkulær økonomi, biomedicin, 
nanoteknologi, lægemidler og avancerede 
materialer, v) produktionsanlæg til 
masseproduktion af IKT-komponenter og -
udstyr i EU, vi) forsyning og 
lageropbygning af kritiske input til 
offentlige aktører, virksomheder eller 
forbrugere i Unionen, vii) forsyningskæder 
og modstandsdygtighed over for 
udbudschok viii) teknologier og input, der 
er afgørende for Unionens og 
medlemsstaternes sikkerhed, f.eks. inden 
for forsvars- og rumsektorerne eller 
cybersikkerhed, samt produkter med 
dobbelt anvendelse som defineret i artikel 
2, nr. 1), i Rådets forordning (EF) nr. 
428/2009. De endelige modtagere bør have 
deres vedtægtsmæssige hjemsted i en 



PE657.168v01-00 68/162 AM\1212309DA.docx

DA

aktiviteter for så vidt angår personale, 
fremstilling, forskning og udvikling eller 
andre forretningsaktiviteter i Unionen. 
Projekter, der som følge af at aktiviteterne 
er spredt ud i hele EU, bidrager til større 
spredning af de strategiske 
forsyningskæder på det indre marked, bør 
kunne opnå støtte.

medlemsstat og bør være aktive i Unionen, 
i den forstand at de har væsentlige 
aktiviteter for så vidt angår personale, 
fremstilling, forskning og udvikling eller 
andre forretningsaktiviteter i Unionen. 
Projekter, der som følge af at aktiviteterne 
er spredt ud i hele EU, bidrager til større 
spredning af de strategiske 
forsyningskæder på det indre marked, bør 
kunne opnå støtte.

Or. en

Ændringsforslag 90
Ivo Hristov

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

højtydende databehandling, 
cybersikkerhed, kvanteteknologi, fotonik, 
industriel bioteknologi, teknologi inden for 
vedvarende energi, 
energilagringsteknologi, herunder batterier, 
teknologi inden for bæredygtig transport, 
anvendelser af brint og brændselsceller, 
dekarboniseringsteknologi, 
kulstofopsamling og -lagring, teknologi 
inden for cirkulær økonomi, biomedicin, 
nanoteknologi, lægemidler og avancerede 
materialer, v) produktionsanlæg til 
masseproduktion af IKT-komponenter og -
udstyr i EU, vi) forsyning og 
lageropbygning af kritiske input til 
offentlige aktører, virksomheder eller 
forbrugere i Unionen, vii) teknologier og 
input, der er afgørende for Unionens og 
medlemsstaternes sikkerhed, f.eks. inden 
for forsvars- og rumsektorerne eller 
cybersikkerhed, herunder 5G-
netværkssikkerhed, samt produkter med 
dobbelt anvendelse som defineret i artikel 
2, nr. 1), i Rådets forordning (EF) nr. 
428/2009. De endelige modtagere bør have 
deres vedtægtsmæssige hjemsted i en 
medlemsstat og bør være aktive i Unionen, 
i den forstand at de har væsentlige 
aktiviteter for så vidt angår personale, 
fremstilling, forskning og udvikling eller 
andre forretningsaktiviteter i Unionen. 
Projekter, der som følge af at aktiviteterne 
er spredt ud i hele EU, bidrager til større 
spredning af de strategiske 
forsyningskæder på det indre marked, bør 
kunne opnå støtte.

Or. en

Ændringsforslag 91
Pascal Arimont

Forslag til forordning
Betragtning 28

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

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

428/2009. De endelige modtagere bør have 
deres vedtægtsmæssige hjemsted i en 
medlemsstat og bør være aktive i Unionen, 
i den forstand at de har væsentlige 
aktiviteter for så vidt angår personale, 
fremstilling, forskning og udvikling eller 
andre forretningsaktiviteter i Unionen. 
Projekter, der som følge af at aktiviteterne 
er spredt ud i hele EU, bidrager til større 
spredning af de strategiske 
forsyningskæder på det indre marked, bør 
kunne opnå støtte.

Or. en

Ændringsforslag 92
Paolo Borchia

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

Or. en

Ændringsforslag 93
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 29
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(29) Politikområdet for strategiske 
europæiske investeringer bør også være 
rettet mod leverandører etableret i og 
aktive i Unionen, hvis aktiviteter er af 
strategisk betydning for Unionen, og som 
vil få behov for langsigtede investeringer 
eller er omfattet af mekanismen til 
screening af udenlandske direkte 
investeringer. Desuden bør politikområdet 
for strategiske europæiske investeringer, i 
overensstemmelse med Unionens klima- 
og miljømål med særlig hensyntagen til 
forordning (EU) 2020/8521a og øget 
gennemsigtighed i deres gennemførelse, 
navnlig tilgodese vigtige projekter af 
fælleseuropæisk interesse.

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

Or. en

Ændringsforslag 94
Christian Ehler

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

investeringer. Desuden bør politikområdet 
for strategiske europæiske investeringer 
navnlig tilgodese vigtige projekter af 
fælleseuropæisk interesse. Politikområdet 
for strategiske europæiske investeringer 
bør også støtte det strategiske samarbejde 
mellem industrielle partnere og 
forskningsaktører. Dette vil styrke 
synergierne mellem InvestEU og Horisont 
Europa.

Or. en

Ændringsforslag 95
Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski, 
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 96
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 29 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29a) Tilføjelsen af politikområdet for 
strategiske europæiske investeringer er 
nødvendig som følge af det globale covid-
19-udbrud og dets indvirkning på 
menneskers liv. Den bør fremme en 
bæredygtig økonomiske genopretning og 
øge modstandskraften, og samtidig sikre 
streng additionalitet for alle investeringer, 
der støttes via InvestEU.

Or. en

Ændringsforslag 97
Dragoș Pîslaru, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, 
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Izaskun Bilbao Barandica, Morten 
Petersen, Valérie Hayer, Martina Dlabajová

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(30) InvestEU bør derudover yde støtte 
til finansiering af investeringer til gavn for 
regioner omfattet af retfærdig omstilling og 
sikre muligheden for, at de respektive 
regioner kan drage fordel af dedikeret 
teknisk assistance fra InvestEU-
rådgivningsplatformen.

Or. en

Ændringsforslag 98
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

til finansiering af investeringer til gavn for 
regioner omfattet af retfærdig omstilling, 
navnlig også på området for 
energieffektivitet og vedvarende energi.

Or. en

Ændringsforslag 99
Ivo Hristov

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 100
Paolo Borchia

Forslag til forordning
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 101
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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



PE657.168v01-00 78/162 AM\1212309DA.docx

DA

additionalitetskriteriet i forbindelse med 
finansierings- og 
investeringstransaktioner under 
politikområdet for strategiske europæiske 
investeringer.

Or. en

Ændringsforslag 102
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 47

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(47) Med henblik på at undgå, at 
ensartede strukturer parallelt vurderer 
forslag til anvendelse af EU-garantien bør 
Investeringsudvalget ved sin oprettelse få 
ansvaret for også at godkende anvendelsen 
af EU-garantien til finansierings- og 
investeringstransaktioner i henhold til 
forordning (EU) 2015/1017.

(47) Med henblik på at undgå, at 
ensartede strukturer parallelt vurderer 
forslag til anvendelse af EU-garantien bør 
Investeringsudvalget ved sin oprettelse få 
ansvaret for også at godkende anvendelsen 
af EU-garantien til finansierings- og 
investeringstransaktioner i henhold til 
forordning (EU) 2015/1017 og høre 
eksperter fra klima-, miljø- og 
civilsamfundsorganisationer.

Or. en

Ændringsforslag 103
Paolo Borchia

Forslag til forordning
Betragtning 49

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(49) Ved udvælgelsen af 
gennemførelsespartnere til gennemførelse 
af InvestEU-Fonden bør Kommissionen 
tage hensyn til modpartens evne til at 
opfylde målene for InvestEU-Fonden og til 
at bidrage med egne midler med henblik på 
at sikre en passende geografisk dækning og 

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

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

Or. en

Ændringsforslag 104
Dragoș Pîslaru, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, 
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Morten Petersen, Valérie Hayer

Forslag til forordning
Betragtning 55
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

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

Or. en

Ændringsforslag 105
Eva Kaili, Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Robert 
Hajšel, Dan Nica

Forslag til forordning
Betragtning 59

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(59) I forbindelse med InvestEU-Fonden 
og for at råde bod på markedssvagheder i 
efterspørgselssiden af instrumentet er der 
også behov for at udvide den tekniske 
bistand og yde bistand til projektudvikling 
og generering af investeringsforslag, 
navnlig i medlemsstater og regioner uden 
adgang til nationale erhvervsfremmende 
banker eller teknisk ekspertise for at 
udvikle forslag og danne 
investeringsplatforme, og 
kapacitetsopbygning med henblik på at 
udvikle den organisatoriske kapacitet og de 
markedsudviklingsaktiviteter, der er 
nødvendige for at tilvejebringe projekter af 
høj kvalitet. Denne bistand bør også være 
rettet mod finansielle formidlere, som 
spiller en central rolle med hensyn til at 
skaffe små virksomheder adgang til 
finansiering og derved realisere deres fulde 
potentiale. Samtidig har 
rådgivningsbistanden til formål at skabe de 
rette betingelser for at udvide det 
potentielle antal støtteberettigede 
modtagere i fremspirende 
markedssegmenter, især i de tilfælde, hvor 
de individuelle projekter på grund af deres 
beskedne størrelse medfører betydeligt 
større transaktionsomkostninger på 
projektniveau, f.eks. økosystemer for social 
finansiering, herunder filantropiske 
organisationer, eller de kulturelle og 
kreative sektorer. Bistanden til 
kapacitetsopbygning bør komplementere 
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og supplere foranstaltninger inden for 
rammerne af andre EU-programmer, som 
dækker specifikke politikområder. Der bør 
også gøres en indsats for at støtte 
kapacitetsopbygningen hos potentielle 
projektpromotorer, navnlig lokale 
organisationer og myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 106
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 59

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

kapacitetsopbygning bør komplementere 
og supplere foranstaltninger inden for 
rammerne af andre EU-programmer, som 
dækker specifikke politikområder. Der bør 
også gøres en indsats for at støtte 
kapacitetsopbygningen hos potentielle 
projektpromotorer, navnlig lokale 
organisationer og myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 107
Dragoș Pîslaru, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, 
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Izaskun Bilbao Barandica, Morten 
Petersen, Valérie Hayer

Forslag til forordning
Betragtning 59

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

Or. en

Ændringsforslag 108
Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski, 
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski

Forslag til forordning
Betragtning 59

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

og supplere foranstaltninger inden for 
rammerne af andre EU-programmer, som 
dækker specifikke politikområder. Der bør 
også gøres en indsats for at støtte 
kapacitetsopbygningen hos potentielle 
projektpromotorer, navnlig lokale 
organisationer og myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 109
Ivo Hristov

Forslag til forordning
Betragtning 59

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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



PE657.168v01-00 86/162 AM\1212309DA.docx

DA

også gøres en indsats for at støtte 
kapacitetsopbygningen hos potentielle 
projektpromotorer, navnlig lokale 
organisationer og myndigheder.

kapacitetsopbygningen hos potentielle 
projektpromotorer, navnlig lokale 
organisationer og myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 110
Eva Kaili, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Josianne Cutajar

Forslag til forordning
Betragtning 59 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(59a) Desuden opfattes ethvert forsøg på 
at mobilisere national offentligt 
finansiering som afgørende og et positivt 
incitament for yderligere aggregering af 
kapital - især i infrastruktur og 
grænseoverskridende projekter. For at 
tilskynde til yderligere bidrag fra 
medlemsstaterne til infrastruktur og 
grænseoverskridende projekter kan det 
være strategisk vigtigt at tillade 
udelukkelse af de beløb, som 
medlemsstaterne har investeret i 
InvestEU-projekter, fra deres 
indberetning i stabilitets- og vækstpagtens 
beregninger - i en ånd, der minder om de 
finanspolitiske tilpasninger, der allerede 
er foretaget efter udbruddet af 
pandemien.

Or. en

Ændringsforslag 111
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 61

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

(61) I henhold til forordning [EU-
genopretningsinstrument] og inden for 
rammerne af de herved tildelte midler bør 
genopretnings- og resiliensforanstaltninger 
under InvestEU gennemføres med det 
formål at afbøde covid-19-krisens 
virkninger, som er af et hidtil uset omfang 
og give europæiske borgere langsigtede 
miljømæssige og sociale fordele såsom 
varig beskæftigelse af høj kvalitet og 
offentlig infrastruktur, herunder gennem 
støtte til virksomheders bæredygtig 
digitalisering. Disse yderligere midler bør 
anvendes på en sådan måde, at fristerne i 
forordning [EU-genopretningsinstrument] 
sikres overholdt.

Or. en

Ændringsforslag 112
Eva Kaili, Nicolás González Casares, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Łukasz 
Kohut, Robert Hajšel

Forslag til forordning
Betragtning 61

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en



PE657.168v01-00 88/162 AM\1212309DA.docx

DA

Ændringsforslag 113
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15) "vigtigt projekt af fælleseuropæisk 
interesse": et projekt, der opfylder alle 
kriterierne i Kommissionens meddelelse 
om kriterier for analysen af, hvorvidt 
statsstøtte til fremme af gennemførelsen af 
vigtige projekter af fælleseuropæisk 
interesse er forenelig med det indre marked 
(EUT C 188 af 20.6.2014, s. 4) eller en 
senere revision

15) "vigtigt projekt af fælleseuropæisk 
interesse": et projekt, der opfylder alle 
kriterierne i Kommissionens meddelelse 
om kriterier for analysen af, hvorvidt 
statsstøtte til fremme af gennemførelsen af 
vigtige projekter af fælleseuropæisk 
interesse er forenelig med det indre marked 
(EUT C 188 af 20.6.2014, s. 4) eller en 
senere revision, i overensstemmelse med 
Unionens klima- og miljømål, med 
specifik inddragelse af forordning (EU) 
2020/8521a og øget gennemsigtighed i 
forbindelse med deres gennemførelse
_________________
1aEuropa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2020/852 af 18. juni 
2020 om fastlæggelse af en ramme til 
fremme af bæredygtige investeringer og 
om ændring af forordning (EU) 
2019/2088 (EUT L 198 af 22.6.2020, s. 
13).

Or. en

Ændringsforslag 114
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 15 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) " princippet om ikke at gøre 
væsentlig skade": afståelse fra at påføre 
"væsentlig skade på miljømål" som 
fastsat i artikel 17 i forordningen (EU) 
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2020/8521a

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

Or. en

Ændringsforslag 115
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. InvestEU-programmets generelle 
målsætning er at støtte Unionens politiske 
mål gennem finansierings- og 
investeringstransaktioner, der bidrager til:

1. InvestEU-programmets generelle 
målsætning er at støtte Unionens politiske 
mål gennem finansierings- og 
investeringstransaktioner, der er fuldt ud i 
overensstemmelse med Unionens 
klimamål, navnlig den europæiske 
klimalovgivning 1a, 
klimaneutralitetsmålet, kriterierne i 
forordningen (E) 2020/8521b og målene i 
den grønne pagt samt 
biodiversitetsmålene og bidrager til:

_________________
1a Forordning (EU)2020/XXX om 
oprettelse af rammen for at opnå 
klimaneutralitet 
1b Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2020/852 af 18. juni 
2020 om fastlæggelse af en ramme til 
fremme af bæredygtige investeringer og 
om ændring af forordning (EU) 
2019/2088 (EUT L 198 af 22.6.2020, s. 
13).
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Or. en

Ændringsforslag 116
Paolo Borchia

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 117
Dragoș Pîslaru, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, 
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Izaskun Bilbao Barandica, Morten 
Petersen, Valérie Hayer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) social modstandsdygtighed, 
inklusion og innovation i Unionen

c) Unionens suverænitet og 
strategiske autonomi, social 
modstandsdygtighed, inklusion og 
innovation i Unionen

Or. en

Ændringsforslag 118
Ivo Hristov

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra d
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) fremme af videnskabelige og 
teknologiske fremskridt samt kultur, almen 
uddannelse og erhvervsuddannelse

d) fremme af videnskabelige og 
teknologiske fremskridt samt kultur, almen 
uddannelse, erhvervsuddannelse og 
kompetenceudvikling

Or. en

Ændringsforslag 119
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

g) en bæredygtig og inklusiv 
genopretning af Unionens økonomi efter 
den krise, som covid-19-pandemien har 
forårsaget, der er fuldt ud i 
overensstemmelse med Unionens 
klimamål, navnlig den europæiske 
klimalovgivning1a, klimaneutralitetsmålet, 
med kriterierne i forordning (EU) 
2020/8521b, og målsætningerne for den 
europæiske grønne pagt samt 
biodiversitetsmålene, med henblik på at 
opretholde og styrke økonomiens 
strategiske værdikæder, klimaomstillingen 
og den digitale omstilling, investeringer, 
der øger robusthed som fastsat i bilag Va 
(nyt), samt fastholde og øge aktiviteter af 
strategisk betydning for Unionen 
vedrørende kritisk infrastruktur, 
transformative teknologier, banebrydende 
innovationer og input.

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

Or. en

Ændringsforslag 120
Ivo Hristov

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

g) en bæredygtig og inklusiv 
genopretning af Unionens økonomi efter 
den krise, som covid-19-pandemien har 
forårsaget, ved at opretholde og styrke 
økonomiens strategiske værdikæder samt 
fastholde og øge aktiviteter af strategisk 
betydning for Unionen vedrørende kritisk 
infrastruktur, herunder 
cybersikkerhedsteknologi og forskning og 
risikoforebyggelse med henvisning til 
udnyttelsen af 5G-netværk, transformative 
teknologier, banebrydende innovationer og 
input til virksomheder og forbrugere.

Or. en

Ændringsforslag 121
Eva Kaili, Nicolás González Casares, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Łukasz 
Kohut, Robert Hajšel, Dan Nica, Josianne Cutajar

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) en bæredygtig og inklusiv 
genopretning af Unionens økonomi efter 
den krise, som covid-19-pandemien har 
forårsaget, ved at opretholde og styrke 
økonomiens strategiske værdikæder samt 
fastholde og øge aktiviteter af strategisk 

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

betydning for Unionen vedrørende kritisk 
infrastruktur, innovationsøkosystemer for 
teknologisk udvikling inden for 
iværksætteri med henblik på opbygning af 
transformative teknologier og 
fremskyndelse af teknologioverførsel, 
banebrydende innovationer og input til 
virksomheder og forbrugere.

Or. en

Ændringsforslag 122
Dragoș Pîslaru, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, 
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Izaskun Bilbao Barandica, Morten 
Petersen, Valérie Hayer, Martina Dlabajová

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 123
Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski, 
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski

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

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

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

Or. en

Ændringsforslag 124
Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski, 
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at forbedre adgangen til og 
tilgængeligheden af finansiering for 
SMV'er og små midcapselskaber samt 
forbedre SMV'ernes globale 
konkurrenceevne

c) at forbedre adgangen til og 
tilgængeligheden af finansiering for 
SMV'er og små midcapselskaber samt 
forbedre SMV'ernes globale 
konkurrenceevne på de områder, der er 
omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra c) 

Or. en

Ændringsforslag 125
Eva Kaili, Nicolás González Casares, Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, 
Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Dan Nica

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at forbedre adgangen til og 
tilgængeligheden af finansiering for 
SMV'er og små midcapselskaber samt 
forbedre SMV'ernes globale 

c) at forbedre adgangen til og 
tilgængeligheden af finansiering for 
SMV'er og små midcapselskaber samt 
forbedre nystartede virksomheder, SMV'er 
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konkurrenceevne og små midcapselskabers globale 
konkurrenceevne

Or. en

Ændringsforslag 126
Paolo Borchia

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at forbedre adgangen til og 
tilgængeligheden af finansiering for 
SMV'er og små midcapselskaber samt 
forbedre SMV'ernes globale 
konkurrenceevne

c) at forbedre adgangen til og 
tilgængeligheden af finansiering for 
SMV'er og forbedre SMV'ernes globale 
konkurrenceevne

Or. en

Ændringsforslag 127
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

e) at støtte finansierings- og 
investeringstransaktioner i de sektorer, der 
er omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra e), med 
det formål at opretholde og styrke 
Unionens strategiske autonomi og 
bæredygtighed, også af dens økonomi i 
overensstemmelse med energi- og 
klimalovgivningen og klima- og 
miljømålene for 2030 og 2050, den 
europæiske søjle for sociale rettigheder, 
målene for den grønne og den digitale 
omstilling, teknologisk autonomi, 
bæredygtig og inklusiv vækst, økonomisk, 
social og territorial samhørighed, skabelse 
af arbejdspladser af høj kvalitet samt 
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forskning og innovation.

Or. en

Ændringsforslag 128
Eva Kaili, Nicolás González Casares, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Łukasz 
Kohut, Robert Hajšel

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 129
Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski, 
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 130
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Robert Hajšel, Eva Kaili, Łukasz Kohut, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás 
González Casares

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) at forbedre adgangen til og 
tilgængeligheden af finansiering for 
selskaber og SMV'er, der bidrager til 
klima- og energimålene eller overholder 
taksonomien og godkender målet om 
klimaneutralitet inden 2050

Or. en

Ændringsforslag 131
Robert Hajšel, Eva Kaili, Łukasz Kohut, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás 
González Casares

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra e b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

eb) at forbedre adgangen til og 
tilgængeligheden af finansiering for 
selskaber og SMV'er, der forpligter sig til 
at opretholde eller skabe bæredygtig 
beskæftigelse af høj kvalitet i forbindelse 
med deres aktiviteter i Unionen, samtidig 
med at beskæftigelsesmulighederne 
opretholdes og udvides for at undgå social 
eksklusion

Or. en

Ændringsforslag 132
Robert Hajšel, Eva Kaili, Łukasz Kohut, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás 
González Casares

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra e c (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ec) selskaber registreret i lande på 
EU's liste over ikke-samarbejdsvillige 
jurisdiktioner med hensyn til 
skattemæssige forhold er ikke berettigede 
til finansiel støtte

Or. en

Ændringsforslag 133
Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski, 
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den EU-garanti, der vedrører EU-
segmentet, jf. artikel 8, stk. 1, litra a), 
udgør 75 153 850 000 EUR (i løbende 
priser). Den tilføres midler svarende til en 
sats på 45 %. Det i artikel 34, stk. 3, litra 
a), omhandlede beløb anses også som et 
bidrag til hensættelse som følge af denne 
tilførselssats.

1. Den EU-garanti, der vedrører EU-
segmentet, jf. artikel 8, stk. 1, litra a), 
udgør 75 153 860 000 EUR (i løbende 
priser). Den tilføres midler svarende til en 
sats på 45 %. Det i artikel 34, stk. 3, litra 
a), omhandlede beløb anses også som et 
bidrag til hensættelse som følge af denne 
tilførselssats.

(Nødvendigt for at sikre ensartethed med 
hensyn til tallene i bilag 1)

Or. en

Ændringsforslag 134
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Et beløb på 31 153 850 000 EUR (løbende 
priser) af det i stk. 1, første afsnit, 
omhandlede beløb afsættes til transaktioner 
til gennemførelse af de foranstaltninger, 

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

der er omhandlet i artikel 2 i forordning 
[EU-genopretningsinstrument] med 
henblik på at nå målene i artikel 3, stk. 2, 
litra e). I det beløb bør initiativer, der 
bidrager til at redde liv på kort, 
mellemlang og lang sigt, prioriteres, og 
der bør afsættes en andel på mindst 25 % 
til energieffektivitet og projekter med 
vedvarende energi for at udløse en EU-
renoveringsbølge samt et initiativ for 
solcelletag og for at støtte strategien for 
offshore vedvarende energi samt at sikre 
passende støtte til udfordringerne i 
forbindelse med det presserende 
klimaproblem og digitalisering.

Or. en

Begrundelse

Energy efficiency investments in buildings trigger multiple co-benefits including improved 
trade balance and local job creation. SMEs in particular, benefit from a boosted renovation 
market, as they contribute more than 70% of the value-added in EU’s building sector. Invest 
EU shall contribute to trigger a European renovation wave requiring annual investments of 
at least 243bn EUR, of which 15bn are needed in Europe's hospitals and schools. An annual 
90bn EUR of support from EU level is required. A European Solar Rooftop initiative is the 
cornerstone of a dynamic solar industry and would further boost local jobs and mobilize 
private capital for citizens energy to reach an installed capacity of 1050 GW by 2030. 
InvestEU shall support triggering annual investments of 70 bn EUR in solar, with cost 
reductions over time to free up amounts to be invested in the offshore renewable energy 
strategy projects, boosting EU competitiveness and resilience.

Ændringsforslag 135
Massimiliano Salini, Carlos Zorrinho

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Et beløb på 31 153 850 000 EUR (løbende 
priser) af det i stk. 1, første afsnit, 
omhandlede beløb afsættes til transaktioner 
til gennemførelse af de foranstaltninger, 
der er omhandlet i artikel 2 i forordning 
[EU-genopretningsinstrument] med 
henblik på at nå målene i artikel 3, stk. 2, 
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litra e). litra e). Dette beløb bør fordeles blandt 
initiativer, der understøtter robusthed, 
sikkerhed og konkurrenceevne i Unionens 
økonomi, samtidig med at der ydes 
passende støtte til klimaomstillingen og 
den digitale omstilling.

Or. en

Ændringsforslag 136
Eva Kaili, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Robert Hajšel

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Et beløb på 31 153 850 000 EUR (løbende 
priser) af det i stk. 1, første afsnit, 
omhandlede beløb afsættes til transaktioner 
til gennemførelse af de foranstaltninger, 
der er omhandlet i artikel 2 i forordning 
[EU-genopretningsinstrument] med 
henblik på at nå målene i artikel 3, stk. 2, 
litra e), og i den ånd, at Unionens 
økonomi er robust, hvis den omdannes 
digitalt og er teknologiske innovativ og 
miljømæssigt ansvarlig.

Or. en

Ændringsforslag 137
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Et beløb på EUR 41 500 000 000 EUR 
(løbende priser) af det i stk. 1, første afsnit, 
omhandlede beløb afsættes til transaktioner 
til gennemførelse af de foranstaltninger, 
der er omhandlet i artikel 2 i forordning 

Et beløb på EUR 41 500 000 000 EUR 
(løbende priser) af det i stk. 1, første afsnit, 
omhandlede beløb afsættes til transaktioner 
til gennemførelse af de foranstaltninger, 
der er omhandlet i artikel 2 i forordning 
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[EU-genopretningsinstrument] med 
henblik på at nå målene i artikel 3, stk. 2, 
litra a)-d).

[EU-genopretningsinstrument] med 
henblik på at nå målene i artikel 3, stk. 2, 
litra a)-d), samtidig med at der afsættes en 
andel på mindst 25 % til projekter inden 
for energieffektivitet og vedvarende 
energi.

Or. en

Begrundelse

Energy efficiency investments in buildings trigger multiple co-benefits including improved 
trade balance and local job creation. SMEs in particular, benefit from a boosted renovation 
market, as they contribute more than 70% of the value-added in EU’s building sector. Invest 
EU shall contribute to trigger a European renovation wave requiring annual investments of 
at least 243bn EUR, of which 15bn are needed in Europe's hospitals and schools. An annual 
90bn EUR of support from EU level is required. A European Solar Rooftop initiative is the 
cornerstone of a dynamic solar industry and would further boost local jobs and mobilize 
private capital for citizens energy to reach an installed capacity of 1050 GW by 2030. 
InvestEU shall support triggering annual investments of 70 bn EUR in solar, with cost 
reductions over time to free up amounts to be invested in the offshore renewable energy 
strategy projects, boosting EU competitiveness and resilience.

Ændringsforslag 138
Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski, 
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Et beløb på EUR 41 500 000 000 EUR 
(løbende priser) af det i stk. 1, første afsnit, 
omhandlede beløb afsættes til transaktioner 
til gennemførelse af de foranstaltninger, 
der er omhandlet i artikel 2 i forordning 
[EU-genopretningsinstrument] med 
henblik på at nå målene i artikel 3, stk. 2, 
litra a)-d).

Et beløb på EUR 41 500 010 000 EUR 
(løbende priser) af det i stk. 1, første afsnit, 
omhandlede beløb afsættes til transaktioner 
til gennemførelse af de foranstaltninger, 
der er omhandlet i artikel 2 i forordning 
[EU-genopretningsinstrument] med 
henblik på at nå målene i artikel 3, stk. 2, 
litra a)-d).

(Nødvendigt for at sikre ensartethed med 
hensyn til tallene i bilag 1)

Or. en
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Ændringsforslag 139
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den vejledende fordeling af EU-garantien, 
der vedrører EU-segmentet, er fastsat i 
denne forordnings bilag I. Kommissionen 
kan om nødvendigt ændre de beløb, der er 
fastsat i bilag I, og øge det i første afsnit 
omhandlede beløb med op til 15 % for 
hvert mål. Kommissionen underretter 
Europa-Parlamentet og Rådet om enhver 
ændring.

Den vejledende fordeling af EU-garantien, 
der vedrører EU-segmentet, er fastsat i 
denne forordnings bilag I, samtidig med at 
der afsættes en andel på mindst 25 % til 
projekter inden for energieffektivitet og 
vedvarende energi for hvert 
politikområde. Kommissionen kan om 
nødvendigt ændre de beløb, der er fastsat i 
bilag I, med op til 15 % for hvert mål. 
Kommissionen underretter Europa-
Parlamentet og Rådet om enhver ændring.

Or. en

Begrundelse

Energy efficiency investments in buildings trigger multiple co-benefits including improved 
trade balance and local job creation. SMEs in particular, benefit from a boosted renovation 
market, as they contribute more than 70% of the value-added in EU’s building sector. Invest 
EU shall contribute to trigger a European renovation wave requiring annual investments of 
at least 243bn EUR, of which 15bn are needed in Europe's hospitals and schools. An annual 
90bn EUR of support from EU level is required. A European Solar Rooftop initiative is the 
cornerstone of a dynamic solar industry and would further boost local jobs and mobilize 
private capital for citizens energy to reach an installed capacity of 1050 GW by 2030. 
InvestEU shall support triggering annual investments of 70 bn EUR in solar, with cost 
reductions over time to free up amounts to be invested in the offshore renewable energy 
strategy projects, boosting EU competitiveness and resilience.

Ændringsforslag 140
Paolo Borchia

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) et politikområde for bæredygtig 
infrastruktur, som omfatter bæredygtige 

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

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

Or. en

Ændringsforslag 141
Ivo Hristov

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) et politikområde for bæredygtig 
infrastruktur, som omfatter bæredygtige 
investeringer inden for transport, herunder 
multimodal transport, trafiksikkerhed, også 
i overensstemmelse med EU-målet om at 
nedbringe antallet af trafikulykker med 

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

dødelig udgang og alvorlige kvæstelser i 
2050, udskiftning og vedligeholdelse af 
jernbane- og vejinfrastruktur, energi, 
navnlig vedvarende energi, 
energieffektivitet i overensstemmelse med 
energirammen for 2030, 
bygningsrenoveringsprojekter med fokus 
på energibesparelser og integrering af 
bygninger i et forbundet system af energi, 
lagring, digitalisering og transport, 
forbedring af sammenkoblingsfaciliteter, 
digital konnektivitet og adgang med 
henblik på at adressere kløften mellem by- 
og landområder, forsyning og 
forarbejdning af råvarer, rumfart, oceaner, 
vand, herunder indre vandveje, 
affaldshåndtering i overensstemmelse med 
affaldshierarkiet og den cirkulære 
økonomi, natur og andre 
miljøinfrastrukturer, kulturarv, turisme, 
udstyr, mobile aktiver og udbredelse af 
innovative teknologier, som bidrager til 
Unionens mål for miljø- og klimamæssig 
modstandsdygtighed og for social 
bæredygtighed og opfylder Unionens 
miljømæssige standarder eller standarder 
for social bæredygtighed

Or. en

Ændringsforslag 142
Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Pietro Fiocchi, Grzegorz 
Tobiszowski, Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 143
Paolo Borchia

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 144
Paolo Borchia

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 145
Dragoș Pîslaru, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, 
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Izaskun Bilbao Barandica, Morten 
Petersen, Valérie Hayer, Martina Dlabajová

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

e) et politikområde for strategiske 
europæiske investeringer, som omfatter 
strategiske investeringer til støtte for 
endelige modtagere, der er etableret i en 
medlemsstat, er aktive i Unionen, og hvis 
aktiviteter er af strategisk betydning for 
Unionen, i overensstemmelse med de 
prioriteter, der er beskrevet i den nye 
industrielle strategi for et grønt og digitalt 
Europa, og udviklingsmodellen baseret på 
industrielle økosystemer. Området bør 
støtte projekter, der øger 
konkurrenceevnen for medlemsstaternes 
økonomier, fremmer iværksætteri og 
mindsker afhængigheden af sårbare 
forsyningskæder med henblik på den 
grønne og den digitale omstilling på et af 
følgende områder:

Or. en

Ændringsforslag 146
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

e) der ikke har været involveret i, 
efterforsket i forbindelse med eller dømt 
for hvidvaskning af penge, finansiering af 
terrorisme, skatteundgåelse, 
skatteunddragelse, og hvis aktiviteter er af 
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aktiviteter er af strategisk betydning for 
Unionen, navnlig med henblik på den 
grønne og den digitale omstilling og 
indsatsen for øget modstandsdygtighed på 
et af følgende områder:

strategisk betydning for Unionen og i 
overensstemmelse med Unionens 
klimaneutralitetsmål og 2030-målet som 
nedfældet i den europæiske 
klimalovgivning1a og forordningen (EU) 
2020/8521b og fremmer den digitale 
omstilling og indsatsen for øget 
modstandsdygtighed for det europæiske 
samfund og den europæiske økonomi som 
fastsat i bilag Va (nyt) på et af følgende 
områder:

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

Or. en

Ændringsforslag 147
Massimiliano Salini, Carlos Zorrinho, Evžen Tošenovský

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 148
Paolo Borchia

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 149
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

i) levering af nødvendige 
sundhedsydelser, fremstilling og 
lageropbygning af lægemidler, fremme af 
en bæredygtig og etisk produktion, 
indkøb, forvaltning og ikke-eksklusive 
licenser af kriserelevante produkter, idet 
deres økonomiske overkommelighed 
garanteres, som supplement til andre EU-
instrumenter, medicinsk udstyr, 
medicinalvarer, værnemidler og styrkelse 
af sundhedssektorens kriseberedskab og af 
civilbeskyttelsessystemet baseret på 
principperne om bred tilgængelighed og 
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økonomisk overkommelighed af 
produkter, der er vigtige 
sundhedsmæssige krisesituationer

Or. en

Ændringsforslag 150
Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski, 
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 151
Dragoș Pîslaru, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, 
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Izaskun Bilbao Barandica, Morten 
Petersen, Valérie Hayer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) kritisk infrastruktur, både fysisk og ii) kritisk infrastruktur, både fysisk og 



PE657.168v01-00 110/162 AM\1212309DA.docx

DA

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

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

Or. en

Ændringsforslag 152
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

ii) kritisk infrastruktur, både fysisk og 
virtuel, herunder infrastrukturelementer, 
der er udpeget som kritiske inden for 
energi, offentlig transport (herunder 
jernbanegodstransport) og aktiv mobilitet, 
miljø, vand, sundhed, sikker digital 
kommunikation og sikre digitale netværk, 
tingenes internet, onlinetjenesteplatforme, 
sikker cloudcomputing, databehandling og 
-lagring, betalinger og finansielle 
infrastrukturer, luft- og rumfart, sikkerhed, 
kommunikation, medier, uddannelse, 
valginfrastruktur og følsomme faciliteter, 
samt den jord og faste ejendom, der er 
nødvendig for anvendelsen af sådan kritisk 
infrastruktur

Or. en
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Ændringsforslag 153
Eva Kaili, Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Robert 
Hajšel, Dan Nica

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 154
Dragoș Pîslaru, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, 
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Izaskun Bilbao Barandica, Morten 
Petersen, Valérie Hayer, Martina Dlabajová

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iia) kritisk kapacitet til tidlig opdagelse 
og koordineret reaktion med henblik på at 
reagere i tilfælde af væsentlige risici for 
folkesundheden eller den offentlige 
sikkerhed samt fremme af løsninger til 
væsentlige offentlige og private 
institutioner og sektorer

Or. en
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Ændringsforslag 155
Seán Kelly
for PPE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 156
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iia) investeringer og teknisk assistance 
til virksomheder, navnlig SMV'er, og 
lokalsamfund med henblik på at øge 
robustheden af deres værdikæder og 
forretningsmodeller

Or. en

Ændringsforslag 157
Dragoș Pîslaru, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, 
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Izaskun Bilbao Barandica

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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iib) vigtige investeringer i renovering 
og integrering af innovative løsninger i 
byggesektoren for at opfylde målet om 
nulemission af drivhusgasser og en meget 
energieffektiv og klimaneutral 
byggesektor i 2025. Investeringerne, der 
bidrager til at skabe op til 2 mio. job i 
bygge- og anlægssektoren og fører til en 
ren økonomi som led i den europæiske 
grønne pagt

Or. en

Ændringsforslag 158
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iib) strategiske investeringer i 
projekter inden for vedvarende energi 
med et stort potentiale til at bidrage 
væsentligt til at opfylde målene i direktiv 
(EU) 2018/2001 samt den efterfølgende 
revision, set i lyset af at alle Unionens 
regioner har afdækket et betydeligt 
potentiale af rigelige vedvarende energi

Or. en

Ændringsforslag 159
Dragoș Pîslaru, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, 
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Izaskun Bilbao Barandica, Morten 
Petersen, Valérie Hayer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iic) støtte til betingelserne for fremme 
af iværksætteri, finansiering af udvikling 
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i den private sektor, herunder nystartede 
virksomheder og SMV'er, udvidelse af 
netværk af klynger og digitale 
innovationscentre, 
privatiseringsprocesser, tilpasning til den 
teknologiske udvikling og en bæredygtig 
sektorudvikling

Or. en

Ændringsforslag 160
Dragoș Pîslaru, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, 
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Izaskun Bilbao Barandica, Morten 
Petersen, Valérie Hayer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iid) investeringer og teknisk assistance 
til fremme af iværksætterfærdigheder, 
etablering af nye virksomheder, SMV'er 
og familievirksomheder, der vil 
diversificere og udvide markedet for 
iværksætteri, investeringer og teknisk 
assistance til udviklingen af netværk af 
klynger og digitale innovationscentre på 
tværs af kontinentet

Or. en

Ændringsforslag 161
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 162
Massimiliano Salini, Carlos Zorrinho, Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Artikel 7 - stk. 1 - litra b - nr. iii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 163
Dragoș Pîslaru, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, 
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Izaskun Bilbao Barandica, Morten 
Petersen, Valérie Hayer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

iv) fremme af en innovativ og 
bæredygtig genindustrialisering af 
Europa i henhold til de prioriteter, der er 
beskrevet i den nye industrielle strategi 
for et grønt og digitalt Europa, og 
udviklingsmodellen baseret på industrielle 
økosystemer via centrale støtteteknologier 
og transformative, grønne og digitale 
teknologier samt banebrydende 
innovationer, hvor investeringen er af 
strategisk betydning for Unionens 
industrielle fremtid, idet princippet om 
retfærdig omstilling holdes for øje, 
herunder

Or. en
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Ændringsforslag 164
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

iv) centrale støtteteknologier og 
transformative, grønne og digitale 
teknologier samt nødvendige 
banebrydende innovationer, hvor 
investeringen er af strategisk betydning for 
Unionens bæredygtighed og økonomi, 
herunder dens industrielle fremtid, og med 
brede samfundsmæssige fordele, herunder

Or. en

Ændringsforslag 165
Massimiliano Salini, Carlos Zorrinho, Evžen Tošenovský

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 166
Paolo Borchia

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

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

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

Or. en

Ændringsforslag 167
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 168
Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Pietro Fiocchi, Grzegorz 
Tobiszowski, Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) teknologi inden for vedvarende 
energi, energilagringsteknologi, herunder 
batterier, teknologi inden for bæredygtig 
transport, anvendelser af ren brint og 
brændselsceller, dekarboniseringsteknologi 
til industrien, CO2-opsamling og -lagring, 
teknologi vedrørende den cirkulære 
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økonomi økonomi, og, hvis det er nødvendigt for at 
opfylde Unionens klimaomstillingsmål, 
atomenergiteknologier

Or. en

Ændringsforslag 169
Seán Kelly
for PPE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 170
Paolo Borchia

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 171
Ivo Hristov

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 172

for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 173
Seán Kelly
for PPE-Gruppen
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Forslag til forordning
Artikel 7 - stk. 1 - litra e - nr. iv - litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 174
Seán Kelly
for PPE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) teknologier, der bidrager til at 
minimere og i sidste ende udfase brugen 
af, og dermed Unionens afhængighed af, 
fossile brændstoffer inden for en 
tidsramme, der er i overensstemmelse med 
målene i [klimalovgivningen], samtidig 
med at der tages højde for naturgassens 
rolle som brobygger i forbindelse med 
omstillingen til en CO2-neutral økonomi

Or. en

Ændringsforslag 175
Massimiliano Salini, Carlos Zorrinho, Evžen Tošenovský

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en
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Ændringsforslag 176
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 177
Dragoș Pîslaru, Mauri Pekkarinen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

vi) forsyning og lageropbygning af 
kritiske input til offentlige aktører, 
virksomheder eller forbrugere i EU, 
herunder energi eller råmaterialer eller 
fødevaresikkerhed, støtte til industriens 
omstilling fra ikkevedvarende og 
fossilbaserede materialer til vedvarende 
og miljøvenlige råmaterialer, støtte til 
omstillingen af industrielle processer til 
lavemissions- og emissionsfrie 
produktionsformer, som er relevant for 
ressourceeffektivitet og cirkularitet i 
strategiske værdikæder og strategiske 
økosystemer

Or. en

Ændringsforslag 178
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Artikel 7 - stk. 1 - litra e - nr. vi

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

vi) forsyning og lageropbygning af 
kritiske input til offentlige aktører, 
virksomheder eller forbrugere i EU, 
herunder energi eller råmaterialer, 
undtagen hvis de allerede er omfattet af 
lovkrav, eller fødevaresikkerhed, som er 
relevant for ressourcereduktion og -
effektivitet og cirkularitet i strategiske 
værdikæder

Or. en

Ændringsforslag 179
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 180
Massimiliano Salini, Carlos Zorrinho, Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Artikel 7 - stk. 1 - litra e - nr. vii – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 181
Massimiliano Salini, Carlos Zorrinho

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Finansieringen og investeringer under 
dette område bør fordeles blandt 
initiativer, der understøtter robusthed, 
sikkerhed og konkurrenceevne i Unionens 
økonomi, samtidig med at der ydes 
passende støtte til klimaomstillingen og 
den digitale omstilling.

Or. en

Ændringsforslag 182
Eva Kaili, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Robert Hajšel

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på at værne om Unionens og 
medlemsstaternes sikkerhed må den 
endelige modtager i forbindelse med 
investeringer på rum- og forsvarsområdet 
og inden for cybersikkerhed samt bestemte 

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

typer af projekter med reelle og direkte 
sikkerhedsmæssige konsekvenser i kritiske 
sektorer ikke være kontrolleret af et 
tredjeland eller af tredjelandsenheder, og 
den skal have sin ledelse i Unionen. 
Endelige modtagere bør ikke eksportere 
forsvarsrelateret teknologi til tredjelande, 
der truer medlemsstaternes territoriale 
integritet eller systematisk overtræder 
folkeretten eller hæmmer den regionale 
eller globale sikkerhed og stabilitet.

Or. en

Ændringsforslag 183
Seán Kelly
for PPE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 184
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 7 - stk. 1 - litra e - nr. vii – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 185
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Finansieringen og investeringer 
under dette område skal prioritere 
initiativer, der bidrager til at redde liv på 
kort, mellemlang og lang sigt, og afsætte 
en andel på mindst 25 % til projekter 
inden for energieffektivitet og vedvarende 
energi samt sikre passende støtte til 
udfordringerne i forbindelse med det 
presserende klimaproblem og 
digitalisering.

Or. en

Begrundelse

Energy efficiency investments in buildings trigger multiple co-benefits including improved 
trade balance and local job creation. SMEs in particular, benefit from a boosted renovation 
market, as they contribute more than 70% of the value-added in EU’s building sector. Invest 
EU shall contribute to trigger a European renovation wave requiring annual investments of 
at least 243bn EUR, of which 15bn are needed in Europe's hospitals and schools. An annual 
90bn EUR of support from EU level is required. A European Solar Rooftop initiative is the 
cornerstone of a dynamic solar industry and would further boost local jobs and mobilize 
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private capital for citizens energy to reach an installed capacity of 1050 GW by 2030. 
InvestEU shall support triggering annual investments of 70 bn EUR in solar, with cost 
reductions over time to free up amounts to be invested in the offshore renewable energy 
strategy projects, boosting EU competitiveness and resilience.

Ændringsforslag 186
Paolo Borchia

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 187
Paolo Borchia
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Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 188
Paolo Borchia

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 189
Ivo Hristov

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at anslå projekternes sociale 
indvirkning, herunder med hensyn til 

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

ligestilling mellem kønnene, den sociale 
integration i bestemte områder eller 
befolkningsgrupper og den økonomiske 
udvikling i områder og sektorer, der er 
berørt af strukturelle udfordringer såsom 
nødvendigheden af at dekarbonisere 
økonomien; Kommissionen kan godkende 
investeringer i produktion, forarbejdning, 
distribution, lagring eller brug af 
naturgas, forudsat at naturgassen bruges 
som en broteknologi og under følgende 
behørigt begrundede omstændigheder: 
 a) investeringerne opgraderer og/eller 
erstatter eksisterende mere 
kulstofintensive infrastrukturer 
 b) de støttede infrastrukturer er i synergi 
med vedvarende og anden kulstofneutral 
energiproduktionskapacitet. 

Or. en

Ændringsforslag 190
Paolo Borchia

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 191
Paolo Borchia
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Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 192
Paolo Borchia

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Gennemførelsespartnerne skal 
tilvejebringe de oplysninger, som er 
nødvendige for at kunne spore de 
investeringer, der bidrager til at opfylde 
Unionens klima- og miljømål, på basis af 
retningslinjer, der udarbejdes af 
Kommissionen.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 193
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Gennemførelsespartnerne skal tilstræbe, at 
mindst 80 % af investeringerne under 
politikområdet bæredygtig infrastruktur og 
mindst 65 % under politikområdet 
strategiske europæiske investeringer 
bidrager til at opfylde Unionens mål 
vedrørende klima og miljø.
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Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er absolut nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten og 
sammenhængen med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 194
Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Pietro Fiocchi, Grzegorz 
Tobiszowski, Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Gennemførelsespartnerne skal tilstræbe, at 
mindst 50 % af investeringerne under 
politikområdet bæredygtig infrastruktur 
bidrager til at opfylde Unionens mål 
vedrørende klima og miljø.

Or. en

Ændringsforslag 195
Markus Pieper

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 196
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. InvestEU-fondens bidrag til 
opfyldelsen af Unionens klima- og 
miljømål vil blive kortlagt ved hjælp af de 
kriterier, der er fastsat i forordningen 
(EU) 2020/8521a

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

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er absolut nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten og 
sammenhængen med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling.

Ændringsforslag 197
Eva Kaili, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Robert Hajšel

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 198
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 199
Eva Kaili, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Robert Hajšel

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) særskilte garantiaftaler mellem 
Kommissionen og EIB og dets 
datterselskaber eller andre enheder, der er 
oprettet i henhold til artikel 28, stk. 1, i 
EIB's vedtægter, alt efter 
omstændighederne

ii) særskilte garantiaftaler mellem 
Kommissionen og EIB og/eller et 
datterselskab eller en anden enhed, der er 
oprettet i henhold til artikel 28, stk. 1, i 
EIB's vedtægter, alt efter 
omstændighederne
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Or. en

Ændringsforslag 200
Ivo Hristov

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Det skal på bedste vis tilstræbes at 
sikre, at der ved udgangen af 
investeringsperioden er en bred vifte af 
sektorer og regioner repræsenteret, og 
overdreven sektoriel eller geografisk 
koncentration skal undgås. Disse 
bestræbelser skal omfatte incitamenter for 
mindre eller mindre sofistikerede nationale 
erhvervsfremmende banker, der har en 
komparativ fordel som følge af deres 
lokale tilstedeværelse, viden og 
investeringskompetencer. Kommissionen 
udvikler en sammenhængende tilgang til at 
støtte disse bestræbelser.

6. Det skal på bedste vis tilstræbes at 
sikre, at der ved udgangen af 
investeringsperioden er en bred vifte af 
sektorer og regioner repræsenteret, og 
sektoriel eller geografisk koncentration 
skal undgås. Disse bestræbelser skal 
omfatte incitamenter for mindre eller 
mindre sofistikerede nationale 
erhvervsfremmende banker, der har en 
komparativ fordel som følge af deres 
lokale tilstedeværelse, viden og 
investeringskompetencer. Kommissionen 
udvikler en sammenhængende tilgang til at 
støtte disse bestræbelser.

Or. en

Ændringsforslag 201
Eva Kaili, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Robert Hajšel

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) hovedstolen og alle renter og beløb, 
som gennemførelsespartneren har krav på, 
men som den ikke har modtaget i 
overensstemmelse med vilkårene for 
finansieringstransaktionerne, indtil 
misligholdelsestidspunktet

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en
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Ændringsforslag 202
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Investeringsudvalget er fra datoen 
for dets nedsættelse også ansvarligt for at 
godkende anvendelsen af EU-garantien i 
henhold til forordning (EU) 2015/1017 for 
så vidt angår resten af investeringsperioden 
under nævnte forordning. Forslagene 
vurderes i overensstemmelse med 
kriterierne i nævnte forordning. De 
sammensætninger af Investeringsudvalget, 
der er ansvarlige for politikområderne 
bæredygtig infrastruktur og strategiske 
europæiske investeringer, står for 
vurderingen af disse forslag. Artikel 22 
finder ikke anvendelse på disse forslag.

8. Investeringsudvalget er fra datoen 
for dets nedsættelse også ansvarligt for at 
godkende anvendelsen af EU-garantien i 
henhold til forordning (EU) 2015/1017 for 
så vidt angår resten af investeringsperioden 
under nævnte forordning. Forslagene 
vurderes i overensstemmelse med 
kriterierne i nævnte forordning. De 
sammensætninger af Investeringsudvalget, 
der er ansvarlige for politikområderne 
bæredygtig infrastruktur og strategiske 
europæiske investeringer, står for 
vurderingen af disse forslag. Alle organer, 
der deltager i beslutningstagningen og 
udvælgelsen af projekter, skal handle i 
overensstemmelse med principperne om 
gennemsigtighed, ansvarlighed og 
garanteret deltagelse af interessenter, 
herunder fra 
civilsamfundsorganisationer. De bør 
sammensættes af uafhængige eksperter 
med forskellige tekniske baggrunde, 
herunder klimaeksperter, og der skal 
tilstræbes regional balance og 
kønsbalance. Oplysninger om projekter, 
udvælgelsesprocedure og 
beslutningstagning skal offentliggøres 
under hensyntagen til kommercielt 
følsomme oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 203
Robert Hajšel, Eva Kaili, Łukasz Kohut, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás 
González Casares

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. InvestEU-rådgivningsplatformen 
fremmer og yder teknisk bistand til 
støtteberettigede virksomheder samt 
procedurer for forenkling af en 
uforholdsmæssig administrativ byrde.

Or. en

Ændringsforslag 204
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) bistå projektpromotorer, hvor det er 
hensigtsmæssigt, med at udvikle deres 
projekter, så de opfylder de målsætninger, 
der er fastsat i artikel 3 og 7, og de 
støtteberettigelseskriterier, der er fastsat i 
artikel 13, og lette udviklingen vigtige 
projekter af fælleseuropæisk interesse, i 
overensstemmelse med Unionens klima- 
og miljømål, under særlig hensyntagen til 
forordningen (EU) 2020/8521a, og en øget 
gennemsigtighed i deres gennemførelse
samt bundter af små projekter, herunder 
gennem investeringsplatforme som 
omhandlet i litra f), forudsat at en sådan 
bistand ikke foregriber 
Investeringsudvalgets konklusion om EU-
garantiens dækning af sådanne projekter

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

Ændringsforslag 205
Eva Kaili, Nicolás González Casares, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Łukasz 
Kohut, Robert Hajšel, Dan Nica

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 206
Dragoș Pîslaru, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, 
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Izaskun Bilbao Barandica, Valérie 
Hayer, Martina Dlabajová

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) bistå projektpromotorer, hvor det er 
hensigtsmæssigt, med at udvikle deres 
projekter, så de opfylder de målsætninger, 
der er fastsat i artikel 3 og 7, og de 

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

støtteberettigelseskriterier, der er fastsat i 
artikel 13, og lette udviklingen vigtige 
projekter af fælleseuropæisk interesse og 
en retfærdig omstilling til 
lavemissionsøkonomi for de regioner, der 
er hårdest ramt, samt bundter af små 
projekter, herunder gennem 
investeringsplatforme som omhandlet i 
litra f), forudsat at en sådan bistand ikke 
foregriber Investeringsudvalgets 
konklusion om EU-garantiens dækning af 
sådanne projekter

Or. en

Ændringsforslag 207
Markus Pieper

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Gennemførelsespartnerne og 
rådgivningspartnerne skal anerkende EU-
midlernes oprindelse og sikre synlighed 
heraf (navnlig ved fremstød af 
foranstaltningerne og disses resultater) 
gennem sammenhængende, virkningsfulde 
og målrettede oplysninger, som er afpasset 
efter forskellige modtagergrupper, 
herunder medierne og offentligheden.

Gennemførelsespartnerne og 
rådgivningspartnerne skal anerkende EU-
midlernes oprindelse og sikre synlighed 
heraf (navnlig ved fremstød af 
foranstaltningerne og disses resultater) 
gennem sammenhængende, virkningsfulde 
og målrettede oplysninger, som er afpasset 
efter forskellige modtagergrupper, 
herunder medierne og offentligheden. 
Potentielle støttemodtagere, modtagere, 
deltagere og slutmodtagere af finansielle 
instrumenter skal oplyses med fuld 
gennemsigtighed. De skal registreres i et 
digitalt overvågningssystem for EU-
midler, som Kommissionen skal oprette.

Or. en

Ændringsforslag 208
Seán Kelly
for PPE-Gruppen
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Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

I forbindelse med projekter inden for 
forsvars- og rumsektorerne gælder 
betingelserne i første afsnit med forbehold 
af en eventuel fortrolighedspligt. 
Potentielle støttemodtagere, modtagere, 
deltagere og slutmodtagere af finansielle 
instrumenter skal oplyses med fuld 
gennemsigtighed. De skal registreres i et 
digitalt overvågningssystem for EU-
midler, som Kommissionen skal oprette.

Or. en

Ændringsforslag 209
Eva Kaili, Nicolás González Casares, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Łukasz 
Kohut, Robert Hajšel

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

I forbindelse med projekter inden for 
forsvars- og rumsektorerne gælder 
betingelserne i første afsnit med forbehold 
af en eventuel fortrolighedspligt, 
medmindre der er påstande om eller bevis 
for, at projekterne kan være til fordel for 
tredjelande, der truer medlemsstaternes 
territoriale integritet, overtræder 
folkeretten og hæmmer den regionale fred 
og sikkerhed.

Or. en

Ændringsforslag 210
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 211
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den i artikel 4, stk. 2, femte afsnit, 
omhandlede vejledende fordeling på 
finansierings- og investeringstransaktioner 
er som følger:

Den i artikel 4, stk. 2, femte afsnit, 
omhandlede vejledende fordeling på 
finansierings- og investeringstransaktioner 
er som følger: der afsættes en andel på 
25 % til projekter inden for 
energieffektivitet og vedvarende energi for 
hvert politikområde for at sætte skub i de 
europæiske SMV'er, lokalsamfund og 
økonomien som helhed via en 
bygningsrenoveringsbølge og kampagne 
for solcelletag sammen med strategien for 
offshore vedvarende energi

Or. en

Begrundelse

Energy efficiency investments in buildings trigger multiple co-benefits including improved 
trade balance and local job creation. SMEs in particular, benefit from a boosted renovation 
market, as they contribute more than 70% of the value-added in EU’s building sector. Invest 
EU shall contribute to trigger a European renovation wave requiring annual investments of 
at least 243bn EUR, of which 15bn are needed in Europe's hospitals and schools. An annual 
90bn EUR of support from EU level is required. A European Solar Rooftop initiative is the 
cornerstone of a dynamic solar industry and would further boost local jobs and mobilize 
private capital for citizens energy to reach an installed capacity of 1050 GW by 2030. 
InvestEU shall support triggering annual investments of 70 bn EUR in solar, with cost 
reductions over time to free up amounts to be invested in the offshore renewable energy 
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strategy projects, boosting EU competitiveness and resilience.

Ændringsforslag 212
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Finansierings- og 
investeringstransaktionerne under andre 
politikområder end strategiske europæiske 
investeringer kan høre ind under et eller 
flere af de områder, der er anført i punkt 1 
til 15 i dette bilag.

Finansierings- og 
investeringstransaktionerne under andre 
politikområder end strategiske europæiske 
investeringer begrænses til et eller flere af 
de områder, der er anført i punkt 1 til 15 i 
dette bilag.

Or. en

Ændringsforslag 213
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) udvidelse af produktionen, 
forsyningen og anvendelsen af ren og 
bæredygtig vedvarende energi og andre 
nulemissions- og lavemissionsenergikilder 
og -løsninger, der er sikre og bæredygtige

a) udvidelse af produktionen, 
forsyningen og anvendelsen af ren og 
bæredygtig vedvarende energi og andre 
nulemissionsenergikilder og -løsninger, 
der er sikre og bæredygtige

Or. en

Ændringsforslag 214
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 1 – litra d
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) udvikling af innovative nul- og 
lavemissionsvarmeforsyningssystemer og 
kombineret produktion af elektricitet og 
varme

d) udvikling af innovative 
nulemissionsvarmeforsyningssystemer og 
kombineret produktion af elektricitet og 
varme

Or. en

Ændringsforslag 215
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) produktion og forsyning af 
bæredygtige syntetiske brændstoffer fra 
vedvarende/kulstofneutrale kilder og 
andre sikre og bæredygtige nul- og 
lavemissionskilder, biobrændstoffer, 
biomasse og alternative brændstoffer, 
herunder til alle transportformer, i 
overensstemmelse med målene i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2018/20011 samt

e) produktion og forsyning af 
bæredygtige syntetiske brændstoffer fra 
vedvarende kilder og andre sikre og 
bæredygtige nulemissionskilder, 
biobrændstoffer, biomasse og alternative 
brændstoffer, herunder til alle 
transportformer, i overensstemmelse med 
målene i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2018/20011 og inden for 
grænserne for bæredygtig tilvejebringelse 
samt

_________________ _________________
1Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2018/2001 af 11. december 2018 om 
fremme af anvendelsen af energi fra 
vedvarende energikilder (EUT L 328 af 
21.12.2018, s. 82).

1Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2018/2001 af 11. december 2018 om 
fremme af anvendelsen af energi fra 
vedvarende energikilder (EUT L 328 af 
21.12.2018, s. 82).

Or. en

Ændringsforslag 216
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 1 – litra f
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) infrastruktur til opsamling af CO2 
og til lagring af CO2 i industrielle 
processer, bioenergianlæg og 
produktionsanlæg i forbindelse med 
energiomstillingen.

f) teknologier og infrastruktur til 
emissionsfrie industrielle processer, 
bioenergianlæg og produktionsanlæg som 
led i overgangen til en bæredygtig 
økonomi.

Or. en

Ændringsforslag 217
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Udvikling af bæredygtige og sikre 
transportinfrastrukturer og 
mobilitetsløsninger og udstyr samt 
innovative teknologier i overensstemmelse 
med Unionens prioriteringer på 
transportområdet og forpligtelserne i 
henhold til Parisaftalen, navnlig via:

2. Udvikling af bæredygtige og sikre 
transportinfrastrukturer og 
mobilitetsløsninger og udstyr samt 
innovative teknologier i overensstemmelse 
med Unionens prioriteringer på 
transportområdet og fuldt kompatible med 
forpligtelserne i henhold til Parisaftalen, 
navnlig via:

Or. en

Ændringsforslag 218
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) projekter til støtte for udviklingen 
af infrastruktur til det transeuropæiske 
transportnet (TEN-T), herunder 
vedligeholdelse infrastruktur og 
infrastrukturens sikkerhed, TEN-T-

a) projekter til støtte for udviklingen 
af infrastruktur til det transeuropæiske 
transportnet (TEN-T), der prioriterer 
vedligeholdelse infrastruktur og 
infrastrukturens sikkerhed, TEN-T-
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byknudepunkter, sø- og indlandshave, 
lufthavne, multimodale terminaler og deres 
forbindelse til TEN-T-nettet samt den 
trafiktelematik, der er omhandlet i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 1315/20132

byknudepunkter, sø- og indlandshave, 
multimodale terminaler og deres 
forbindelse til TEN-T-nettet samt den 
trafiktelematik, der er omhandlet i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 1315/20132

_________________ _________________
2 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1315/2013 af 11. 
december 2013 om Unionens retningslinjer 
for udvikling af det transeuropæiske 
transportnet og om ophævelse af afgørelse 
nr. 661/2010/EU (EUT L 348 af 
20.12.2013, s. 1).

2 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1315/2013 af 11. 
december 2013 om Unionens retningslinjer 
for udvikling af det transeuropæiske 
transportnet og om ophævelse af afgørelse 
nr. 661/2010/EU (EUT L 348 af 
20.12.2013, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 219
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) intelligente og bæredygtige 
projekter vedrørende mobilitet i byer rettet 
mod lavemissionstransportformer i byer, 
herunder løsninger for indre vandveje og 
innovative mobilitetsløsninger, 
ikkediskriminerende tilgængelighed, 
mindsket luft- og støjforurening, 
energiforbrug, netværk af intelligente byer, 
vedligeholdelse samt øget sikkerhed og 
færre ulykker, herunder for cyklister og 
fodgængere

c) intelligente og bæredygtige 
projekter vedrørende mobilitet i byer rettet 
mod nulemissionstransportformer i byer, 
herunder løsninger for indre vandveje og 
innovative mobilitetsløsninger, 
ikkediskriminerende tilgængelighed, 
mindsket luft- og støjforurening, 
energiforbrug, netværk af intelligente byer, 
vedligeholdelse samt øget sikkerhed og 
færre ulykker, herunder for cyklister og 
fodgængere

Or. en

Ændringsforslag 220
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) støtte til fornyelse eller opgradering 
af mobile transportaktiver med henblik på 
udbredelsen af lavemissions- og 
nulemissionsmobilitetsløsninger, herunder 
brug af alternative brændstoffer i køretøjer 
inden for alle transportformer

d) støtte til fornyelse eller opgradering 
af mobile transportaktiver med henblik på 
udbredelsen af 
nulemissionsmobilitetsløsninger, herunder 
brug af alternative brændstoffer i køretøjer 
inden for alle transportformer

Or. en

Ændringsforslag 221
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – litra g – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) reduktion af emissioner eller iii) reduktion af emissioner med en 
klar køreplan i retning af nulemissioner 
eller

Or. en

Ændringsforslag 222
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 3 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) dekarbonisering og betydelig 
reduktion af udledningerne i de 
energiintensive industrier, herunder 
demonstrationsprojekter inden for 
innovative lavemissionsteknologier og 
udbredelsen heraf

h) dekarbonisering og betydelig 
reduktion af udledningerne i de 
energiintensive industrier, herunder 
demonstrationsprojekter inden for 
innovative nulemissionsteknologier og 
udbredelsen heraf
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Or. en

Ændringsforslag 223
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 3 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) dekarbonisering af 
energiproduktionen og distributionskæden 
ved at udfase anvendelsen af kul og olie 
samt

i) dekarbonisering af 
energiproduktionen og distributionskæden 
ved at udfase anvendelsen af kul, gas og 
olie samt

Or. en

Ændringsforslag 224
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 6 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) kunstig intelligens a) etisk kunstig intelligens

Or. en

Ændringsforslag 225
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 6 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) kvanteteknologi udgår

Or. en
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Ændringsforslag 226
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Turisme. 9. Bæredygtig turisme.

Or. en

Ændringsforslag 227
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Genopretning af industriområder 
(herunder forurenede industrigrunde) og 
retablering med henblik på bæredygtig 
udnyttelse.

10. Genopretning af industriområder 
(herunder forurenede industrigrunde) og 
retablering med henblik på bæredygtig 
udnyttelse, undtagen genopretning og 
retableringer, der er del af 
virksomhedernes ansvar.

Or. en

Ændringsforslag 228
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) økonomisk overkommelige sociale 
boliger3

ii) økonomisk overkommelige, sunde 
og energieffektive sociale boliger 3

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

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

Or. en

Ændringsforslag 229
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13. Udvikling af forsvarsindustrien 
med henblik på at bidrage til Unionens 
strategiske autonomi, navnlig via støtte 
til:

udgår

a) Unionens forsvarsforsyningskæde, 
navnlig gennem finansiel bistand til 
SMV'er og midcapselskaber
b) selskaber, der deltager i disruptive 
innovationsprojekter i forsvarssektoren og 
nært relateret til teknologier med et 
dobbelt formål
c) forsvarsforsyningskæden ved deltagelse 
i fælles forskning på forsvarsområdet og 
udviklingsprojekter, herunder dem der 
støttes via Den Europæiske Forsvarsfond
d) infrastruktur inden for forskning på 
forsvarsområdet og uddannelse.

Or. en

Ændringsforslag 230
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Bilag III – punkt 4 – underpunkt 4.1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4.1 Energi: Ekstra installeret nul- eller 
lavemissionskapacitet til produktion af 
vedvarende og anden sikker og bæredygtig 
vedvarende energi (MW)

4.1 Energi: Ekstra installeret 
nulemissionskapacitet til produktion af 
vedvarende og anden sikker og bæredygtig 
vedvarende energi (MW)

Or. en

Ændringsforslag 231
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag III – punkt 6 – underpunkt 6.1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6.1 Antal støttede virksomheder efter 
størrelse (mikro, små, mellemstore og små 
midcap)

6.1 Antal støttede virksomheder efter 
størrelse (mikro, små, mellemstore og små 
midcap), herunder kønsopdelte data

Or. en

Ændringsforslag 232
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag III – punkt 6 – underpunkt 6.2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6.2 Antal støttede virksomheder efter 
udviklingsstadie (begynderstadie, 
vækst/udvidelse)

6.2 Antal støttede virksomheder fordelt 
på udviklingsstadie (begynderstadie, 
vækst/udvidelse), herunder kønsopdelte 
data

Or. en



AM\1212309DA.docx 149/162 PE657.168v01-00

DA

Ændringsforslag 233
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag III – punkt 8 – underpunkt 8.1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

8.1 Antal og omfang af transaktioner, 
der bidrager til tilvejebringelse af kritisk 
infrastruktur, fordelt på fysisk infrastruktur 
og dertil knyttede varer og tjenester; antal 
og omfang af transaktioner, der bidrager 
til reduktion af drivhusgasemissioner til 
en økonomi med nulemission i 
overensstemmelse med de europæiske 
klimamål

Or. en

Ændringsforslag 234
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag III – punkt 8 – underpunkt 8.3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 235
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag III – punkt 8 – underpunkt 8.4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

8.4 Antal støttede virksomheder fordelt 
på størrelse, som udvikler og fremstiller 
kritiske teknologier og input for Unionens 
og medlemsstaternes sikkerhed samt 
produkter med dobbelt anvendelse

8.4 Antal støttede virksomheder fordelt 
på størrelse, som udvikler og fremstiller 
kritiske teknologier og input for Unionens 
og medlemsstaternes sikkerhed samt de 
civile komponenter af produkter med 
dobbelt anvendelse

Or. en

Ændringsforslag 236
Dragoș Pîslaru, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, 
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Izaskun Bilbao Barandica, Morten 
Petersen, Valérie Hayer

Forslag til forordning
Bilag III – punkt 8 – underpunkt 8.4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8.4a Antal klynger og digitale 
innovationscentre, der understøttes med 
henblik på skabelse af synergier mellem 
regionale, nationale, europæiske og 
private virksomheder

Or. en

Ændringsforslag 237
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag III – punkt 8 – underpunkt 8.5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

8.5 Antal og omfang af transaktioner, 
der bidrager til forsyning, fremstilling og 
lageropbygning af kritiske input – 
undtagen inden for grænserne af 
eksisterende lovkrav – herunder kritiske 
sundhedsforsyninger
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Or. en

Ændringsforslag 238
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag III – punkt 8 – underpunkt 8.7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8.7 Antal og omfang af transaktioner til 
støtte for centrale støtteteknologier og 
digitale teknologier af strategisk betydning 
for Unionens industrielle fremtid.

8.7 Antal og omfang af transaktioner til 
støtte for centrale støtteteknologier og 
digitale teknologier af strategisk betydning 
for Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 239
Eva Kaili, Nicolás González Casares, Ivo Hristov, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, 
Robert Hajšel

Forslag til forordning
Bilag III – punkt 8 – underpunkt 8.7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 240
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag III – punkt 8 – underpunkt 8.7 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

8.7a Antal og omfang af transaktioner 
til støtte for virksomheder og 
lokalsamfund, navnlig SMV'er, med 
henblik på at øge robustheden af deres 
værdikæder og forretningsmodeller

Or. en

Ændringsforslag 241
Eva Kaili, Nicolás González Casares, Ivo Hristov, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, 
Robert Hajšel

Forslag til forordning
Bilag III – punkt 8 – underpunkt 8.7 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8.7b Antal af opgaver for Det 
Europæiske Centrum for 
Investeringsrådgivning i regioner og 
medlemsstater uden resultater af 
betydning med hensyn til iværksættelse og 
udvikling af projekter

Or. en

Ændringsforslag 242
Eva Kaili, Nicolás González Casares, Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, 
Łukasz Kohut, Robert Hajšel

Forslag til forordning
Bilag III – punkt 8 – underpunkt 8.7 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8.7c Antallet af opgaver for Det 
Europæiske Centrum for 
Investeringsrådgivning inden for 
industrielle sektorer, der ikke modtager 
tilstrækkelige investeringer, og hvor der 
ikke er tradition for, at de nyder godt af 
Unionens investeringsinstrumenter
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Or. en

Ændringsforslag 243
Eva Kaili, Nicolás González Casares, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Łukasz 
Kohut, Robert Hajšel

Forslag til forordning
Bilag III – punkt 8 – underpunkt 8.7 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8.7d Antal nystartede virksomheder, 
teknologiske iværksættervirksomheder og 
innovationsøkosystemer, der er blevet 
støttet og udviklet med dette 
investeringssystem

Or. en

Ændringsforslag 244
Eva Kaili, Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Robert Hajšel

Forslag til forordning
Bilag III – punkt 8 – underpunkt 8.7 e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 245
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag V – del 1 – stk. 2 – punkt 1 – afsnit 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) Ved støtte til finansierings- og 
investeringstransaktioner under 

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

politikområdet strategiske europæiske 
investeringer ville investeringen ikke være 
blevet gennemført ved hjælp af 
markedsfinansiering fra enheder, der er 
etableret og aktive i Unionen, på grund af 
vanskeligheder ved at internalisere de 
fordele, der følger af den europæiske 
strategiske interesse.

Or. en

Ændringsforslag 246
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag V – del 1 – stk. 2 – punkt 1 – afsnit 1 – punkt 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 247
Zdzisław Krasnodębski, Robert Roos, Rob Rooken, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, 
Grzegorz Tobiszowski, Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski

Forslag til forordning
Bilag V – del 1 – stk. 2 – punkt 1 – afsnit 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Nedlukning, drift, tilpasning eller (11) Nedlukning eller drift af 
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opførelse af atomkraftværker atomkraftværker

Or. en

Ændringsforslag 248
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag V – del 2 – stk. 1 – punkt 12 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(12) Investeringer i forbindelse med 
minedrift eller med udvinding, 
forarbejdning, distribution, lagring eller 
forbrænding af faste fossile brændstoffer 
og tørv.

Or. en

Ændringsforslag 249
Eva Kaili, Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Robert 
Hajšel, Dan Nica

Forslag til forordning
Bilag V – del 2 – stk. 1 – punkt 12 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(12) Investeringer i forbindelse med 
minedrift eller med udvinding, 
forarbejdning, distribution, lagring eller 
forbrænding af faste fossile brændstoffer 
og olie samt investeringer i forbindelse 
med udvinding af gas. Udelukkelsen 
gælder ikke for gasprojekter, hvis 
projekterne overholder følgende 
betingelser:

Or. en
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Ændringsforslag 250
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag V – del 2 – stk. 1 – punkt 12 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Projekter, hvor der ikke findes 
nogen bæredygtig alternativ teknologi

udgår

Or. en

Ændringsforslag 251
Eva Kaili, Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Robert 
Hajšel, Dan Nica

Forslag til forordning
Bilag V – del 2 – stk. 1 – punkt 12 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Projekter, hvor der ikke findes 
nogen bæredygtig alternativ teknologi

a) Projekter, der gennemføres i 
områder, der oplever særligt alvorlige 
udfordringer i forbindelse med 
energiomstillingen på grund af deres store 
afhængighed af faste fossile brændstoffer, 
som aftalt i den nationale plan for en 
retfærdig omstilling

Or. en

Ændringsforslag 252
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag V – del 2 – stk. 1 – punkt 12 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Projekter i forbindelse med 
forebyggelse og bekæmpelse af 
forurening

udgår
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Or. en

Begrundelse

Hvad angår foranstaltninger, der er truffet for at gøre det nemmere at investere, har Rådet 
den 22. maj 2013 prioriteret at udfase miljømæssigt og økonomisk skadelige subsidier, 
herunder til fossile brændstoffer. Den anførte undtagelse kan udgøre et tilskud og står dermed 
i modsætning til målet om at udfase subsidier til fossile brændstoffer samt princippet om, at 
forurenere betaler, som fastsat i artikel 191 i TEUF.

Ændringsforslag 253
Eva Kaili, Nicolás González Casares, Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, 
Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Dan Nica

Forslag til forordning
Bilag V – del 2 – stk. 1 – punkt 12 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Projekter i forbindelse med 
forebyggelse og bekæmpelse af 
forurening

b) projekter, der bidrager til 
Unionens miljømål vedrørende afbødning 
af og tilpasning til klimaforandringer ved 
at fremskynde den fuldstændige 
udfasning af faste fossile brændstoffer

Or. en

Ændringsforslag 254
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag V – del 2 – stk. 1 – punkt 12 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 255
Eva Kaili, Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Robert 
Hajšel, Dan Nica

Forslag til forordning
Bilag V – del 2 – stk. 1 – punkt 12 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) projekter, der er i 
overensstemmelse med Unionens energi- 
og klimamålsætninger og ‑lovgivning og 
de nationale energi- og klimaplaner og er 
af midlertidig karakter.

Or. en

Ændringsforslag 256
Eva Kaili, Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Robert 
Hajšel, Dan Nica

Forslag til forordning
Bilag V – del 2 – stk. 1 – punkt 12 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) projekter, hvor der er foretaget en 
forudgående vurdering af anvendelsen af 
vedvarende energikilder

Or. en

Ændringsforslag 257
Eva Kaili, Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Robert 
Hajšel, Dan Nica

Forslag til forordning
Bilag V – del 2 – stk. 1 – punkt 12 – litra c b (nyt)



AM\1212309DA.docx 159/162 PE657.168v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) projekter, hvor der ikke findes 
nogen bæredygtig alternativ teknologi, og 
hvor de støttede aktiviteter ikke hæmmer 
udviklingen af vedvarende energikilder i 
de berørte områder, og som er kompatible 
og i synergi med den overordnede brug af 
vedvarende energikilder

Or. en

Ændringsforslag 258
Eva Kaili, Nicolás González Casares, Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, 
Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Dan Nica

Forslag til forordning
Bilag V – del 2 – stk. 1 – punkt 12 – litra c c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cc) projekter, hvor de støttede 
aktiviteter bidrager til at mindske 
energifattigdommen

Or. en

Ændringsforslag 259
Michael Bloss
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag V a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag Va (nyt)
Resiliens
Økonomisk og forretningsmæssig 
resiliens
a) løsninger inden for drifts- og 
tjenestekontinuitet for offentlige og 
private institutioner, der er vigtige for 
funktioner i samfundet, der er politiske, 
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økonomiske, sociale og administrative 
eller vedrører offentlig sikkerhed, 
sikkerhed, sundhed, pleje, transport, 
offentlige indkøb og uddannelse;
b) reformer og reguleringssystemer, der 
giver virksomheder og civilsamfundets 
aktører incitament til at modernisere de 
systemer, der sikrer kontinuitet i 
krisesituationer, og investere i 
kriseprotokoller for sikkerhed på 
arbejdspladsen for at minimere 
driftsforstyrrelser
c) incitamenter til tilpasning af 
industrielle processer og diversificering af 
forsyningskæder, herunder investeringer i 
fleksible transportsystemer, 
trafikovervågning og nødforanstaltninger 
ved flaskehalse i forsyningskæden
d) systemer for kontinuitet i 
krisesituationer og protokoller for 
offentlige og private 
transportleverandører
e) nationale og overnationale finansielle 
systemers evne til at skabe likviditet og 
sikre vedvarende sikre betalingsfaciliteter
Social resiliens
a) reformer og investeringer, der skal 
styrke nationale, regionale og lokale 
regeringers kapacitet med hensyn til at 
støtte berørte borgere i perioder med 
pludselige og alvorlige konsekvenser for 
deres indtjeningsmuligheder, herunder 
programmer og administrative ressourcer, 
der fremmer hurtig levering af støtte, 
finansiel og på anden måde, til berørte 
borgere, der oplever alvorlige 
konsekvenser for deres økonomiske 
situation, sikkerhed og fysiske eller 
mentale sundhed, herunder 
foranstaltninger, der sikrer ligestilling 
mellem kønnene, passende støtte til 
børnepasning, og beskytter personer i 
sårbare situationer såsom personer med 
handicap, fanger, minoriteter, flygtninge 
og asylansøgere
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b) foranstaltninger, der forbedrer de 
sociale velfærds- og 
indkomststøttesystemers kapacitet med 
hensyn til at fremme social inklusion og 
sikre enkeltpersoners robusthed, selv 
under en og andre kapacitet og 
stressfyldte forhold og socioøkonomiske 
forstyrrelser.
c) administrative ressourcer og kapacitet, 
herunder digitale værktøjer, med henblik 
på at koordinere leveringen af finansiel 
støtte eller likviditet til de berørte borgere, 
samtidig med at forekomsten af svig og 
anden misbrug minimeres.
d) sundhedssystemers evne til at 
opretholde sikre og bæredygtige 
arbejdsvilkår for sundhedspersonalet, selv 
under vanskelige forhold, og at forbedre 
arbejdsvilkårene i plejesektoren, f.eks. 
inden for børnepasning og ældrepleje.

e) e) sundhedsinstitutionernes kapacitet og 
effektivitet med hensyn til at få adgang til 
og overvåge geografiske områder i deres 
helhed og befolkningen og til at afdække, 
undersøge og håndtere pludselige 
forekomster af offentlige sundhedsrisici, 
at håndtere spredningen heraf og yde 
pleje til alle indbyggere i en specifik 
medlemsstat, uanset deres indtjening eller 
opholdstilladelse.
Institutionel og administrativ resiliens og 
kriseberedskab:
a) tidlig opdagelse og koordineret reaktion 
ved omfattende risici for folkesundheden, 
f.eks. pandemier og epidemier, 
naturkatastrofer, hedebølger, tørker, 
skovbrande, kemiske, atomare eller 
industrielle ulykker.
b) infrastrukturens kvalitet og dækning i 
forbindelse med en reaktion på 
folkesundhedsrisici, herunder systemer til 
koordinering af transport og fordeling af 
personale, patienter, medicinsk udstyr og 
værnemidler samt 
kommunikationsinfrastruktur.
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c) pålideligheden af leveringen af vigtige 
lægemidler og medicinsk udstyr, også når 
efterspørgslen er ekstraordinært stor.
d) de nationale sundhedssystemers evne til 
at koordinere aktiviteter med andre 
nationale, europæiske og internationale 
agenturer;
e) kriseberedskab for kritisk infrastruktur 
såsom vand- eller energiforsyning, 
kloaksystemer og vedligeholdelse af 
sundhedsmæssige standarder.
f) krisebredskab og koordinering af 
nationale og regionale 
civilbeskyttelsesagenturer, herunder 
brandvæsenet og tekniske støttetjenester.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er absolut nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten og 
sammenhængen med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling, 
navnlig artikel 7, litra e), og de nye tekstdele foreslået af Kommissionen, der indfører 
begrebet resiliens.


