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

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Covid-19-pandemin utgör en 
kraftig chock för den globala ekonomin 
och för unionens ekonomi. De åtgärder 
som varit nödvändiga för att begränsa 
smittspridningen har lett till en betydande 
nedgång i den ekonomiska aktiviteten inom 
EU. EU:s BNP förväntas sjunka med 
omkring 7,5 % 2020, vilket är betydligt 
mer än under finanskrisen 2009. 
Pandemiutbrottet har visat hur nära 
sammankopplade globala 
försörjningskedjor är och blottlagt vissa 
sårbarheter, bland annat att strategiska 
industrier är alltför beroende av icke-
diversifierade externa försörjningskällor. 
Dessa sårbarheter måste åtgärdas för att 
förbättra unionens krishantering och 
resiliensen i hela ekonomin, men utan att 
begränsa dess öppenhet för konkurrens och 
handel i enlighet med sina regler. 
Investeringsaktiviteten förväntas ha 
minskat betydligt. Även före pandemin låg 
investeringskvoterna i unionen, även om en 
återhämtning kunde observeras, fortfarande 
under den nivå som kan förväntas under en 
stark återhämtningsperiod och var inte 
tillräcklig för att uppväga flera år av 
underinvesteringar efter krisen 2009. Än 
viktigare är att nuvarande 
investeringsnivåer och prognoser inte 
svarar mot unionens behov av strukturella 
investeringar som kan få i gång en varaktig 
och långsiktig tillväxt mot bakgrund av 
teknisk utveckling och global konkurrens, 
bl.a. investeringar i innovation, kompetens, 
infrastruktur, små och medelstora företag 
och de stora samhällsutmaningar som 
måste hanteras, t.ex. hållbarhet och den 
åldrande befolkningen. För att uppnå 

1. Covid-19-pandemin utgör en 
kraftig chock för den globala ekonomin 
och för unionens ekonomi. De åtgärder 
som varit nödvändiga för att begränsa 
smittspridningen har lett till en betydande 
nedgång i den ekonomiska aktiviteten inom 
EU. EU:s BNP förväntas sjunka med 
omkring 7,5 % 2020, vilket är betydligt 
mer än under finanskrisen 2009. Den 
makroekonomiska chockens intensitet 
kan ännu inte fastställas exakt. Dessutom 
är pandemins effekter ojämna i Europa, 
med vissa regioner som drabbas hårdare, 
vilket ökar förväntningarna på 
marknadsmisslyckanden i dessa områden 
och i särskilda industrisektorer och får 
enorma konsekvenser för tillväxten och 
sysselsättningen. Pandemiutbrottet har 
visat hur nära sammankopplade globala 
försörjningskedjor är och blottlagt vissa 
sårbarheter, bland annat att strategiska 
industrier är alltför beroende av icke-
diversifierade externa försörjningskällor. 
Vidare har pandemin gjort det tydligt att 
affärsmodellernas traditionella 
funktionssätt avseende värdeskapande 
och värdetillväxt är mycket svagt och att 
behovet av en omställning till en hållbar 
och digitaliserad produktionsmodell är en 
strategisk prioritering för unionens 
framtida globala ledarskap. Dessa 
sårbarheter påverkade i synnerhet små och 
medelstora företag och ekosystem för 
nystartade företag, och måste åtgärdas för 
att förbättra unionens krishantering och 
resiliensen i hela ekonomin, men utan att 
begränsa dess öppenhet för konkurrens och 
handel i enlighet med sina regler. 
Investeringsaktiviteten förväntas ha 
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unionens politiska mål och bidra till en 
snabb, inkluderande och stark ekonomisk 
återhämtning behövs därför stöd för att 
åtgärda marknadsmisslyckanden och 
suboptimala investeringssituationer samt 
för att minska investeringsgapen i utvalda 
sektorer.

minskat betydligt. Även före pandemin låg 
investeringskvoterna i unionen, även om en 
återhämtning kunde observeras, fortfarande 
under den nivå som kan förväntas under en 
stark återhämtningsperiod och var inte 
tillräcklig för att uppväga flera år av 
underinvesteringar efter krisen 2009. Detta 
visar också på behovet av att inte bara 
korrigera misslyckandena på 
investeringsmarknaden genom att stärka 
utbudssidan med kraftfulla 
investeringsinstrument, utan även 
efterfrågesidan för dessa instrument. Än 
viktigare är att nuvarande 
investeringsnivåer och prognoser inte 
svarar mot unionens behov av strukturella 
investeringar som kan få i gång en varaktig 
och långsiktig tillväxt mot bakgrund av 
teknisk utveckling och global konkurrens, 
bl.a. investeringar i innovation, kompetens, 
infrastruktur, små och medelstora företag, 
nystartade företag och de stora 
samhällsutmaningar som måste hanteras, 
t.ex. hållbarhet och den åldrande 
befolkningen. För att uppnå unionens 
politiska mål och bidra till en snabb, 
inkluderande, hållbar och stark ekonomisk 
återhämtning behövs därför stöd för att 
åtgärda marknadsmisslyckanden och 
suboptimala investeringssituationer samt 
för att minska investeringsgapen i utvalda 
sektorer.

Or. en

Ändringsförslag 32
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Covid-19-pandemin utgör en 
kraftig chock för den globala ekonomin 
och för unionens ekonomi. De åtgärder 

1. Covid-19-pandemin utgör en 
kraftig chock för den globala ekonomin 
och för unionens ekonomi. De åtgärder 
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som varit nödvändiga för att begränsa 
smittspridningen har lett till en betydande 
nedgång i den ekonomiska aktiviteten inom 
EU. EU:s BNP förväntas sjunka med 
omkring 7,5 % 2020, vilket är betydligt 
mer än under finanskrisen 2009. 
Pandemiutbrottet har visat hur nära 
sammankopplade globala 
försörjningskedjor är och blottlagt vissa 
sårbarheter, bland annat att strategiska 
industrier är alltför beroende av icke-
diversifierade externa försörjningskällor. 
Dessa sårbarheter måste åtgärdas för att 
förbättra unionens krishantering och 
resiliensen i hela ekonomin, men utan att 
begränsa dess öppenhet för konkurrens och 
handel i enlighet med sina regler. 
Investeringsaktiviteten förväntas ha 
minskat betydligt. Även före pandemin låg 
investeringskvoterna i unionen, även om en 
återhämtning kunde observeras, fortfarande 
under den nivå som kan förväntas under en 
stark återhämtningsperiod och var inte 
tillräcklig för att uppväga flera år av 
underinvesteringar efter krisen 2009. Än 
viktigare är att nuvarande 
investeringsnivåer och prognoser inte 
svarar mot unionens behov av strukturella 
investeringar som kan få i gång en varaktig 
och långsiktig tillväxt mot bakgrund av 
teknisk utveckling och global konkurrens, 
bl.a. investeringar i innovation, kompetens, 
infrastruktur, små och medelstora företag 
och de stora samhällsutmaningar som 
måste hanteras, t.ex. hållbarhet och den 
åldrande befolkningen. För att uppnå 
unionens politiska mål och bidra till en 
snabb, inkluderande och stark ekonomisk 
återhämtning behövs därför stöd för att 
åtgärda marknadsmisslyckanden och 
suboptimala investeringssituationer samt 
för att minska investeringsgapen i utvalda 
sektorer.

som varit nödvändiga för att begränsa 
smittspridningen har lett till en betydande 
nedgång i den ekonomiska aktiviteten inom 
EU. EU:s BNP förväntas sjunka med 
omkring 7,5 % 2020, vilket är betydligt 
mer än under finanskrisen 2009. 
Pandemiutbrottet har visat hur nära 
sammankopplade globala 
försörjningskedjor är och blottlagt vissa 
sårbarheter, bland annat att strategiska 
industrier är alltför beroende av icke-
diversifierade externa försörjningskällor. 
Dessa sårbarheter måste åtgärdas för att 
förbättra unionens krishantering och 
resiliensen i hela ekonomin, men utan att 
begränsa dess öppenhet för konkurrens och 
handel i enlighet med sina regler. 
Investeringsaktiviteten förväntas ha 
minskat betydligt. Även före pandemin låg 
investeringskvoterna i unionen, även om en 
återhämtning kunde observeras, fortfarande 
under den nivå som kan förväntas under en 
stark återhämtningsperiod och var inte 
tillräcklig för att uppväga flera år av 
underinvesteringar efter krisen 2009. Än 
viktigare är att nuvarande 
investeringsnivåer och prognoser inte 
svarar mot unionens behov av strukturella 
investeringar som kan få i gång en varaktig 
och långsiktig tillväxt mot bakgrund av 
teknisk utveckling och global konkurrens, 
bl.a. investeringar i innovation, kompetens, 
infrastruktur, små och medelstora företag 
och de stora samhällsutmaningar som 
måste hanteras, t.ex. hållbarhet och den 
åldrande befolkningen. För att uppnå 
unionens politiska mål, särskilt inom 
ramen för den gröna given, och bidra till 
en snabb, inkluderande och stark 
ekonomisk återhämtning bör därför det 
främsta målet vara att stödja projekt som 
annars är svåra att finansiera och som 
ger de europeiska medborgarna 
långsiktiga miljömässiga och sociala 
fördelar, såsom fasta arbetstillfällen av 
hög kvalitet och offentlig infrastruktur 
samt hållbara lösningar på covid-19-
krisen. Det är därför av största vikt att 
hitta och stödja projekt som medför denna 
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verkliga additionalitet och kvalitet snarare 
än projekt som främst drivs av tekniska 
aspekter, såsom hävstångseffekter eller 
projektets hastighet och volym, undvika 
dubbelarbete och undanträngning av 
andra källor samt att åtgärda 
marknadsmisslyckanden och suboptimala 
investeringssituationer samt för att minska 
investeringsgapen i utvalda sektorer.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Covid-19-pandemin utgör en 
kraftig chock för den globala ekonomin 
och för unionens ekonomi. De åtgärder 
som varit nödvändiga för att begränsa 
smittspridningen har lett till en betydande 
nedgång i den ekonomiska aktiviteten inom 
EU. EU:s BNP förväntas sjunka med 
omkring 7,5 % 2020, vilket är betydligt 
mer än under finanskrisen 2009. 
Pandemiutbrottet har visat hur nära 
sammankopplade globala 
försörjningskedjor är och blottlagt vissa 
sårbarheter, bland annat att strategiska 
industrier är alltför beroende av icke-
diversifierade externa försörjningskällor. 
Dessa sårbarheter måste åtgärdas för att 
förbättra unionens krishantering och 
resiliensen i hela ekonomin, men utan att 
begränsa dess öppenhet för konkurrens och 
handel i enlighet med sina regler. 
Investeringsaktiviteten förväntas ha 
minskat betydligt. Även före pandemin låg 
investeringskvoterna i unionen, även om en 
återhämtning kunde observeras, fortfarande 
under den nivå som kan förväntas under en 
stark återhämtningsperiod och var inte 

1. Covid-19-pandemin utgör en 
kraftig chock för den globala ekonomin 
och för unionens ekonomi. De åtgärder 
som varit nödvändiga för att begränsa 
smittspridningen har lett till en betydande 
nedgång i den ekonomiska aktiviteten inom 
EU. EU:s BNP förväntas sjunka med 
omkring 8,3 % 2020, vilket är betydligt 
mer än under finanskrisen 2009. Till 
skillnad från den krisen drabbade covid-
19-pandemin alla medlemsstater på ett 
symmetriskt sätt. Det har visat hur nära 
sammankopplade globala 
försörjningskedjor är och blottlagt vissa 
sårbarheter, bland annat att strategiska 
industrier är alltför beroende av icke-
diversifierade externa försörjningskällor. 
Dessa sårbarheter måste åtgärdas för att 
förbättra unionens krishantering och 
resiliensen i hela ekonomin, men utan att 
begränsa dess öppenhet för konkurrens och 
handel i enlighet med sina regler. 
Investeringsaktiviteten förväntas ha 
minskat betydligt. Även före pandemin låg 
investeringskvoterna i unionen, även om en 
återhämtning kunde observeras, fortfarande 
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tillräcklig för att uppväga flera år av 
underinvesteringar efter krisen 2009. Än 
viktigare är att nuvarande 
investeringsnivåer och prognoser inte 
svarar mot unionens behov av strukturella 
investeringar som kan få i gång en varaktig 
och långsiktig tillväxt mot bakgrund av 
teknisk utveckling och global konkurrens, 
bl.a. investeringar i innovation, kompetens, 
infrastruktur, små och medelstora företag 
och de stora samhällsutmaningar som 
måste hanteras, t.ex. hållbarhet och den 
åldrande befolkningen. För att uppnå 
unionens politiska mål och bidra till en 
snabb, inkluderande och stark ekonomisk 
återhämtning behövs därför stöd för att 
åtgärda marknadsmisslyckanden och 
suboptimala investeringssituationer samt 
för att minska investeringsgapen i utvalda 
sektorer.

under den nivå som kan förväntas under en 
stark återhämtningsperiod och var inte 
tillräcklig för att uppväga flera år av 
underinvesteringar efter krisen 2009. Än 
viktigare är att nuvarande 
investeringsnivåer och prognoser inte 
svarar mot unionens behov av strukturella 
investeringar som kan få i gång en varaktig 
och långsiktig tillväxt mot bakgrund av 
teknisk utveckling och global konkurrens, 
bl.a. investeringar i innovation, kompetens, 
infrastruktur, små och medelstora företag 
och de stora samhällsutmaningar som 
måste hanteras, t.ex. hållbarhet och den 
åldrande befolkningen. För att uppnå 
unionens politiska mål och bidra till en 
snabb, inkluderande och stark ekonomisk 
återhämtning behövs därför stöd för att 
åtgärda marknadsmisslyckanden och 
suboptimala investeringssituationer samt 
för att minska investeringsgapen i utvalda 
sektorer i hela unionen, och därmed 
förhindra att befintliga obalanser mellan 
medlemsstaternas ekonomier befästs eller 
fördjupas.

Or. en

Ändringsförslag 34
Pascal Arimont

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Covid-19-pandemin utgör en 
kraftig chock för den globala ekonomin 
och för unionens ekonomi. De åtgärder 
som varit nödvändiga för att begränsa 
smittspridningen har lett till en betydande 
nedgång i den ekonomiska aktiviteten inom 
EU. EU:s BNP förväntas sjunka med 
omkring 7,5 % 2020, vilket är betydligt 
mer än under finanskrisen 2009. 
Pandemiutbrottet har visat hur nära 
sammankopplade globala 

1. Covid-19-pandemin utgör en 
kraftig chock för den globala ekonomin 
och för unionens ekonomi. De åtgärder 
som varit nödvändiga för att begränsa 
smittspridningen har lett till en betydande 
nedgång i den ekonomiska aktiviteten inom 
EU. EU:s BNP förväntas sjunka med 
omkring 7,5 % 2020, vilket är betydligt 
mer än under finanskrisen 2009. 
Pandemiutbrottet har visat hur nära 
sammankopplade globala 
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försörjningskedjor är och blottlagt vissa 
sårbarheter, bland annat att strategiska 
industrier är alltför beroende av icke-
diversifierade externa försörjningskällor. 
Dessa sårbarheter måste åtgärdas för att 
förbättra unionens krishantering och 
resiliensen i hela ekonomin, men utan att 
begränsa dess öppenhet för konkurrens och 
handel i enlighet med sina regler. 
Investeringsaktiviteten förväntas ha 
minskat betydligt. Även före pandemin låg 
investeringskvoterna i unionen, även om en 
återhämtning kunde observeras, fortfarande 
under den nivå som kan förväntas under en 
stark återhämtningsperiod och var inte 
tillräcklig för att uppväga flera år av 
underinvesteringar efter krisen 2009. Än 
viktigare är att nuvarande 
investeringsnivåer och prognoser inte 
svarar mot unionens behov av strukturella 
investeringar som kan få i gång en varaktig 
och långsiktig tillväxt mot bakgrund av 
teknisk utveckling och global konkurrens, 
bl.a. investeringar i innovation, kompetens, 
infrastruktur, små och medelstora företag 
och de stora samhällsutmaningar som 
måste hanteras, t.ex. hållbarhet och den 
åldrande befolkningen. För att uppnå 
unionens politiska mål och bidra till en 
snabb, inkluderande och stark ekonomisk 
återhämtning behövs därför stöd för att 
åtgärda marknadsmisslyckanden och 
suboptimala investeringssituationer samt 
för att minska investeringsgapen i utvalda 
sektorer.

försörjningskedjor är och blottlagt vissa 
sårbarheter, bland annat att strategiska 
industrier är alltför beroende av icke-
diversifierade externa försörjningskällor. 
Dessa sårbarheter måste åtgärdas, i 
synnerhet för små och medelstora företag, 
för att förbättra unionens krishantering och 
resiliensen i hela ekonomin, även genom 
digitalisering av och utfasning av fossila 
bränslen från ekonomin, men utan att 
begränsa dess öppenhet för konkurrens och 
handel i enlighet med sina regler. 
Investeringsaktiviteten förväntas ha 
minskat betydligt. Även före pandemin låg 
investeringskvoterna i unionen, även om en 
återhämtning kunde observeras, fortfarande 
under den nivå som kan förväntas under en 
stark återhämtningsperiod och var inte 
tillräcklig för att uppväga flera år av 
underinvesteringar efter krisen 2009. Än 
viktigare är att nuvarande 
investeringsnivåer och prognoser inte 
svarar mot unionens behov av strukturella 
investeringar som kan få i gång en varaktig 
och långsiktig tillväxt mot bakgrund av 
teknisk utveckling och global konkurrens, 
bl.a. investeringar i innovation, kompetens, 
infrastruktur, små och medelstora företag 
och de stora samhällsutmaningar som 
måste hanteras, t.ex. hållbarhet och den 
åldrande befolkningen. För att uppnå 
unionens politiska mål och bidra till en 
snabb, inkluderande och stark ekonomisk 
återhämtning behövs därför stöd för att 
åtgärda marknadsmisslyckanden och 
suboptimala investeringssituationer samt 
för att minska investeringsgapen i utvalda 
sektorer.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
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Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Covid-19-pandemin utgör en 
kraftig chock för den globala ekonomin 
och för unionens ekonomi. De åtgärder 
som varit nödvändiga för att begränsa 
smittspridningen har lett till en betydande 
nedgång i den ekonomiska aktiviteten inom 
EU. EU:s BNP förväntas sjunka med 
omkring 7,5 % 2020, vilket är betydligt 
mer än under finanskrisen 2009. 
Pandemiutbrottet har visat hur nära 
sammankopplade globala 
försörjningskedjor är och blottlagt vissa 
sårbarheter, bland annat att strategiska 
industrier är alltför beroende av icke-
diversifierade externa försörjningskällor. 
Dessa sårbarheter måste åtgärdas för att 
förbättra unionens krishantering och 
resiliensen i hela ekonomin, men utan att 
begränsa dess öppenhet för konkurrens och 
handel i enlighet med sina regler. 
Investeringsaktiviteten förväntas ha 
minskat betydligt. Även före pandemin låg 
investeringskvoterna i unionen, även om en 
återhämtning kunde observeras, fortfarande 
under den nivå som kan förväntas under en 
stark återhämtningsperiod och var inte 
tillräcklig för att uppväga flera år av 
underinvesteringar efter krisen 2009. Än 
viktigare är att nuvarande 
investeringsnivåer och prognoser inte 
svarar mot unionens behov av strukturella 
investeringar som kan få i gång en varaktig 
och långsiktig tillväxt mot bakgrund av 
teknisk utveckling och global konkurrens, 
bl.a. investeringar i innovation, kompetens, 
infrastruktur, små och medelstora företag 
och de stora samhällsutmaningar som 
måste hanteras, t.ex. hållbarhet och den 
åldrande befolkningen. För att uppnå 
unionens politiska mål och bidra till en 
snabb, inkluderande och stark ekonomisk 
återhämtning behövs därför stöd för att 
åtgärda marknadsmisslyckanden och 
suboptimala investeringssituationer samt 
för att minska investeringsgapen i utvalda 

1. Covid-19-pandemin utgör en 
kraftig chock för den globala ekonomin 
och för unionens ekonomi. De åtgärder 
som varit nödvändiga för att begränsa 
smittspridningen har lett till en betydande 
nedgång i den ekonomiska aktiviteten inom 
EU. EU:s BNP förväntas sjunka med 
omkring 7,5 % 2020, vilket är betydligt 
mer än under finanskrisen 2009. 
Pandemiutbrottet har visat hur nära 
sammankopplade globala 
försörjningskedjor är och blottlagt vissa 
sårbarheter, bland annat att strategiska 
industrier är alltför beroende av icke-
diversifierade externa försörjningskällor. 
Dessa sårbarheter måste åtgärdas, i 
synnerhet för små och medelstora företag 
och mikroföretag, för att förbättra 
unionens krishantering och resiliensen, 
sammanhållningen, digitaliseringen och 
hållbarheten i hela ekonomin, men utan att 
begränsa dess öppenhet för konkurrens och 
handel i enlighet med sina regler. 
Investeringsaktiviteten förväntas ha 
minskat betydligt. Även före pandemin låg 
investeringskvoterna i unionen, även om en 
återhämtning kunde observeras, fortfarande 
under den nivå som kan förväntas under en 
stark återhämtningsperiod och var inte 
tillräcklig för att uppväga flera år av 
underinvesteringar efter krisen 2009. Än 
viktigare är att nuvarande 
investeringsnivåer och prognoser inte 
svarar mot unionens behov av strukturella 
investeringar som kan få i gång en varaktig 
och långsiktig tillväxt mot bakgrund av 
teknisk utveckling och global konkurrens, 
bl.a. investeringar i innovation, kompetens, 
infrastruktur, små och medelstora företag 
och de stora samhällsutmaningar som 
måste hanteras, t.ex. hållbarhet och den 
åldrande befolkningen. För att uppnå 
unionens politiska mål och bidra till en 
snabb, inkluderande och stark ekonomisk 
återhämtning behövs därför stöd för att 
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sektorer. åtgärda marknadsmisslyckanden och 
suboptimala investeringssituationer samt 
för att minska investeringsgapen i utvalda 
sektorer.

Or. en

Ändringsförslag 36
Paolo Borchia

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utvärderingar har visat att de 
många olika finansieringsinstrument som 
sjösatts under den fleråriga budgetramen 
2014–2020 i vissa fall överlappar varandra. 
Denna mångfald har även skapat 
komplikationer för finansiella 
intermediärer och slutmottagare, som 
ställts inför olika regler om 
stödberättigande och rapportering. Bristen 
på kompatibla regler har även gjort det 
svårare att kombinera flera unionsfonder, 
trots att sådana kombinationer skulle ha 
varit fördelaktiga för att stödja projekt som 
är i behov av olika typer av finansiering. 
En enda fond, kallad InvestEU-fonden, bör 
därför inrättas som bygger på 
erfarenheterna från den europeiska fond för 
strategiska investeringar (Efsi) som 
inrättades inom ramen för 
investeringsplanen för Europa för att ge ett 
mer effektivt stöd till slutmottagarna 
genom att integrera och förenkla den 
finansiering som erbjuds inom ett enda 
budgetgarantisystem och därmed förstärka 
effekten av unionens stöd och samtidigt 
minska de kostnader som unionen måste 
bära genom sin budget.

2. Utvärderingar har visat att de 
många olika finansieringsinstrument som 
sjösatts under den fleråriga budgetramen 
2014–2020 i vissa fall överlappar varandra. 
Denna mångfald har även skapat 
komplikationer för finansiella 
intermediärer och slutmottagare, som 
ställts inför olika regler om 
stödberättigande och rapportering. Bristen 
på kompatibla regler har även gjort det 
svårare att kombinera flera unionsfonder, 
trots att sådana kombinationer skulle ha 
varit fördelaktiga för att stödja projekt som 
är i behov av olika typer av finansiering. 
En enda fond, kallad InvestEU-fonden, bör 
därför inrättas som syftar till att förbättra 
erfarenheterna från den europeiska fond för 
strategiska investeringar (Efsi) som 
inrättades inom ramen för 
investeringsplanen för Europa för att ge ett 
mer effektivt stöd till slutmottagarna 
genom att integrera och förenkla den 
finansiering som erbjuds inom ett enda 
budgetgarantisystem och därmed förstärka 
effekten av unionens stöd och åtgärda de 
brister med Efsi som konstaterades av 
revisionsrätten i dess särskilda rapport 
nr 03/2019, och samtidigt minska de 
kostnader som unionen måste bära genom 
sin budget.

Or. en
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Ändringsförslag 37
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Unionen har de senaste åren antagit 
ambitiösa strategier för att fullborda den 
inre marknaden och stimulera en hållbar 
och inkluderande tillväxt och 
sysselsättning, t.ex. Europa 2020: En 
strategi för smart och hållbar tillväxt för 
alla av den 3 mars 2010, Handlingsplan för 
en kapitalmarknadsunion av den 30 
september 2015, En ny europeisk agenda 
för kultur av den 22 maj 2018, Ren energi 
för alla i EU av den 30 november 2016, Att 
sluta kretsloppet – en EU-handlingsplan för 
den cirkulära ekonomin av den 2 december 
2015, En europeisk strategi för 
utsläppssnål rörlighet av den 20 juli 2016, 
En europeisk försvarshandlingsplan av den 
30 november 2016, Start för Europeiska 
försvarsfonden av den 7 juni 2017, En 
rymdstrategi för Europa av den 26 oktober 
2016, Interinstitutionell proklamation av 
den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter av den 13 december 2017, Den 
europeiska gröna given av den 11 
december 2019, Investeringsplanen för att 
hållbart Europa av den 14 januari 2020, Ett 
starkt socialt Europa för en rättvis 
omställning av den 14 januari 2020, Att 
forma Europas digitala framtid, En 
europeisk strategi för data och meddelandet 
om artificiell intelligens av den 19 februari 
2020, En ny industristrategi för EU av den 
10 mars 2020 och En SMF-strategi för ett 
hållbart och digitalt EU av den 10 mars 
2020. InvestEU-fonden bör utnyttja och 
förstärka synergieffekterna av dessa 
ömsesidigt förstärkande strategier genom 
att ge stöd till investeringar och tillgång till 
finansiering.

3. Unionen har de senaste åren antagit 
ambitiösa strategier och lagar för att 
fullborda den inre marknaden och 
stimulera en hållbar och inkluderande 
tillväxt och sysselsättning, t.ex. Europa 
2020: En strategi för smart och hållbar 
tillväxt för alla av den 3 mars 2010, 
Handlingsplan för en 
kapitalmarknadsunion av den 30 september 
2015, En ny europeisk agenda för kultur av 
den 22 maj 2018, Ren energi för alla i EU 
av den 30 november 2016, Att sluta 
kretsloppet – en EU-handlingsplan för den 
cirkulära ekonomin av den 2 december 
2015, En europeisk strategi för 
utsläppssnål rörlighet av den 20 juli 2016, 
En europeisk försvarshandlingsplan av den 
30 november 2016, Start för Europeiska 
försvarsfonden av den 7 juni 2017, En 
rymdstrategi för Europa av den 26 oktober 
2016, Interinstitutionell proklamation av 
den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter av den 13 december 2017, den 
långsiktiga strategin för 2050 En ren jord 
åt alla av den 28 november 2018, Den 
europeiska gröna given av den 11 
december 2019, Investeringsplanen för att 
hållbart Europa av den 14 januari 2020, Ett 
starkt socialt Europa för en rättvis 
omställning av den 14 januari 2020, Att 
forma Europas digitala framtid, En 
europeisk strategi för data och meddelandet 
om artificiell intelligens av den 19 februari 
2020, en förordning om inrättande av en 
ram för att uppnå klimatneutralitet av den 
4 mars 2020, En ny industristrategi för EU 
av den 10 mars 2020, En SMF-strategi för 
ett hållbart och digitalt EU av den 10 mars 
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2020, EU:s strategi för biologisk 
mångfald för 2030 av den 20 maj 2020, 
förordningen om inrättande av en ram för 
att underlätta hållbara investeringar från 
juni 2020, strategin för integrering av 
energisystemet och vätgasstrategin av den 
8 juli 2020, och kommer att föreslå en 
strategi för renoveringsvågen under det 
tredje kvartalet 2020. InvestEU-fonden bör 
utnyttja och förstärka synergieffekterna av 
dessa ömsesidigt förstärkande strategier 
och stödja genomförandet av 
lagstiftningen genom att ge stöd till 
investeringar och tillgång till finansiering.

Or. en

Ändringsförslag 38
Paolo Borchia

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Unionen har de senaste åren antagit 
ambitiösa strategier för att fullborda den 
inre marknaden och stimulera en hållbar 
och inkluderande tillväxt och 
sysselsättning, t.ex. Europa 2020: En 
strategi för smart och hållbar tillväxt för 
alla av den 3 mars 2010, Handlingsplan för 
en kapitalmarknadsunion av den 30 
september 2015, En ny europeisk agenda 
för kultur av den 22 maj 2018, Ren energi 
för alla i EU av den 30 november 2016, Att 
sluta kretsloppet – en EU-handlingsplan för 
den cirkulära ekonomin av den 2 december 
2015, En europeisk strategi för 
utsläppssnål rörlighet av den 20 juli 2016, 
En europeisk försvarshandlingsplan av den 
30 november 2016, Start för Europeiska 
försvarsfonden av den 7 juni 2017, En 
rymdstrategi för Europa av den 26 oktober 
2016, Interinstitutionell proklamation av 
den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter av den 13 december 2017, Den 

3. Unionen har de senaste åren antagit 
ambitiösa strategier för att stärka den inre 
marknaden och stimulera en hållbar och 
inkluderande tillväxt och sysselsättning, 
t.ex. Europa 2020: En strategi för smart 
och hållbar tillväxt för alla av den 3 mars 
2010, Handlingsplan för en 
kapitalmarknadsunion av den 30 september 
2015, En ny europeisk agenda för kultur av 
den 22 maj 2018, Ren energi för alla i EU 
av den 30 november 2016, Att sluta 
kretsloppet – en EU-handlingsplan för den 
cirkulära ekonomin av den 2 december 
2015, En europeisk strategi för 
utsläppssnål rörlighet av den 20 juli 2016, 
En europeisk försvarshandlingsplan av den 
30 november 2016, Start för Europeiska 
försvarsfonden av den 7 juni 2017, En 
rymdstrategi för Europa av den 26 oktober 
2016, Interinstitutionell proklamation av 
den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter av den 13 december 2017, Den 
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europeiska gröna given av den 11 
december 2019, Investeringsplanen för att 
hållbart Europa av den 14 januari 2020, Ett 
starkt socialt Europa för en rättvis 
omställning av den 14 januari 2020, Att 
forma Europas digitala framtid, En 
europeisk strategi för data och meddelandet 
om artificiell intelligens av den 19 februari 
2020, En ny industristrategi för EU av den 
10 mars 2020 och En SMF-strategi för ett 
hållbart och digitalt EU av den 10 mars 
2020. InvestEU-fonden bör utnyttja och 
förstärka synergieffekterna av dessa 
ömsesidigt förstärkande strategier genom 
att ge stöd till investeringar och tillgång till 
finansiering.

europeiska gröna given av den 11 
december 2019, Investeringsplanen för att 
hållbart Europa av den 14 januari 2020, Ett 
starkt socialt Europa för en rättvis 
omställning av den 14 januari 2020, Att 
forma Europas digitala framtid, En 
europeisk strategi för data och meddelandet 
om artificiell intelligens av den 19 februari 
2020, En ny industristrategi för EU av den 
10 mars 2020 och En SMF-strategi för ett 
hållbart och digitalt EU av den 10 mars 
2020. InvestEU-fonden bör utnyttja och 
förstärka synergieffekterna av dessa 
ömsesidigt förstärkande strategier genom 
att ge stöd till investeringar och tillgång till 
finansiering.

Or. en

Ändringsförslag 39
Paolo Borchia

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. På unionsnivå utgör den 
europeiska planeringsterminen för 
samordning av den ekonomiska politiken 
ramen för identifiering av nationella 
reformprioriteringar och övervakning av 
deras genomförande. Medlemsstaterna 
utarbetar, om lämpligt i samarbete med 
lokala och regionala myndigheter, sina 
egna nationella fleråriga 
investeringsstrategier till stöd för dessa 
reformprioriteringar. Dessa strategier bör 
läggas fram tillsammans med de årliga 
nationella reformprogrammen för att ge 
överblick över och samordna prioriterade 
investeringsprojekt som ska få stöd genom 
nationell finansiering och/eller 
unionsfinansiering. Strategierna bör även 
utnyttja unionsfinansiering på ett enhetligt 
sätt och maximera mervärdet av det 
finansiella stöd som framför allt ska ges 

4. Medlemsstaterna utarbetar, om 
lämpligt i samarbete med lokala och 
regionala myndigheter, sina egna nationella 
fleråriga investeringsstrategier. Dessa 
strategier bör läggas fram för att ge 
överblick över och samordna prioriterade 
investeringsprojekt som ska få stöd genom 
nationell finansiering och/eller 
unionsfinansiering. Strategierna bör även 
utnyttja unionsfinansiering på ett enhetligt 
sätt och maximera mervärdet av det 
finansiella stöd som framför allt ska ges 
från de europeiska struktur- och 
investeringsfonderna, faciliteten för 
återhämtning och resiliens och InvestEU-
programmet.
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från de europeiska struktur- och 
investeringsfonderna, faciliteten för 
återhämtning och resiliens och InvestEU-
programmet.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. InvestEU-fonden bör bidra till att 
förbättra unionens konkurrenskraft och 
socioekonomiska konvergens och 
sammanhållning inom bland annat 
innovation och digitalisering, till en 
effektiv resursanvändning i enlighet med 
den cirkulära ekonomin, till en hållbar och 
inkluderande ekonomisk tillväxt i unionen, 
till social resiliens samt integrering av 
unionens kapitalmarknader, bl.a. genom 
lösningar för att motverka fragmenteringen 
på dessa marknader och diversifiera 
finansieringskällorna för unionens företag. 
För att åstadkomma detta bör InvestEU-
fonden stödja projekt som är tekniskt och 
ekonomiskt bärkraftiga genom att 
tillhandahålla en ram för användning av 
skuld-, riskdelnings- och 
egetkapitalinstrument som, beroende på 
vad som är relevant, stöds av en garanti 
från unionens budget och finansiella bidrag 
från genomförandepartnerna. InvestEU-
fonden bör vara efterfrågestyrd men 
samtidigt inriktad på att skapa strategisk 
och långsiktig nytta inom viktiga 
politikområden för unionen som annars 
inte skulle få någon finansiering eller få 
otillräcklig finansiering och på så sätt bidra 
till uppnåendet av unionens politiska mål. 
Stödet från InvestEU-fonden bör kunna ges 
till många olika sektorer och regioner, men 

5. InvestEU-fonden bör bidra till att 
förbättra investeringsdynamiken både vid 
utlåning för tillväxt och vid 
kapitalinvesteringar. InvestEU-fonden 
bör stärka konkurrenskraften och den 
socioekonomiska konvergensen, särskilt i 
regioner som i oproportionerlig grad 
drabbades av pandemin, och unionens 
sammanhållning inom bland annat 
innovation och digitalisering, till en 
effektiv resursanvändning i enlighet med 
den cirkulära ekonomin, till en hållbar och 
inkluderande ekonomisk tillväxt i unionen, 
till social resiliens samt integrering av 
unionens kapitalmarknader, bl.a. genom 
lösningar för att motverka fragmenteringen 
på dessa marknader och diversifiera 
finansieringskällorna för unionens företag. 
För att åstadkomma detta bör InvestEU-
fonden stödja projekt som är både 
kompletterande och tekniskt och 
ekonomiskt bärkraftiga genom att 
tillhandahålla en ram för användning av 
skuld-, riskdelnings- och 
egetkapitalinstrument som, beroende på 
vad som är relevant, stöds av en garanti 
från unionens budget och finansiella bidrag 
från genomförandepartnerna. InvestEU-
fonden bör vara efterfrågestyrd men 
samtidigt inriktad på att skapa strategisk 
och långsiktig nytta inom viktiga 
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undvika en alltför stor sektoriell eller 
geografisk koncentration och underlätta 
tillträde för projekt som består av 
partnerenheter i flera regioner inom EU.

politikområden för unionen som annars 
inte skulle få någon finansiering eller få 
otillräcklig finansiering och på så sätt bidra 
till uppnåendet av unionens politiska mål. 
Stödet från InvestEU-fonden bör kunna ges 
till många olika sektorer och regioner, men 
undvika en alltför stor sektoriell eller 
geografisk koncentration och underlätta 
tillträde för projekt som består av 
partnerenheter i flera regioner inom EU 
samt gränsöverskridande projekt.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. InvestEU-fonden bör bidra till att 
förbättra unionens konkurrenskraft och 
socioekonomiska konvergens och 
sammanhållning inom bland annat 
innovation och digitalisering, till en 
effektiv resursanvändning i enlighet med 
den cirkulära ekonomin, till en hållbar och 
inkluderande ekonomisk tillväxt i unionen, 
till social resiliens samt integrering av 
unionens kapitalmarknader, bl.a. genom 
lösningar för att motverka fragmenteringen 
på dessa marknader och diversifiera 
finansieringskällorna för unionens företag. 
För att åstadkomma detta bör InvestEU-
fonden stödja projekt som är tekniskt och 
ekonomiskt bärkraftiga genom att 
tillhandahålla en ram för användning av 
skuld-, riskdelnings- och 
egetkapitalinstrument som, beroende på 
vad som är relevant, stöds av en garanti 
från unionens budget och finansiella bidrag 
från genomförandepartnerna. InvestEU-
fonden bör vara efterfrågestyrd men 

5. InvestEU-fonden bör bidra till att 
förbättra unionens konkurrenskraft och 
socioekonomiska konvergens, 
sammanhållning och resiliens inom bland 
annat innovation och digitalisering, till en 
effektiv resursanvändning i enlighet med 
den cirkulära ekonomin, till en hållbar och 
inkluderande ekonomisk tillväxt i unionen, 
till social resiliens samt integrering av 
unionens kapitalmarknader, bl.a. genom 
lösningar för att motverka fragmenteringen 
på dessa marknader och diversifiera 
finansieringskällorna för unionens företag. 
För att åstadkomma detta bör InvestEU-
fonden stödja projekt som är tekniskt och 
ekonomiskt bärkraftiga genom att 
tillhandahålla en ram för användning av 
skuld-, riskdelnings- och 
egetkapitalinstrument som, beroende på 
vad som är relevant, stöds av en garanti 
från unionens budget och finansiella bidrag 
från genomförandepartnerna. InvestEU-
fonden bör vara efterfrågestyrd men 
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samtidigt inriktad på att skapa strategisk 
och långsiktig nytta inom viktiga 
politikområden för unionen som annars 
inte skulle få någon finansiering eller få 
otillräcklig finansiering och på så sätt bidra 
till uppnåendet av unionens politiska mål. 
Stödet från InvestEU-fonden bör kunna ges 
till många olika sektorer och regioner, men 
undvika en alltför stor sektoriell eller 
geografisk koncentration och underlätta 
tillträde för projekt som består av 
partnerenheter i flera regioner inom EU.

samtidigt inriktad på att skapa strategisk 
och långsiktig nytta inom viktiga 
politikområden för unionen som annars 
inte skulle få någon finansiering eller få 
otillräcklig finansiering och på så sätt bidra 
till uppnåendet av unionens politiska mål. 
Stödet från InvestEU-fonden bör kunna ges 
till många olika sektorer och regioner, men 
undvika en alltför stor sektoriell eller 
geografisk koncentration och underlätta 
tillträde för projekt som består av 
partnerenheter och projekt som främjar 
utvecklingen av nätverk, kluster och 
digitala innovationsknutpunkter i alla 
regioner inom EU.

Or. en

Ändringsförslag 42
Ivo Hristov

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. InvestEU-fonden bör bidra till att 
förbättra unionens konkurrenskraft och 
socioekonomiska konvergens och 
sammanhållning inom bland annat 
innovation och digitalisering, till en 
effektiv resursanvändning i enlighet med 
den cirkulära ekonomin, till en hållbar och 
inkluderande ekonomisk tillväxt i unionen, 
till social resiliens samt integrering av 
unionens kapitalmarknader, bl.a. genom 
lösningar för att motverka fragmenteringen 
på dessa marknader och diversifiera 
finansieringskällorna för unionens företag. 
För att åstadkomma detta bör InvestEU-
fonden stödja projekt som är tekniskt och 
ekonomiskt bärkraftiga genom att 
tillhandahålla en ram för användning av 
skuld-, riskdelnings- och 
egetkapitalinstrument som, beroende på 
vad som är relevant, stöds av en garanti 
från unionens budget och finansiella bidrag 

5. InvestEU-fonden bör bidra till att 
förbättra unionens konkurrenskraft och 
socioekonomiska konvergens och 
sammanhållning inom bland annat 
innovation och digitalisering, till en 
effektiv resursanvändning i enlighet med 
den cirkulära ekonomin, till en hållbar och 
inkluderande ekonomisk tillväxt i unionen, 
till social resiliens samt integrering av 
unionens kapitalmarknader, bl.a. genom 
lösningar för att motverka fragmenteringen 
på dessa marknader och diversifiera 
finansieringskällorna för unionens företag. 
För att åstadkomma detta bör InvestEU-
fonden stödja projekt som är tekniskt och 
ekonomiskt bärkraftiga genom att 
tillhandahålla en ram för användning av 
skuld-, riskdelnings- och 
egetkapitalinstrument som, beroende på 
vad som är relevant, stöds av en garanti 
från unionens budget och finansiella bidrag 
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från genomförandepartnerna. InvestEU-
fonden bör vara efterfrågestyrd men 
samtidigt inriktad på att skapa strategisk 
och långsiktig nytta inom viktiga 
politikområden för unionen som annars 
inte skulle få någon finansiering eller få 
otillräcklig finansiering och på så sätt bidra 
till uppnåendet av unionens politiska mål. 
Stödet från InvestEU-fonden bör kunna ges 
till många olika sektorer och regioner, men 
undvika en alltför stor sektoriell eller 
geografisk koncentration och underlätta 
tillträde för projekt som består av 
partnerenheter i flera regioner inom EU.

från genomförandepartnerna. InvestEU-
fonden bör vara efterfrågestyrd men 
samtidigt inriktad på att skapa strategisk 
och långsiktig nytta inom viktiga 
politikområden för unionen som annars 
inte skulle få någon finansiering eller få 
otillräcklig finansiering och på så sätt bidra 
till uppnåendet av unionens politiska mål. 
Stödet från InvestEU-fonden bör kunna ges 
till många olika sektorer och regioner, men 
undvika en sektoriell eller geografisk 
koncentration och underlätta tillträde för 
projekt som består av partnerenheter i flera 
regioner inom EU.

Or. en

Ändringsförslag 43
Emmanouil Fragkos, Pietro Fiocchi

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. De kulturella och kreativa 
sektorerna är viktiga och snabbväxande 
sektorer i unionen som genererar både 
ekonomiskt och kulturellt värde från 
immateriella rättigheter och individuell 
kreativitet. De restriktioner när det gäller 
sociala kontakter som har införts under 
covid-19-krisen har emellertid fått mycket 
negativa ekonomiska effekter för dessa 
sektorer. Att tillgångarna i dessa sektorer är 
av immateriell karaktär begränsar 
dessutom möjligheterna för små och 
medelstora företag samt organisationer i 
dessa sektorer att få tillgång till den privata 
finansiering som är nödvändig för att de 
ska kunna investera, expandera och 
konkurrera på internationell nivå. 
InvestEU-programmet bör därför fortsätta 
att underlätta tillgången till finansiering för 
små och medelstora företag och 
organisationer från de kulturella och 
kreativa sektorerna. De kulturella, kreativa 

6. De kulturella och kreativa 
sektorerna är viktiga och snabbväxande 
sektorer i unionen som genererar både 
ekonomiskt och kulturellt värde från 
immateriella rättigheter och individuell 
kreativitet. De restriktioner när det gäller 
sociala kontakter som har införts under 
covid-19-krisen har emellertid fått mycket 
negativa ekonomiska effekter för dessa 
sektorer. Att tillgångarna i dessa sektorer är 
av immateriell karaktär begränsar 
dessutom möjligheterna för små och 
medelstora företag samt organisationer i 
dessa sektorer att få tillgång till den privata 
finansiering som är nödvändig för att de 
ska kunna investera, expandera och 
konkurrera på internationell nivå. 
InvestEU-programmet bör därför fortsätta 
att underlätta tillgången till finansiering för 
små och medelstora företag och 
organisationer från de kulturella och 
kreativa sektorerna och främja 
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och audiovisuella sektorerna samt 
mediesektorn är oumbärliga för vår 
kulturella mångfald och demokratin i den 
digitala tidsåldern, och spelar en viktig roll 
för vår suveränitet och autonomi. 
Strategiska investeringar i audiovisuellt 
innehåll och medieinnehåll samt relaterad 
teknik är avgörande för den långsiktiga 
kapaciteten att producera och distribuera 
innehåll till stora grupper över nationella 
gränser.

synergieffekter med turistnäringen och 
livsmedelssektorn. De kulturella, kreativa 
och audiovisuella sektorerna samt 
mediesektorn är oumbärliga för vår 
kulturella mångfald och demokratin i den 
digitala tidsåldern, och spelar en viktig roll 
för vår suveränitet och autonomi. 
Strategiska investeringar i audiovisuellt 
innehåll och medieinnehåll samt relaterad 
teknik är avgörande för den långsiktiga 
kapaciteten att producera och distribuera 
innehåll till stora grupper över nationella 
gränser.

Or. en

Ändringsförslag 44
Eva Kaili, Nicolás González Casares, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, 
Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Josianne Cutajar

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. De kulturella och kreativa 
sektorerna är viktiga och snabbväxande 
sektorer i unionen som genererar både 
ekonomiskt och kulturellt värde från 
immateriella rättigheter och individuell 
kreativitet. De restriktioner när det gäller 
sociala kontakter som har införts under 
covid-19-krisen har emellertid fått mycket 
negativa ekonomiska effekter för dessa 
sektorer. Att tillgångarna i dessa sektorer är 
av immateriell karaktär begränsar 
dessutom möjligheterna för små och 
medelstora företag samt organisationer i 
dessa sektorer att få tillgång till den privata 
finansiering som är nödvändig för att de 
ska kunna investera, expandera och 
konkurrera på internationell nivå. 
InvestEU-programmet bör därför fortsätta 
att underlätta tillgången till finansiering för 
små och medelstora företag och 
organisationer från de kulturella och 
kreativa sektorerna. De kulturella, kreativa 

6. De kulturella och kreativa 
sektorerna är viktiga och snabbväxande 
sektorer i unionen som genererar både 
ekonomiskt och kulturellt värde från 
immateriella rättigheter och individuell 
kreativitet. De restriktioner när det gäller 
sociala kontakter som har införts under 
covid-19-krisen har emellertid fått mycket 
negativa ekonomiska effekter för dessa 
sektorer. Att tillgångarna i dessa sektorer är 
av immateriell karaktär begränsar 
dessutom möjligheterna för små och 
medelstora företag samt organisationer i 
dessa sektorer att få tillgång till den privata 
finansiering som är nödvändig för att de 
ska kunna investera, expandera och 
konkurrera på internationell nivå. 
InvestEU-programmet bör därför fortsätta 
att underlätta tillgången till finansiering för 
små och medelstora företag och 
organisationer från de kulturella och 
kreativa sektorerna. De kulturella, kreativa 
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och audiovisuella sektorerna samt 
mediesektorn är oumbärliga för vår 
kulturella mångfald och demokratin i den 
digitala tidsåldern, och spelar en viktig roll 
för vår suveränitet och autonomi. 
Strategiska investeringar i audiovisuellt 
innehåll och medieinnehåll samt relaterad 
teknik är avgörande för den långsiktiga 
kapaciteten att producera och distribuera 
innehåll till stora grupper över nationella 
gränser.

och audiovisuella sektorerna samt 
mediesektorn och de kreativa industrierna 
är oumbärliga för vår kulturella mångfald 
och demokratin i den digitala tidsåldern, 
och spelar en viktig roll för vår suveränitet 
och autonomi. Strategiska investeringar i 
audiovisuellt innehåll och medieinnehåll 
samt relaterad teknik är avgörande för den 
långsiktiga kapaciteten att producera och 
distribuera innehåll till stora grupper över 
nationella gränser.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. De kulturella och kreativa 
sektorerna är viktiga och snabbväxande 
sektorer i unionen som genererar både 
ekonomiskt och kulturellt värde från 
immateriella rättigheter och individuell 
kreativitet. De restriktioner när det gäller 
sociala kontakter som har införts under 
covid-19-krisen har emellertid fått mycket 
negativa ekonomiska effekter för dessa 
sektorer. Att tillgångarna i dessa sektorer är 
av immateriell karaktär begränsar 
dessutom möjligheterna för små och 
medelstora företag samt organisationer i 
dessa sektorer att få tillgång till den privata 
finansiering som är nödvändig för att de 
ska kunna investera, expandera och 
konkurrera på internationell nivå. 
InvestEU-programmet bör därför fortsätta 
att underlätta tillgången till finansiering för 
små och medelstora företag och 
organisationer från de kulturella och 
kreativa sektorerna. De kulturella, kreativa 
och audiovisuella sektorerna samt 
mediesektorn är oumbärliga för vår 

6. De kulturella och kreativa 
sektorerna är snabbväxande och har en 
viktig plats i unionens ekonomi, och 
genererar både ekonomiskt och kulturellt 
värde från immateriella rättigheter och 
individuell kreativitet. De restriktioner när 
det gäller sociala kontakter som har införts 
under covid-19-krisen har emellertid fått 
mycket negativa ekonomiska effekter för 
dessa sektorer. Att tillgångarna i dessa 
sektorer är av immateriell karaktär 
begränsar dessutom möjligheterna för små 
och medelstora företag samt organisationer 
i dessa sektorer att få tillgång till den 
privata finansiering som är nödvändig för 
att de ska kunna investera, expandera och 
konkurrera på internationell nivå. 
InvestEU-programmet bör därför fortsätta 
att underlätta tillgången till finansiering för 
små och medelstora företag och 
organisationer från de kulturella och 
kreativa sektorerna. De kulturella, kreativa 
och audiovisuella sektorerna samt 
mediesektorn är oumbärliga för vår 
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kulturella mångfald och demokratin i den 
digitala tidsåldern, och spelar en viktig roll 
för vår suveränitet och autonomi. 
Strategiska investeringar i audiovisuellt 
innehåll och medieinnehåll samt relaterad 
teknik är avgörande för den långsiktiga 
kapaciteten att producera och distribuera 
innehåll till stora grupper över nationella 
gränser.

kulturella mångfald och demokratin i den 
digitala tidsåldern. Strategiska 
investeringar i audiovisuellt innehåll och 
medieinnehåll samt relaterad teknik är 
avgörande för den långsiktiga kapaciteten 
att producera och distribuera innehåll till 
stora grupper över nationella gränser.

Or. en

Ändringsförslag 46
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Unionen står bakom målen i 
Förenta nationernas agenda 2030 för 
hållbar utveckling (nedan kallad Agenda 
2030), Förenta nationernas mål för hållbar 
utveckling (nedan kallade målen för hållbar 
utveckling) och målen i Parisavtalet, som 
antogs inom ramen för Förenta nationernas 
ramkonvention om klimatförändringar24 
(nedan kallat Parisavtalet om 
klimatförändringar), samt Sendai-
ramverket för katastrofriskreducering 
2015–2030. För att uppnå dessa mål, samt 
även de som satts upp inom ramen för 
unionens miljöpolitik, måste åtgärderna för 
hållbar utveckling förstärkas avsevärt. 
Därför bör principerna om hållbar 
utveckling få en framträdande plats i 
InvestEU-fondens struktur.

8. Unionen står bakom målen i 
Förenta nationernas agenda 2030 för 
hållbar utveckling (nedan kallad Agenda 
2030), Förenta nationernas mål för hållbar 
utveckling (nedan kallade målen för hållbar 
utveckling) och målen i Parisavtalet, som 
antogs inom ramen för Förenta nationernas 
ramkonvention om klimatförändringar24 
(nedan kallat Parisavtalet om 
klimatförändringar), samt Sendai-
ramverket för katastrofriskreducering 
2015–2030. För att uppnå dessa mål, samt 
även de som satts upp inom ramen för 
unionens miljöpolitik, såsom EU:s strategi 
för biologisk mångfald 2030, måste 
åtgärderna för hållbar utveckling förstärkas 
avsevärt och miljöskadliga subventioner 
fasas ut. Därför bör principerna om hållbar 
utveckling få en framträdande plats i 
InvestEU-fondens struktur.

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

Or. en



AM\1212309SV.docx 21/160 PE657.168v01-00

SV

Ändringsförslag 47
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. InvestEU-programmet bör bidra till 
att skapa ett system för hållbar finansiering 
inom unionen som främjar en omdirigering 
av privat kapital mot hållbara investeringar 
i enlighet med de mål som fastställs i 
kommissionens meddelande av den 8 mars 
2018 om en handlingsplan för finansiering 
av hållbar tillväxt och kommissionens 
meddelande av den 14 januari 2020 om 
investeringsplanen för den gröna given.

9. InvestEU-programmet bör bidra till 
att skapa ett system för hållbar finansiering 
inom unionen som främjar en omdirigering 
av privat kapital mot hållbara investeringar 
i enlighet med de mål som fastställs i 
kommissionens meddelande av den 8 mars 
2018 om en handlingsplan för finansiering 
av hållbar tillväxt och kommissionens 
meddelande av den 14 januari 2020 om 
investeringsplanen för den gröna given 
samt i linje med de kriterier som fastställs 
i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2020/8521a.

_________________
1a Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2020/852 av den 18 juni 
2020 om inrättande av en ram för att 
underlätta hållbara investeringar, och om 
ändring av förordning (EU) 2019/2088 
(EUT L 198, 22.6.2020. s. 13).

Or. en

Ändringsförslag 48
Paolo Borchia

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. För att avspegla vikten av att 
bekämpa klimatförändringar i 
överensstämmelse med unionens 
åtaganden att genomföra Parisavtalet om 

utgår
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klimatförändringar och uppnå målen för 
hållbar utveckling kommer InvestEU-
programmet att bidra till att integrera 
klimatinsatser och uppnå det 
övergripande målet att 25 % av utgifterna 
i unionsbudgeten ska stödja klimatmålen. 
30 % av InvestEU-programmets totala 
finansieringsram väntas anslås till 
åtgärder som bidrar till klimatmålen. 
Relevanta åtgärder kommer att 
identifieras under förberedelserna och 
genomförandet av InvestEU-programmet 
och omprövas i samband med relevanta 
utvärderingar och översyner.

Or. en

Ändringsförslag 49
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. För att avspegla vikten av att 
bekämpa klimatförändringar i 
överensstämmelse med unionens åtaganden 
att genomföra Parisavtalet om 
klimatförändringar och uppnå målen för 
hållbar utveckling kommer InvestEU-
programmet att bidra till att integrera 
klimatinsatser och uppnå det övergripande 
målet att 25 % av utgifterna i 
unionsbudgeten ska stödja klimatmålen. 
Åtgärder inom InvestEU-programmet 
väntas bidra med 30 % av programmets 
totala finansieringsram för klimatmål. 
Relevanta åtgärder kommer att identifieras 
under förberedelserna och genomförandet 
av InvestEU-programmet och omprövas i 
samband med relevanta utvärderingar och 
översyner.

10. För att avspegla vikten av att 
bekämpa klimatförändringar i 
överensstämmelse med unionens åtaganden 
att genomföra Parisavtalet om 
klimatförändringar och uppnå målen för 
hållbar utveckling kommer InvestEU-
programmet att bidra till att integrera 
klimatinsatser och uppnå det övergripande 
målet att minst 50 % av utgifterna i 
unionsbudgeten ska stödja klimatmålen. 
Åtgärder inom InvestEU-programmet 
väntas bidra med minst 80 % av 
programmets totala finansieringsram för 
klimatmål. Relevanta åtgärder kommer att 
identifieras under förberedelserna och 
genomförandet av InvestEU-programmet 
och omprövas i samband med relevanta 
utvärderingar och översyner.

Or. en
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Ändringsförslag 50
Paolo Borchia

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11. InvestEU-fondens bidrag till 
uppnåendet av klimatmålet kommer att 
följas genom ett av unionen inrättat 
klimatspårningssystem som 
kommissionen kommer att utveckla i 
samarbete med potentiella 
genomförandepartner, genom att på 
lämpligt sätt tillämpa de kriterier som 
fastställs i [förordningen om inrättande av 
en ram för att underlätta hållbara 
investeringar25] för att avgöra huruvida 
en ekonomisk verksamhet är miljömässigt 
hållbar. InvestEU-programmet bör även 
bidra till genomförandet av andra 
dimensioner av målen för hållbar 
utveckling.

utgår

_________________
25 COM(2018) 353.

Or. en

Ändringsförslag 51
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11. InvestEU-fondens bidrag till 
uppnåendet av klimatmålet kommer att 
följas genom ett av unionen inrättat 
klimatspårningssystem som kommissionen 
kommer att utveckla i samarbete med 
potentiella genomförandepartner, genom 

11. InvestEU-fondens bidrag till 
uppnåendet av klimatmålet kommer att 
följas genom ett av unionen inrättat 
klimatspårningssystem som kommissionen 
kommer att utveckla och anpassa till den 
harmoniserade metoden för multilaterala 
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att på lämpligt sätt tillämpa de kriterier 
som fastställs i [förordningen om 
inrättande av en ram för att underlätta 
hållbara investeringar25] för att avgöra 
huruvida en ekonomisk verksamhet är 
miljömässigt hållbar. InvestEU-
programmet bör även bidra till 
genomförandet av andra dimensioner av 
målen för hållbar utveckling.

utvecklingsbanker för att identifiera 
klimatåtgärder24a i samarbete med 
potentiella genomförandepartner, genom 
att på lämpligt sätt tillämpa de kriterier 
som fastställs i [förordningen om 
inrättande av en ram för att underlätta 
hållbara investeringar25] för att avgöra 
huruvida en ekonomisk verksamhet är 
miljömässigt hållbar. InvestEU-
programmet bör även bidra till 
genomförandet av andra dimensioner av 
målen för hållbar utveckling.

_________________ _________________
24a 2019, gemensam rapport om 
multilaterala utvecklingsbankers 
klimatfinansiering, augusti 2020, ERDB, 
EIB, ADB, AIIB, IDB-koncernen, ISDB, 
WB-koncernen.

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

Or. en

Ändringsförslag 52
Paolo Borchia

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12. Enligt Världsekonomiskt forums 
rapport om globala risker 2018 har 
hälften av de tio mest kritiska riskerna för 
den globala ekonomin anknytning till 
miljön. Till riskerna hör föroreningar av 
luft, jord, inlandsvatten och hav, extrema 
väderhändelser, förlust av biologisk 
mångfald och att åtgärder för 
begränsning av och anpassning till 
klimatförändringar misslyckas. 
Miljöprinciperna är starkt förankrade i 
fördragen och i mycket av unionens 
politik. En integrering av miljömålen bör 
därför eftersträvas i insatser som har 
anknytning till InvestEU-fonden. 
Miljöskydd samt förebyggande och 

utgår
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hantering av risker i samband med detta 
bör integreras i förberedelser och 
genomförande av investeringar. EU bör 
även spåra sina utgifter för biologisk 
mångfald och begränsning av 
luftföroreningar för att fullgöra sina 
rapporteringsskyldigheter enligt 
konventionen om biologisk mångfald26 
och Europaparlamentets och rådets 
direktiv (EU) 2016/228427. Investeringar 
som anslås till mål för miljömässig 
hållbarhet bör därför spåras med hjälp av 
gemensamma metoder som 
överensstämmer med metoder framtagna 
inom andra unionsprogram som avser 
hantering av klimat, biologisk mångfald 
och luftföroreningar, så att det blir 
möjligt att bedöma investeringars 
individuella och kombinerade effekt på de 
viktigaste delarna av naturkapitalet, 
däribland luft, vatten, mark och biologisk 
mångfald.
_________________
26 EGT L 309, 13.12.1993, s. 3.
27 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2016/2284 av den 14 december 2016 
om minskning av nationella utsläpp av 
vissa luftföroreningar, om ändring av 
direktiv 2003/35/EG och om upphävande 
av direktiv 2001/81/EG (EUT L 344, 
17.12.2016, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 53
Paolo Borchia

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13. Investeringsprojekt som får 
betydande stöd från unionen, särskilt på 
infrastrukturområdet, bör granskas av 
genomförandepartnern för att avgöra om 

13. Investeringsprojekt bör 
hållbarhetssäkras i enlighet med riktlinjer 
som kommissionen bör ta fram i nära 
samarbete med potentiella 
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de har miljö- eller klimatrelaterade eller 
sociala effekter. Investeringsprojekt som 
har sådana effekter bör hållbarhetssäkras i 
enlighet med riktlinjer som kommissionen 
bör ta fram i nära samarbete med 
potentiella genomförandepartner inom 
ramen för InvestEU-programmet. Dessa 
riktlinjer bör på lämpligt sätt utgå från de 
kriterier som fastställs i [förordningen om 
inrättande av en ram för att underlätta 
hållbara investeringar] för att avgöra om en 
ekonomisk verksamhet är miljömässigt 
hållbar och förenlig med de riktlinjer som 
tagits fram för andra unionsprogram. I 
enlighet med proportionalitetsprincipen bör 
sådana riktlinjer inbegripa lämpliga 
bestämmelser för att undvika onödiga 
administrativa bördor, och projekt under en 
viss storlek som fastställs i riktlinjerna bör 
undantas från hållbarhetssäkringen. Om 
genomförandepartnern kommer fram till att 
en hållbarhetssäkring inte ska genomföras 
bör den lämna en motivering till den 
investeringskommitté som inrättas för 
InvestEU-fonden. Transaktioner som inte 
är förenliga med uppnåendet av 
klimatmålen bör inte vara 
stödberättigande enligt denna förordning.

genomförandepartner inom ramen för 
InvestEU-programmet. Dessa riktlinjer bör 
på lämpligt sätt utgå från de kriterier som 
fastställs i [förordningen om inrättande av 
en ram för att underlätta hållbara 
investeringar] för att avgöra om en 
ekonomisk verksamhet är hållbar och 
förenlig med de riktlinjer som tagits fram 
för andra unionsprogram. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen bör sådana 
riktlinjer inbegripa lämpliga bestämmelser 
för att undvika onödiga administrativa 
bördor, och projekt under en viss storlek 
som fastställs i riktlinjerna bör undantas 
från hållbarhetssäkringen. Om 
genomförandepartnern kommer fram till att 
en hållbarhetssäkring inte ska genomföras 
bör den lämna en motivering till den 
investeringskommitté som inrättas för 
InvestEU-fonden.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13a. Med tanke på försämringen av den 
ekonomiska situationen i unionen som 
har orsakats av de åtgärder för att 
begränsa smittspridningen som infördes 
som svar på covid-19-pandemin, och det 
därmed förväntade BNP-fallet med 8,3 % 
i unionen 2020 och, i vissa medlemsstater, 
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med över 10 %, bör programmet samtidigt 
som det underlättar europeiska 
industriers omställning till digitalisering 
och klimatneutralitet prioritera den 
ekonomiska återhämtningen, 
återaktiveringen av industriproduktionen 
och sysselsättningen i unionen.

Or. en

Ändringsförslag 55
Pascal Arimont

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

14. Låga investeringsnivåer för 
infrastruktur i unionen under finanskrisen 
och återigen under covid-19-krisen har 
undergrävt unionens förmåga att främja 
hållbar tillväxt, konkurrenskraft och 
konvergens. Det skapar även en risk att 
obalanser förstärks och påverkar 
regionernas utveckling på lång sikt. 
Omfattande investeringar i unionens 
infrastruktur, särskilt vad avser 
sammanlänkning och energieffektivitet och 
skapande av ett gemensamt europeiskt 
transportområde, är nödvändiga för att 
uppnå unionens hållbarhetsmål, inbegripet 
unionens åtaganden i fråga om målen för 
hållbar utveckling samt energi- och 
klimatmålen 2030. Således bör stödet från 
InvestEU-fonden inriktas på investeringar 
på områdena transport- och 
energiinfrastruktur, inbegripet 
energieffektivitet och förnybara 
energikällor samt andra säkra och hållbara 
energikällor med låga utsläpp, 
miljöinfrastruktur, infrastruktur i samband 
med klimatåtgärder, sjöfartsinfrastruktur 
och digital infrastruktur. InvestEU-
programmet bör prioritera områden som är 
underinvesterade och där ytterligare 
investeringar krävs. För att maximera 

14. Låga investeringsnivåer för 
infrastruktur i unionen under finanskrisen 
och återigen under covid-19-krisen har 
undergrävt unionens förmåga att främja 
hållbar tillväxt, skapande av 
arbetstillfällen, konkurrenskraft och 
konvergens. Det skapar även en risk att 
obalanser förstärks och påverkar 
regionernas utveckling på lång sikt, vilket i 
synnerhet syns när det gäller digital 
infrastruktur. Det är ytterst viktigt att 
stödja snabb och ultrasnabb tillgång till 
bredband i alla landsbygds- och 
stadsområden i unionen, uppmuntra 
digitaliseringen av offentliga tjänster, ge 
stöd till digitala nystartade företag och 
innovativa små och medelstora företag för 
att göra det möjligt för dem att 
konkurrera bättre och växa samt skynda 
på den digitala omvandlingen av hela 
ekonomin för att öka både den långsiktiga 
konkurrenskraften och resiliensen i 
unionens ekonomi. Omfattande 
investeringar i unionens infrastruktur, 
särskilt vad avser sammanlänkning och 
energieffektivitet och skapande av ett 
gemensamt europeiskt transportområde, är 
nödvändiga för att uppnå unionens 
hållbarhetsmål, inbegripet unionens 
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effekten och mervärdet av unionens 
finansieringsstöd är det lämpligt att främja 
en effektiv investeringsprocess som 
synliggör vilka projekt som är på gång och 
maximerar synergieffekterna mellan 
relevanta unionsprogram inom t.ex. 
transport, energi och digitalisering. Med 
tanke på att det kan finnas hot mot skydd 
och säkerhet bör investeringsprojekt som 
får unionsstöd omfatta åtgärder som 
säkerställer infrastrukturens resiliens, 
däribland underhålls- och 
säkerhetsåtgärder, samt ta hänsyn till 
principerna om skydd av medborgare i det 
offentliga rummet. Detta bör vara ett 
komplement till de insatser som görs av 
andra unionsfonder, som ger stöd till 
säkerhetsinslagen i investeringar i det 
offentliga rummet, transport, energi och 
annan kritisk infrastruktur, t.ex. Europeiska 
regionala utvecklingsfonden.

åtaganden i fråga om målen för hållbar 
utveckling samt energi- och klimatmålen 
2030. Således bör stödet från InvestEU-
fonden inriktas på investeringar på 
områdena transport- och 
energiinfrastruktur, inbegripet 
energieffektivitet och förnybara 
energikällor samt andra säkra och hållbara 
energikällor med låga utsläpp, 
miljöinfrastruktur, infrastruktur i samband 
med klimatåtgärder, sjöfartsinfrastruktur 
och digital infrastruktur. InvestEU-
programmet bör prioritera områden som är 
underinvesterade och där ytterligare 
investeringar krävs. För att maximera 
effekten och mervärdet av unionens 
finansieringsstöd är det lämpligt att främja 
en effektiv investeringsprocess som 
synliggör vilka projekt som är på gång och 
maximerar synergieffekterna mellan 
relevanta unionsprogram inom t.ex. 
transport, energi och digitalisering. Med 
tanke på att det kan finnas hot mot skydd 
och säkerhet bör investeringsprojekt som 
får unionsstöd omfatta åtgärder som 
säkerställer infrastrukturens resiliens, 
däribland underhålls- och 
säkerhetsåtgärder, samt ta hänsyn till 
principerna om skydd av medborgare i det 
offentliga rummet. Detta bör vara ett 
komplement till de insatser som görs av 
andra unionsfonder, som ger stöd till 
säkerhetsinslagen i investeringar i det 
offentliga rummet, transport, energi och 
annan kritisk infrastruktur, t.ex. Europeiska 
regionala utvecklingsfonden.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 14
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

14. Låga investeringsnivåer för 
infrastruktur i unionen under finanskrisen 
och återigen under covid-19-krisen har 
undergrävt unionens förmåga att främja 
hållbar tillväxt, konkurrenskraft och 
konvergens. Det skapar även en risk att 
obalanser förstärks och påverkar 
regionernas utveckling på lång sikt. 
Omfattande investeringar i unionens 
infrastruktur, särskilt vad avser 
sammanlänkning och energieffektivitet och 
skapande av ett gemensamt europeiskt 
transportområde, är nödvändiga för att 
uppnå unionens hållbarhetsmål, inbegripet 
unionens åtaganden i fråga om målen för 
hållbar utveckling samt energi- och 
klimatmålen 2030. Således bör stödet från 
InvestEU-fonden inriktas på investeringar 
på områdena transport- och 
energiinfrastruktur, inbegripet 
energieffektivitet och förnybara 
energikällor samt andra säkra och hållbara 
energikällor med låga utsläpp, 
miljöinfrastruktur, infrastruktur i samband 
med klimatåtgärder, sjöfartsinfrastruktur 
och digital infrastruktur. InvestEU-
programmet bör prioritera områden som är 
underinvesterade och där ytterligare 
investeringar krävs. För att maximera 
effekten och mervärdet av unionens 
finansieringsstöd är det lämpligt att främja 
en effektiv investeringsprocess som 
synliggör vilka projekt som är på gång och 
maximerar synergieffekterna mellan 
relevanta unionsprogram inom t.ex. 
transport, energi och digitalisering. Med 
tanke på att det kan finnas hot mot skydd 
och säkerhet bör investeringsprojekt som 
får unionsstöd omfatta åtgärder som 
säkerställer infrastrukturens resiliens, 
däribland underhålls- och 
säkerhetsåtgärder, samt ta hänsyn till 
principerna om skydd av medborgare i det 
offentliga rummet. Detta bör vara ett 
komplement till de insatser som görs av 
andra unionsfonder, som ger stöd till 
säkerhetsinslagen i investeringar i det 

14. Låga investeringsnivåer för 
infrastruktur i unionen under finanskrisen 
och återigen under covid-19-krisen har 
undergrävt unionens förmåga att främja 
hållbar tillväxt, konkurrenskraft och 
konvergens. Det skapar även en risk att 
obalanser förstärks och påverkar 
regionernas utveckling på lång sikt, vilket 
får effekter för unionens konvergens och 
sammanhållning. Omfattande 
investeringar i unionens infrastruktur, 
särskilt vad avser sammanlänkning och 
energieffektivitet och skapande av ett 
gemensamt europeiskt transportområde, är 
nödvändiga för att uppnå unionens 
hållbarhetsmål, inbegripet unionens 
åtaganden i fråga om målen för hållbar 
utveckling samt energi- och klimatmålen 
2030. Detta omfattar avgörande 
investeringar i renovering och integrering 
av innovativa lösningar i byggsektorn för 
att uppnå målet om koldioxidneutralitet 
och en mycket energieffektiv och 
klimatneutral byggsektor senast 2025. 
Investeringar i anläggningssektorn 
behövs också och bör bidra till att skapa 
upp till två miljoner arbetstillfällen och 
leda till en ren ekonomi som en del av den 
europeiska gröna given. Således bör stödet 
från InvestEU-fonden inriktas på 
investeringar på områdena transport- och 
energiinfrastruktur, inbegripet 
energieffektivitet och förnybara 
energikällor samt andra säkra och hållbara 
energikällor med låga utsläpp, 
miljöinfrastruktur, infrastruktur i samband 
med klimatåtgärder, sjöfartsinfrastruktur 
och digital infrastruktur. InvestEU-
programmet bör prioritera områden som är 
underinvesterade och där ytterligare 
investeringar krävs. För att maximera 
effekten och mervärdet av unionens 
finansieringsstöd är det lämpligt att främja 
en effektiv investeringsprocess som 
synliggör vilka projekt som är på gång och 
maximerar synergieffekterna mellan 
relevanta unionsprogram inom t.ex. 



PE657.168v01-00 30/160 AM\1212309SV.docx

SV

offentliga rummet, transport, energi och 
annan kritisk infrastruktur, t.ex. Europeiska 
regionala utvecklingsfonden.

transport, energi och digitalisering. Med 
tanke på att det kan finnas hot mot skydd 
och säkerhet bör investeringsprojekt som 
får unionsstöd omfatta åtgärder som 
säkerställer infrastrukturens resiliens, 
däribland underhålls- och 
säkerhetsåtgärder, samt ta hänsyn till 
principerna om skydd av medborgare i det 
offentliga rummet. Detta bör vara ett 
komplement till de insatser som görs av 
andra unionsfonder, som ger stöd till 
säkerhetsinslagen i investeringar i det 
offentliga rummet, transport, energi och 
annan kritisk infrastruktur, t.ex. Europeiska 
regionala utvecklingsfonden.

Or. en

Ändringsförslag 57
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

14. Låga investeringsnivåer för 
infrastruktur i unionen under finanskrisen 
och återigen under covid-19-krisen har 
undergrävt unionens förmåga att främja 
hållbar tillväxt, konkurrenskraft och 
konvergens. Det skapar även en risk att 
obalanser förstärks och påverkar 
regionernas utveckling på lång sikt. 
Omfattande investeringar i unionens 
infrastruktur, särskilt vad avser 
sammanlänkning och energieffektivitet och 
skapande av ett gemensamt europeiskt 
transportområde, är nödvändiga för att 
uppnå unionens hållbarhetsmål, inbegripet 
unionens åtaganden i fråga om målen för 
hållbar utveckling samt energi- och 
klimatmålen 2030. Således bör stödet från 
InvestEU-fonden inriktas på investeringar 
på områdena transport- och 
energiinfrastruktur, inbegripet 

14. Låga investeringsnivåer för 
infrastruktur i unionen under finanskrisen 
och återigen under covid-19-krisen har 
undergrävt unionens förmåga att främja 
hållbar tillväxt, konkurrenskraft och 
konvergens samtidigt som den respekterar 
principen att inte orsaka betydande skada 
och minimigarantierna i enlighet med 
förordning (EU) 2020/8521a. Det skapar 
även en risk att obalanser förstärks och 
påverkar regionernas utveckling på lång 
sikt. Omfattande investeringar i unionens 
infrastruktur, särskilt vad avser 
sammanlänkning och energieffektivitet och 
skapande av ett gemensamt europeiskt 
transportområde, är nödvändiga för att 
uppnå unionens hållbarhetsmål, inbegripet 
unionens åtaganden i fråga om målen för 
hållbar utveckling samt energi- och 
klimatmålen 2030. Således bör stödet från 
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energieffektivitet och förnybara 
energikällor samt andra säkra och hållbara 
energikällor med låga utsläpp, 
miljöinfrastruktur, infrastruktur i samband 
med klimatåtgärder, sjöfartsinfrastruktur 
och digital infrastruktur. InvestEU-
programmet bör prioritera områden som är 
underinvesterade och där ytterligare 
investeringar krävs. För att maximera 
effekten och mervärdet av unionens 
finansieringsstöd är det lämpligt att främja 
en effektiv investeringsprocess som 
synliggör vilka projekt som är på gång och 
maximerar synergieffekterna mellan 
relevanta unionsprogram inom t.ex. 
transport, energi och digitalisering. Med 
tanke på att det kan finnas hot mot skydd 
och säkerhet bör investeringsprojekt som 
får unionsstöd omfatta åtgärder som 
säkerställer infrastrukturens resiliens, 
däribland underhålls- och 
säkerhetsåtgärder, samt ta hänsyn till 
principerna om skydd av medborgare i det 
offentliga rummet. Detta bör vara ett 
komplement till de insatser som görs av 
andra unionsfonder, som ger stöd till 
säkerhetsinslagen i investeringar i det 
offentliga rummet, transport, energi och 
annan kritisk infrastruktur, t.ex. Europeiska 
regionala utvecklingsfonden.

InvestEU-fonden inriktas på investeringar 
på områdena transport- och 
energiinfrastruktur, inbegripet 
energieffektivitet och förnybara 
energikällor samt andra säkra och hållbara 
energikällor med låga utsläpp, 
miljöinfrastruktur, infrastruktur i samband 
med klimatåtgärder, sjöfartsinfrastruktur 
och digital infrastruktur. InvestEU-
programmet bör prioritera områden som är 
underinvesterade och där ytterligare 
investeringar krävs. För att maximera 
effekten och mervärdet av unionens 
finansieringsstöd är det lämpligt att främja 
en effektiv investeringsprocess som 
synliggör vilka projekt som är på gång och 
maximerar synergieffekterna mellan 
relevanta unionsprogram inom t.ex. 
transport, energi och digitalisering. Med 
tanke på att det kan finnas hot mot skydd 
och säkerhet bör investeringsprojekt som 
får unionsstöd omfatta åtgärder som 
säkerställer infrastrukturens resiliens, 
däribland underhålls- och 
säkerhetsåtgärder, samt ta hänsyn till 
principerna om skydd av medborgare i det 
offentliga rummet. Detta bör vara ett 
komplement till de insatser som görs av 
andra unionsfonder, som ger stöd till 
säkerhetsinslagen i investeringar i det 
offentliga rummet, transport, energi och 
annan kritisk infrastruktur, t.ex. Europeiska 
regionala utvecklingsfonden.

_________________
1a Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2020/852 av den 18 juni 
2020 om inrättande av en ram för att 
underlätta hållbara investeringar, och om 
ändring av förordning (EU) 2019/2088 
(EUT L 198, 22.6.2020. s. 13).

Or. en

Ändringsförslag 58
Eva Kaili, Nicolás González Casares, Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, 
Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Dan Nica, Josianne Cutajar
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Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

14. Låga investeringsnivåer för 
infrastruktur i unionen under finanskrisen 
och återigen under covid-19-krisen har 
undergrävt unionens förmåga att främja 
hållbar tillväxt, konkurrenskraft och 
konvergens. Det skapar även en risk att 
obalanser förstärks och påverkar 
regionernas utveckling på lång sikt. 
Omfattande investeringar i unionens 
infrastruktur, särskilt vad avser 
sammanlänkning och energieffektivitet och 
skapande av ett gemensamt europeiskt 
transportområde, är nödvändiga för att 
uppnå unionens hållbarhetsmål, inbegripet 
unionens åtaganden i fråga om målen för 
hållbar utveckling samt energi- och 
klimatmålen 2030. Således bör stödet från 
InvestEU-fonden inriktas på investeringar 
på områdena transport- och 
energiinfrastruktur, inbegripet 
energieffektivitet och förnybara 
energikällor samt andra säkra och hållbara 
energikällor med låga utsläpp, 
miljöinfrastruktur, infrastruktur i samband 
med klimatåtgärder, sjöfartsinfrastruktur 
och digital infrastruktur. InvestEU-
programmet bör prioritera områden som är 
underinvesterade och där ytterligare 
investeringar krävs. För att maximera 
effekten och mervärdet av unionens 
finansieringsstöd är det lämpligt att främja 
en effektiv investeringsprocess som 
synliggör vilka projekt som är på gång och 
maximerar synergieffekterna mellan 
relevanta unionsprogram inom t.ex. 
transport, energi och digitalisering. Med 
tanke på att det kan finnas hot mot skydd 
och säkerhet bör investeringsprojekt som 
får unionsstöd omfatta åtgärder som 
säkerställer infrastrukturens resiliens, 
däribland underhålls- och 
säkerhetsåtgärder, samt ta hänsyn till 
principerna om skydd av medborgare i det 

14. Låga investeringsnivåer för 
infrastruktur i unionen under finanskrisen 
och återigen under covid-19-krisen har 
undergrävt unionens förmåga att främja 
hållbar tillväxt, konkurrenskraft och 
konvergens samt skapandet av 
arbetstillfällen. Det skapar även en risk att 
obalanser förstärks och påverkar 
regionernas utveckling på lång sikt. 
Omfattande investeringar i 
innovationsekosystem som främjar 
tekniskt entreprenörskap och 
utvecklingen av nystartade företag samt 
investeringar i unionens infrastruktur, 
särskilt vad avser sammanlänkning och 
energieffektivitet och skapande av ett 
gemensamt europeiskt transportområde, är 
nödvändiga för att uppnå unionens 
hållbarhetsmål, inbegripet unionens 
åtaganden i fråga om målen för hållbar 
utveckling samt energi- och klimatmålen 
2030. Således bör stödet från InvestEU-
fonden inriktas på investeringar på 
områdena transport- och 
energiinfrastruktur, inbegripet 
energieffektivitet och förnybara 
energikällor samt andra säkra och hållbara 
energikällor med låga utsläpp, 
miljöinfrastruktur, infrastruktur i samband 
med klimatåtgärder, sjöfartsinfrastruktur 
och digital infrastruktur och omvandling. 
InvestEU-programmet bör prioritera 
områden som är underinvesterade och där 
ytterligare investeringar krävs. För att 
maximera effekten och mervärdet av 
unionens finansieringsstöd är det lämpligt 
att främja en effektiv investeringsprocess 
som synliggör vilka projekt som är på gång 
och maximerar synergieffekterna mellan 
relevanta unionsprogram inom t.ex. 
transport, energi och digitalisering. Med 
tanke på att det kan finnas hot mot skydd 
och säkerhet bör investeringsprojekt som 
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offentliga rummet. Detta bör vara ett 
komplement till de insatser som görs av 
andra unionsfonder, som ger stöd till 
säkerhetsinslagen i investeringar i det 
offentliga rummet, transport, energi och 
annan kritisk infrastruktur, t.ex. Europeiska 
regionala utvecklingsfonden.

får unionsstöd omfatta åtgärder som 
säkerställer infrastrukturens resiliens, 
däribland underhålls- och 
säkerhetsåtgärder, samt ta hänsyn till 
principerna om skydd av medborgare i det 
offentliga rummet. Detta bör vara ett 
komplement till de insatser som görs av 
andra unionsfonder, som ger stöd till 
säkerhetsinslagen i investeringar i det 
offentliga rummet, transport, energi och 
annan kritisk infrastruktur, t.ex. Europeiska 
regionala utvecklingsfonden.

Or. en

Ändringsförslag 59
Paolo Borchia

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

14. Låga investeringsnivåer för 
infrastruktur i unionen under finanskrisen 
och återigen under covid-19-krisen har 
undergrävt unionens förmåga att främja 
hållbar tillväxt, konkurrenskraft och 
konvergens. Det skapar även en risk att 
obalanser förstärks och påverkar 
regionernas utveckling på lång sikt. 
Omfattande investeringar i unionens 
infrastruktur, särskilt vad avser 
sammanlänkning och energieffektivitet och 
skapande av ett gemensamt europeiskt 
transportområde, är nödvändiga för att 
uppnå unionens hållbarhetsmål, inbegripet 
unionens åtaganden i fråga om målen för 
hållbar utveckling samt energi- och 
klimatmålen 2030. Således bör stödet från 
InvestEU-fonden inriktas på investeringar 
på områdena transport- och 
energiinfrastruktur, inbegripet 
energieffektivitet och förnybara 
energikällor samt andra säkra och 
hållbara energikällor med låga utsläpp, 
miljöinfrastruktur, infrastruktur i 

14. Låga investeringsnivåer för 
infrastruktur i unionen under finanskrisen 
och återigen under covid-19-krisen har 
undergrävt unionens förmåga att främja 
hållbar ekonomisk tillväxt och jobbtillväxt, 
konkurrenskraft och konvergens. Det 
skapar även en risk att obalanser förstärks 
och påverkar regionernas utveckling på 
lång sikt. Omfattande investeringar i 
unionens infrastruktur, särskilt vad avser 
sammanlänkning och energieffektivitet och 
skapande av ett gemensamt europeiskt 
transportområde, är nödvändiga för att 
uppnå unionens hållbarhetsmål, inbegripet 
unionens åtaganden i fråga om målen för 
hållbar utveckling. Således bör stödet från 
InvestEU-fonden inriktas på investeringar 
på områdena transport- och 
energiinfrastruktur, inbegripet 
energieffektivitet, sjöfartsinfrastruktur och 
digital infrastruktur. InvestEU-programmet 
bör prioritera områden som är 
underinvesterade och där ytterligare 
investeringar krävs. För att maximera 
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samband med klimatåtgärder, 
sjöfartsinfrastruktur och digital 
infrastruktur. InvestEU-programmet bör 
prioritera områden som är 
underinvesterade och där ytterligare 
investeringar krävs. För att maximera 
effekten och mervärdet av unionens 
finansieringsstöd är det lämpligt att främja 
en effektiv investeringsprocess som 
synliggör vilka projekt som är på gång och 
maximerar synergieffekterna mellan 
relevanta unionsprogram inom t.ex. 
transport, energi och digitalisering. Med 
tanke på att det kan finnas hot mot skydd 
och säkerhet bör investeringsprojekt som 
får unionsstöd omfatta åtgärder som 
säkerställer infrastrukturens resiliens, 
däribland underhålls- och 
säkerhetsåtgärder, samt ta hänsyn till 
principerna om skydd av medborgare i det 
offentliga rummet. Detta bör vara ett 
komplement till de insatser som görs av 
andra unionsfonder, som ger stöd till 
säkerhetsinslagen i investeringar i det 
offentliga rummet, transport, energi och 
annan kritisk infrastruktur, t.ex. Europeiska 
regionala utvecklingsfonden.

effekten och mervärdet av unionens 
finansieringsstöd är det lämpligt att främja 
en effektiv investeringsprocess som 
synliggör vilka projekt som är på gång och 
maximerar synergieffekterna mellan 
relevanta unionsprogram inom t.ex. 
transport, energi och digitalisering. Med 
tanke på att det kan finnas hot mot skydd 
och säkerhet bör investeringsprojekt som 
får unionsstöd omfatta åtgärder som 
säkerställer infrastrukturens resiliens, 
däribland underhålls- och 
säkerhetsåtgärder, samt ta hänsyn till 
principerna om skydd av medborgare i det 
offentliga rummet. Detta bör vara ett 
komplement till de insatser som görs av 
andra unionsfonder, som ger stöd till 
säkerhetsinslagen i investeringar i det 
offentliga rummet, transport, energi och 
annan kritisk infrastruktur, t.ex. Europeiska 
regionala utvecklingsfonden.

Or. en

Ändringsförslag 60
Seán Kelly
för PPE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

14. Låga investeringsnivåer för 
infrastruktur i unionen under finanskrisen 
och återigen under covid-19-krisen har 
undergrävt unionens förmåga att främja 
hållbar tillväxt, konkurrenskraft och 
konvergens. Det skapar även en risk att 
obalanser förstärks och påverkar 
regionernas utveckling på lång sikt. 

14. Låga investeringsnivåer för 
infrastruktur i unionen under finanskrisen 
och återigen under covid-19-krisen har 
undergrävt unionens förmåga att främja 
hållbar tillväxt, konkurrenskraft och 
konvergens. Det skapar även en risk att 
obalanser förstärks och påverkar 
regionernas utveckling på lång sikt. 



AM\1212309SV.docx 35/160 PE657.168v01-00

SV

Omfattande investeringar i unionens 
infrastruktur, särskilt vad avser 
sammanlänkning och energieffektivitet och 
skapande av ett gemensamt europeiskt 
transportområde, är nödvändiga för att 
uppnå unionens hållbarhetsmål, inbegripet 
unionens åtaganden i fråga om målen för 
hållbar utveckling samt energi- och 
klimatmålen 2030. Således bör stödet från 
InvestEU-fonden inriktas på investeringar 
på områdena transport- och 
energiinfrastruktur, inbegripet 
energieffektivitet och förnybara 
energikällor samt andra säkra och hållbara 
energikällor med låga utsläpp, 
miljöinfrastruktur, infrastruktur i samband 
med klimatåtgärder, sjöfartsinfrastruktur 
och digital infrastruktur. InvestEU-
programmet bör prioritera områden som är 
underinvesterade och där ytterligare 
investeringar krävs. För att maximera 
effekten och mervärdet av unionens 
finansieringsstöd är det lämpligt att främja 
en effektiv investeringsprocess som 
synliggör vilka projekt som är på gång och 
maximerar synergieffekterna mellan 
relevanta unionsprogram inom t.ex. 
transport, energi och digitalisering. Med 
tanke på att det kan finnas hot mot skydd 
och säkerhet bör investeringsprojekt som 
får unionsstöd omfatta åtgärder som 
säkerställer infrastrukturens resiliens, 
däribland underhålls- och 
säkerhetsåtgärder, samt ta hänsyn till 
principerna om skydd av medborgare i det 
offentliga rummet. Detta bör vara ett 
komplement till de insatser som görs av 
andra unionsfonder, som ger stöd till 
säkerhetsinslagen i investeringar i det 
offentliga rummet, transport, energi och 
annan kritisk infrastruktur, t.ex. Europeiska 
regionala utvecklingsfonden.

Omfattande investeringar i unionens 
infrastruktur, särskilt vad avser 
sammanlänkning och energieffektivitet och 
skapande av ett gemensamt europeiskt 
transportområde, är nödvändiga för att 
uppnå unionens hållbarhetsmål, inbegripet 
unionens åtaganden i fråga om målen för 
hållbar utveckling samt energi- och 
klimatmålen 2030. Således bör stödet från 
InvestEU-fonden inriktas på investeringar 
på områdena transport- och 
energiinfrastruktur, inbegripet 
energieffektivitet och förnybara 
energikällor samt andra säkra och hållbara 
energikällor med låga utsläpp, 
miljöinfrastruktur, infrastruktur i samband 
med klimatåtgärder, sjöfartsinfrastruktur, 
rymdinfrastruktur och digital 
infrastruktur. InvestEU-programmet bör 
prioritera områden som är 
underinvesterade och där ytterligare 
investeringar krävs. För att maximera 
effekten och mervärdet av unionens 
finansieringsstöd är det lämpligt att främja 
en effektiv investeringsprocess som 
synliggör vilka projekt som är på gång och 
maximerar synergieffekterna mellan 
relevanta unionsprogram inom t.ex. 
transport, energi och digitalisering. Med 
tanke på att det kan finnas hot mot skydd 
och säkerhet bör investeringsprojekt som 
får unionsstöd omfatta åtgärder som 
säkerställer infrastrukturens resiliens, 
däribland underhålls- och 
säkerhetsåtgärder, samt ta hänsyn till 
principerna om skydd av medborgare i det 
offentliga rummet. Detta bör vara ett 
komplement till de insatser som görs av 
andra unionsfonder, som ger stöd till 
säkerhetsinslagen i investeringar i det 
offentliga rummet, transport, energi, 
rymden, både i omloppsbanan och på 
marken, och annan kritisk infrastruktur, 
t.ex. Europeiska regionala 
utvecklingsfonden.

Or. en
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Ändringsförslag 61
Massimiliano Salini, Carlos Zorrinho, Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

14. Låga investeringsnivåer för 
infrastruktur i unionen under finanskrisen 
och återigen under covid-19-krisen har 
undergrävt unionens förmåga att främja 
hållbar tillväxt, konkurrenskraft och 
konvergens. Det skapar även en risk att 
obalanser förstärks och påverkar 
regionernas utveckling på lång sikt. 
Omfattande investeringar i unionens 
infrastruktur, särskilt vad avser 
sammanlänkning och energieffektivitet och 
skapande av ett gemensamt europeiskt 
transportområde, är nödvändiga för att 
uppnå unionens hållbarhetsmål, inbegripet 
unionens åtaganden i fråga om målen för 
hållbar utveckling samt energi- och 
klimatmålen 2030. Således bör stödet från 
InvestEU-fonden inriktas på investeringar 
på områdena transport- och 
energiinfrastruktur, inbegripet 
energieffektivitet och förnybara 
energikällor samt andra säkra och hållbara 
energikällor med låga utsläpp, 
miljöinfrastruktur, infrastruktur i samband 
med klimatåtgärder, sjöfartsinfrastruktur 
och digital infrastruktur. InvestEU-
programmet bör prioritera områden som är 
underinvesterade och där ytterligare 
investeringar krävs. För att maximera 
effekten och mervärdet av unionens 
finansieringsstöd är det lämpligt att främja 
en effektiv investeringsprocess som 
synliggör vilka projekt som är på gång och 
maximerar synergieffekterna mellan 
relevanta unionsprogram inom t.ex. 
transport, energi och digitalisering. Med 
tanke på att det kan finnas hot mot skydd 
och säkerhet bör investeringsprojekt som 
får unionsstöd omfatta åtgärder som 
säkerställer infrastrukturens resiliens, 
däribland underhålls- och 

14. Låga investeringsnivåer för 
infrastruktur i unionen under finanskrisen 
och återigen under covid-19-krisen har 
undergrävt unionens förmåga att främja 
hållbar tillväxt, konkurrenskraft och 
konvergens. Det skapar även en risk att 
obalanser förstärks och påverkar 
regionernas utveckling på lång sikt. 
Omfattande investeringar i unionens 
infrastruktur, särskilt vad avser 
sammanlänkning och energieffektivitet och 
skapande av ett gemensamt europeiskt 
transportområde, är nödvändiga för att 
uppnå unionens hållbarhetsmål, inbegripet 
unionens åtaganden i fråga om målen för 
hållbar utveckling samt energi- och 
klimatmålen 2030. Således bör stödet från 
InvestEU-fonden inriktas på investeringar 
på områdena transport- och 
energiinfrastruktur, inbegripet 
energieffektivitet och förnybara 
energikällor samt andra säkra och hållbara 
energikällor med låga utsläpp, 
miljöinfrastruktur, infrastruktur i samband 
med klimatåtgärder, sjöfartsinfrastruktur, 
rymdinfrastruktur och digital 
infrastruktur. InvestEU-programmet bör 
prioritera områden som är 
underinvesterade och där ytterligare 
investeringar krävs. För att maximera 
effekten och mervärdet av unionens 
finansieringsstöd är det lämpligt att främja 
en effektiv investeringsprocess som 
synliggör vilka projekt som är på gång och 
maximerar synergieffekterna mellan 
relevanta unionsprogram inom t.ex. 
transport, energi och digitalisering. Med 
tanke på att det kan finnas hot mot skydd 
och säkerhet bör investeringsprojekt som 
får unionsstöd omfatta åtgärder som 
säkerställer infrastrukturens resiliens, 
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säkerhetsåtgärder, samt ta hänsyn till 
principerna om skydd av medborgare i det 
offentliga rummet. Detta bör vara ett 
komplement till de insatser som görs av 
andra unionsfonder, som ger stöd till 
säkerhetsinslagen i investeringar i det 
offentliga rummet, transport, energi och 
annan kritisk infrastruktur, t.ex. Europeiska 
regionala utvecklingsfonden.

däribland underhålls- och 
säkerhetsåtgärder, samt ta hänsyn till 
principerna om skydd av medborgare i det 
offentliga rummet. Detta bör vara ett 
komplement till de insatser som görs av 
andra unionsfonder, som ger stöd till 
säkerhetsinslagen i investeringar i det 
offentliga rummet, transport, energi, 
rymden, både i omloppsbanan och på 
marken, och annan kritisk infrastruktur, 
t.ex. Europeiska regionala 
utvecklingsfonden.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

14. Låga investeringsnivåer för 
infrastruktur i unionen under finanskrisen 
och återigen under covid-19-krisen har 
undergrävt unionens förmåga att främja 
hållbar tillväxt, konkurrenskraft och 
konvergens. Det skapar även en risk att 
obalanser förstärks och påverkar 
regionernas utveckling på lång sikt. 
Omfattande investeringar i unionens 
infrastruktur, särskilt vad avser 
sammanlänkning och energieffektivitet och 
skapande av ett gemensamt europeiskt 
transportområde, är nödvändiga för att 
uppnå unionens hållbarhetsmål, inbegripet 
unionens åtaganden i fråga om målen för 
hållbar utveckling samt energi- och 
klimatmålen 2030. Således bör stödet från 
InvestEU-fonden inriktas på investeringar 
på områdena transport- och 
energiinfrastruktur, inbegripet 
energieffektivitet och förnybara 
energikällor samt andra säkra och hållbara 
energikällor med låga utsläpp, 

14. Låga investeringsnivåer för 
infrastruktur i unionen under finanskrisen 
och återigen under covid-19-krisen har 
undergrävt unionens förmåga att främja 
hållbar tillväxt, konkurrenskraft och 
konvergens. Det skapar även en risk att 
obalanser förstärks och påverkar 
regionernas utveckling på lång sikt. 
Omfattande investeringar i unionens 
infrastruktur, särskilt vad avser 
sammanlänkning och energieffektivitet och 
skapande av ett gemensamt europeiskt 
transportområde, är nödvändiga för att 
uppnå unionens hållbarhetsmål, inbegripet 
unionens åtaganden i fråga om målen för 
hållbar utveckling samt energi- och 
klimatmålen 2030. Således bör stödet från 
InvestEU-fonden inriktas på investeringar 
på områdena transport- och 
energiinfrastruktur, inbegripet 
energieffektivitet och förnybara 
energikällor samt andra säkra och hållbara 
energikällor med låga utsläpp, 
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miljöinfrastruktur, infrastruktur i samband 
med klimatåtgärder, sjöfartsinfrastruktur 
och digital infrastruktur. InvestEU-
programmet bör prioritera områden som är 
underinvesterade och där ytterligare 
investeringar krävs. För att maximera 
effekten och mervärdet av unionens 
finansieringsstöd är det lämpligt att främja 
en effektiv investeringsprocess som 
synliggör vilka projekt som är på gång och 
maximerar synergieffekterna mellan 
relevanta unionsprogram inom t.ex. 
transport, energi och digitalisering. Med 
tanke på att det kan finnas hot mot skydd 
och säkerhet bör investeringsprojekt som 
får unionsstöd omfatta åtgärder som 
säkerställer infrastrukturens resiliens, 
däribland underhålls- och 
säkerhetsåtgärder, samt ta hänsyn till 
principerna om skydd av medborgare i det 
offentliga rummet. Detta bör vara ett 
komplement till de insatser som görs av 
andra unionsfonder, som ger stöd till 
säkerhetsinslagen i investeringar i det 
offentliga rummet, transport, energi och 
annan kritisk infrastruktur, t.ex. Europeiska 
regionala utvecklingsfonden.

miljöinfrastruktur, infrastruktur i samband 
med klimatåtgärder, sjöfartsinfrastruktur 
och digital infrastruktur. InvestEU-
programmet bör prioritera 
underinvesterade områden i hela unionen. 
För att maximera effekten och mervärdet 
av unionens finansieringsstöd är det 
lämpligt att främja en effektiv 
investeringsprocess som synliggör vilka 
projekt som är på gång och maximerar 
synergieffekterna mellan relevanta 
unionsprogram inom t.ex. transport, energi 
och digitalisering. Med tanke på att det kan 
finnas hot mot skydd och säkerhet bör 
investeringsprojekt som får unionsstöd 
omfatta åtgärder som säkerställer 
infrastrukturens resiliens, däribland 
underhålls- och säkerhetsåtgärder, samt ta 
hänsyn till principerna om skydd av 
medborgare i det offentliga rummet. Detta 
bör vara ett komplement till de insatser 
som görs av andra unionsfonder, som ger 
stöd till säkerhetsinslagen i investeringar i 
det offentliga rummet, transport, energi och 
annan kritisk infrastruktur, t.ex. Europeiska 
regionala utvecklingsfonden.

Or. en

Ändringsförslag 63
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

18. Även om de samlade 
investeringarna i unionen var på uppgång 
före covid-19-krisen var investeringarna i 
verksamhet med högre risk, till exempel 
forskning och innovation, ändå 
otillräckliga och krisen tros ha haft en 
mycket negativ inverkan på dem. Den 
underinvestering i forskning och 

18. Även om de samlade 
investeringarna i unionen var på uppgång 
före covid-19-krisen var investeringarna i 
verksamhet med högre risk, till exempel 
forskning och innovation, ändå 
otillräckliga och krisen tros ha haft en 
mycket negativ inverkan på dem. 
Forskning och innovation kommer att 
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innovation som blir följden av detta skadar 
unionens industriella och ekonomiska 
konkurrenskraft och dess medborgares 
livskvalitet. InvestEU-fonden bör 
tillhandahålla lämpliga finansiella 
produkter som omfattar olika faser i 
innovationscykeln och många olika 
intressenter för att i synnerhet möjliggöra 
uppskalning och spridning av lösningar i 
kommersiell skala i unionen, i syfte att 
göra sådana lösningar konkurrenskraftiga 
på världsmarknaderna och främja unionens 
spetskompetens inom hållbar teknik på 
global nivå, i synergi med Horisont 
Europa, inklusive Europeiska 
innovationsrådet. I detta avseende bör 
erfarenheterna från finansieringsinstrument 
som InnovFin – EU-finansiering för 
innovatörer, som lanserats inom Horisont 
2020 för att underlätta och påskynda 
tillgången till finansiering för innovativa 
företag, utgöra en god grund för 
genomförandet av detta riktade stöd.

vara viktigt för att klara krisen och skapa 
den teknik som krävs för att uppnå 
unionens strategier och mål. Som en del 
av Europa 2020-strategin gick 
medlemsstaterna med på att senast 2020 
ha investerat 3 % av sitt BNP i forskning 
och innovation, men detta har hittills inte 
uppnåtts. Därför bör InvestEU bidra 
kraftigt till att öka de offentliga och 
privata investeringarna i FoI i 
medlemsstaterna och därmed till att 
sammanlagt minst 3 % av unionens BNP 
investeras i forskning och utveckling. För 
att uppnå målet måste medlemsstaterna 
och den privata sektorn komplettera 
programmet med sina egna, strängare 
investeringsåtgärder i forskning, 
utveckling och innovation för att undvika 
en underinvestering i forskning och 
innovation som skadar unionens 
industriella och ekonomiska 
konkurrenskraft och dess medborgares 
livskvalitet. InvestEU-fonden bör även 
tillhandahålla lämpliga finansiella 
produkter som omfattar olika faser i 
innovationscykeln och många olika 
intressenter för att i synnerhet möjliggöra 
uppskalning och spridning av lösningar i 
kommersiell skala i unionen, i syfte att 
göra sådana lösningar konkurrenskraftiga 
på världsmarknaderna och främja unionens 
spetskompetens inom hållbar teknik på 
global nivå, i synergi med Horisont 
Europa, inklusive Europeiska 
innovationsrådet. I detta avseende bör 
erfarenheterna från finansieringsinstrument 
som InnovFin – EU-finansiering för 
innovatörer, som lanserats inom Horisont 
2020 för att underlätta och påskynda 
tillgången till finansiering för innovativa 
företag, utgöra en god grund för 
genomförandet av detta riktade stöd.

Or. en

Ändringsförslag 64



PE657.168v01-00 40/160 AM\1212309SV.docx

SV

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

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

18. Även om de samlade 
investeringarna i unionen var på uppgång 
före covid-19-krisen var investeringarna i 
verksamhet med högre risk, till exempel 
forskning och innovation, ändå 
otillräckliga och krisen tros ha haft en 
mycket negativ inverkan på dem. Den 
underinvestering i forskning och 
innovation som blir följden av detta skadar 
unionens industriella och ekonomiska 
konkurrenskraft och dess medborgares 
livskvalitet. InvestEU-fonden bör 
tillhandahålla lämpliga finansiella 
produkter som omfattar olika faser i 
innovationscykeln och många olika 
intressenter för att i synnerhet möjliggöra 
uppskalning och spridning av lösningar i 
kommersiell skala i unionen, i syfte att 
göra sådana lösningar konkurrenskraftiga 
på världsmarknaderna och främja unionens 
spetskompetens inom hållbar teknik på 
global nivå, i synergi med Horisont 
Europa, inklusive Europeiska 
innovationsrådet. I detta avseende bör 
erfarenheterna från finansieringsinstrument 
som InnovFin – EU-finansiering för 
innovatörer, som lanserats inom Horisont 
2020 för att underlätta och påskynda 
tillgången till finansiering för innovativa 
företag, utgöra en god grund för 
genomförandet av detta riktade stöd.

18. Även om de samlade 
investeringarna i unionen var på uppgång 
före covid-19-krisen var investeringarna i 
verksamhet med högre risk, till exempel 
forskning och innovation, ändå 
otillräckliga och krisen tros ha haft en 
mycket negativ inverkan på dem. Eftersom 
forskning och innovation kommer att vara 
avgörande för att konsolidera unionens 
motståndskraft att hantera framtida 
utmaningar bör InvestEU-fonden åtgärda 
den nuvarande underinvestering i 
forskning och innovation som skadar 
unionens industriella och ekonomiska 
konkurrenskraft och dess medborgares 
livskvalitet. InvestEU-fonden bör 
tillhandahålla lämpliga finansiella 
produkter som omfattar olika faser i 
innovationscykeln och många olika 
intressenter för att i synnerhet möjliggöra 
uppskalning och spridning av lösningar i 
kommersiell skala i unionen, i syfte att 
göra sådana lösningar konkurrenskraftiga 
på världsmarknaderna och främja unionens 
spetskompetens inom hållbar teknik på 
global nivå, i synergi med Horisont 
Europa, inklusive Europeiska 
innovationsrådet. I detta avseende bör 
erfarenheterna från finansieringsinstrument 
som InnovFin – EU-finansiering för 
innovatörer, som lanserats inom Horisont 
2020 för att underlätta och påskynda 
tillgången till finansiering för innovativa 
företag, utgöra en god grund för 
genomförandet av detta riktade stöd.

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

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

18. Även om de samlade 
investeringarna i unionen var på uppgång 
före covid-19-krisen var investeringarna i 
verksamhet med högre risk, till exempel 
forskning och innovation, ändå 
otillräckliga och krisen tros ha haft en 
mycket negativ inverkan på dem. Den 
underinvestering i forskning och 
innovation som blir följden av detta skadar 
unionens industriella och ekonomiska 
konkurrenskraft och dess medborgares 
livskvalitet. InvestEU-fonden bör 
tillhandahålla lämpliga finansiella 
produkter som omfattar olika faser i 
innovationscykeln och många olika 
intressenter för att i synnerhet möjliggöra 
uppskalning och spridning av lösningar i 
kommersiell skala i unionen, i syfte att 
göra sådana lösningar konkurrenskraftiga 
på världsmarknaderna och främja unionens 
spetskompetens inom hållbar teknik på 
global nivå, i synergi med Horisont 
Europa, inklusive Europeiska 
innovationsrådet. I detta avseende bör 
erfarenheterna från finansieringsinstrument 
som InnovFin – EU-finansiering för 
innovatörer, som lanserats inom Horisont 
2020 för att underlätta och påskynda 
tillgången till finansiering för innovativa 
företag, utgöra en god grund för 
genomförandet av detta riktade stöd.

18. Även om de samlade 
investeringarna i unionen var på uppgång 
före covid-19-krisen var investeringarna 
ojämna per region, vilket är en trend som 
förväntas öka i de regioner som drabbas 
hårdare av pandemin. Investeringar i 
verksamhet med högre risk, till exempel 
forskning och innovation, var dessutom 
ändå otillräckliga och krisen tros ha haft en 
mycket negativ inverkan på dem. Den 
underinvestering i forskning och 
innovation som blir följden av detta skadar 
unionens industriella och ekonomiska 
konkurrenskraft, skapandet av 
arbetstillfällen och kvaliteten på dessa och 
dess medborgares livskvalitet. InvestEU-
fonden bör tillhandahålla lämpliga 
finansiella produkter som omfattar olika 
faser i innovationscykeln och många olika 
intressenter för att i synnerhet möjliggöra 
uppskalning och spridning av lösningar i 
kommersiell skala i unionen, i syfte att 
göra sådana lösningar konkurrenskraftiga 
på världsmarknaderna och främja unionens 
spetskompetens inom hållbar teknik på 
global nivå, i synergi med Horisont 
Europa, inklusive Europeiska 
innovationsrådet. I detta avseende bör 
erfarenheterna från finansieringsinstrument 
som InnovFin – EU-finansiering för 
innovatörer, som lanserats inom Horisont 
2020 för att underlätta och påskynda 
tillgången till finansiering för innovativa 
företag, utgöra en god grund för 
genomförandet av detta riktade stöd.

Or. en
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Ändringsförslag 66
Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski, 
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

19. Turistnäringen är viktig för 
unionens ekonomi och denna sektor har 
upplevt en särskilt kraftig nedgång till följd 
av covid-19-pandemin. InvestEU-
programmet bör bidra till att stärka 
sektorns långsiktiga konkurrenskraft 
genom att stödja insatser som främjar 
hållbar, innovativ och digital turism.

19. Turistnäringen är viktig för 
unionens ekonomi eftersom den, 
tillsammans med resebranschen, direkt 
bidrar med 3,9 % till unionens BNP och 
står för 5,1 % av den totala arbetskraften i 
unionen. Denna sektor, som består av 
hotell, restauranger, researrangörer, 
resebyråer, företag som bedriver 
passagerartransporter samt sevärdheter, 
utgörs främst av små och medelstora 
företag, inbegripet familjeföretag, som har 
upplevt en särskilt kraftig nedgång till följd 
av covid-19-pandemin. InvestEU-
programmet bör bidra till att stärka 
sektorns återhämtning och långsiktiga 
konkurrenskraft genom att stödja insatser 
som främjar hållbar, innovativ och digital 
turism. Vid behov bör också programmet 
ta hänsyn till behovet av att minska 
medlemsstaternas alltför stora beroende 
av turism, som visade sig bli en av de 
branscher i unionens ekonomi som var 
mest sårbara för omedelbara och 
oförutsägbara hinder för den fria 
rörligheten för personer i unionen.

Or. en

Ändringsförslag 67
Pascal Arimont

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

19. Turistnäringen är viktig för 
unionens ekonomi och denna sektor har 

19. Turistnäringen är viktig för 
unionens ekonomi och sysselsätter över 22 
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upplevt en särskilt kraftig nedgång till följd 
av covid-19-pandemin. InvestEU-
programmet bör bidra till att stärka 
sektorns långsiktiga konkurrenskraft 
genom att stödja insatser som främjar 
hållbar, innovativ och digital turism.

miljoner människor, främst i 
mikroföretag och små och medelstora 
företag, med en hög andel kvinnor och 
unga. Turistnäringen har upplevt en 
särskilt kraftig nedgång till följd av covid-
19-pandemin, med inkomstförluster på 
uppskattningsvis 85 % för hotell, 
restauranger, researrangörer, resebyråer 
och fjärrtågtrafiken, och 90 % för 
kryssningsbolag och flygbolag i maj 2020. 
InvestEU-programmet bör bidra till att 
stärka sektorns långsiktiga konkurrenskraft 
genom att stödja en hållbar, säker, rättvis, 
innovativ och digital återhämtning inom 
turistnäringen.

Or. en

Ändringsförslag 68
Paolo Borchia

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

19. Turistnäringen är viktig för 
unionens ekonomi och denna sektor har 
upplevt en särskilt kraftig nedgång till följd 
av covid-19-pandemin. InvestEU-
programmet bör bidra till att stärka 
sektorns långsiktiga konkurrenskraft 
genom att stödja insatser som främjar 
hållbar, innovativ och digital turism.

19. Turistnäringen är viktig för 
unionens ekonomi och denna sektor har 
upplevt en särskilt kraftig nedgång till följd 
av covid-19-pandemin i form av ett stort 
antal konkurser bland företag och 
förlorade arbetstillfällen. Medlemsstater 
där turistnäringen står för en betydande 
andel av BNP kommer sannolikt att 
drabbas av negativa strukturella 
konsekvenser på lång sikt till följd av 
pandemins effekter på branschen 
InvestEU-programmet bör bidra till att 
stärka sektorns långsiktiga konkurrenskraft 
genom att stödja insatser som främjar 
turistnäringen samt innovativ och digital 
turism.

Or. en
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Ändringsförslag 69
Eva Kaili, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Robert Hajšel, 
Josianne Cutajar

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

19. Turistnäringen är viktig för 
unionens ekonomi och denna sektor har 
upplevt en särskilt kraftig nedgång till följd 
av covid-19-pandemin. InvestEU-
programmet bör bidra till att stärka 
sektorns långsiktiga konkurrenskraft 
genom att stödja insatser som främjar 
hållbar, innovativ och digital turism.

19. Hotell- och restaurangbranschen 
är viktig för unionens ekonomi och 
sysselsätter 5 % av unionens arbetskraft. 
Turistnäringen har upplevt en särskilt 
kraftig nedgång till följd av covid-19-
pandemin, med stora inkomstförluster för 
hotell, restauranger, researrangörer, 
resebyråer, fjärrtågtrafiken, 
kryssningsbolag och flygbolag. InvestEU-
programmet bör bidra till att stärka hotell- 
och restaurangbranschens långsiktiga 
konkurrenskraft genom att stödja insatser 
som främjar hållbar, innovativ och digital 
turism.

Or. en

Ändringsförslag 70
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

19. Turistnäringen är viktig för 
unionens ekonomi och denna sektor har 
upplevt en särskilt kraftig nedgång till följd 
av covid-19-pandemin. InvestEU-
programmet bör bidra till att stärka 
sektorns långsiktiga konkurrenskraft 
genom att stödja insatser som främjar 
hållbar, innovativ och digital turism.

19. Turistnäringen är viktig för 
unionens ekonomi och denna sektor har 
upplevt en särskilt kraftig nedgång till följd 
av covid-19-pandemin, med stor 
arbetslöshet som i synnerhet påverkar 
säsongsarbetare och personer i utsatta 
situationer. InvestEU-programmet bör 
bidra till att stärka sektorns långsiktiga 
konkurrenskraft och utveckla en hållbar 
turistnäring genom att stödja en hållbar, 
innovativ och digital återhämtning.
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Or. en

Ändringsförslag 71
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

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

19. Turistnäringen är viktig för 
unionens ekonomi och denna sektor har 
upplevt en särskilt kraftig nedgång till följd 
av covid-19-pandemin. InvestEU-
programmet bör bidra till att stärka 
sektorns långsiktiga konkurrenskraft 
genom att stödja insatser som främjar 
hållbar, innovativ och digital turism.

19. Turistnäringen är viktig för 
unionens ekonomi och denna sektor har 
upplevt en särskilt kraftig nedgång till följd 
av covid-19-pandemin, med särskilda 
konsekvenser för små familjeföretag. 
InvestEU-programmet bör bidra till att 
stärka sektorns långsiktiga konkurrenskraft 
genom att stödja insatser som främjar en 
hållbar, innovativ och digital återhämtning 
inom turistnäringen.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

22. Det framgår av kommissionens 
diskussionsunderlag om EU:s sociala 
dimension av den 26 april 2017, 
meddelandet om den europeiska pelaren 
för sociala rättigheter, unionens ram för 
FN:s konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning och 
meddelandet om ett starkt socialt Europa 
för rättvisa omställningar av den 14 januari 
2020 att skapandet av en mer inkluderande 
och rättvis union är en viktig prioritering 

22. Det framgår av kommissionens 
diskussionsunderlag om EU:s sociala 
dimension av den 26 april 2017, 
meddelandet om den europeiska pelaren 
för sociala rättigheter, unionens ram för 
FN:s konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning och 
meddelandet om ett starkt socialt Europa 
för rättvisa omställningar av den 14 januari 
2020 att skapandet av en mer inkluderande 
och rättvis union är en viktig prioritering 
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för att unionen ska kunna komma till rätta 
med ojämlikhet och främja en politik för 
social delaktighet i Europa. Ojämlika 
möjligheter berör i synnerhet tillgången till 
utbildning, kultur, sysselsättning, hälso- 
och sjukvård och sociala tjänster. 
Investeringar i den sociala, 
kompetensbaserade och 
humankapitalbaserade ekonomin samt i 
integrering av sårbara samhällsgrupper i 
samhället kan skapa ekonomiska 
möjligheter, särskilt om de samordnas på 
unionsnivå. InvestEU-fonden bör användas 
för att stödja investeringar i utbildning, 
inbegripet omskolning och fortbildning av 
arbetstagare, bland annat i regioner som är 
beroende av en koldioxidintensiv ekonomi 
och som påverkas av den strukturella 
omställningen till en koldioxidsnål 
ekonomi. Den bör användas för att stödja 
projekt som genererar positiva sociala 
effekter och bidrar till social delaktighet 
genom att öka sysselsättningen i alla 
regioner, i synnerhet bland lågutbildade 
och långtidsarbetslösa, och förbättra 
situationen när det gäller jämställdhet, lika 
möjligheter, icke-diskriminering, 
tillgänglighet, solidaritet mellan 
generationer, sektorn för hälso- och 
sjukvård och sociala tjänster, 
subventionerat boende, hemlöshet, digital 
delaktighet, utveckling av lokalsamhällen, 
roll och plats i samhället för unga 
människor och sårbara grupper, däribland 
medborgare från tredjeländer. InvestEU-
programmet bör även stödja europeisk 
kultur och kreativitet som tjänar ett socialt 
syfte.

för att unionen ska kunna komma till rätta 
med ojämlikhet och främja en politik för 
social delaktighet i Europa. Ojämlika 
möjligheter berör i synnerhet tillgången till 
utbildning, kultur, sysselsättning, hälso- 
och sjukvård och sociala tjänster. 
Investeringar i den sociala, 
kompetensbaserade och 
humankapitalbaserade ekonomin samt i 
integrering av sårbara samhällsgrupper i 
samhället kan skapa ekonomiska 
möjligheter, särskilt om de samordnas på 
unionsnivå. InvestEU-fonden bör användas 
för att stödja investeringar i utbildning, 
genomföra ungdomsgarantin och uppnå 
målen för den nya europeiska 
kompetensagendan, inbegripet omskolning 
och fortbildning av arbetstagare, bland 
annat i regioner som är beroende av en 
koldioxidintensiv ekonomi och som 
påverkas av den strukturella omställningen 
till en koldioxidsnål ekonomi. Den bör 
användas för att stödja projekt som 
genererar positiva sociala effekter och 
bidrar till social delaktighet, i synnerhet 
genom att uppmuntra användningen av 
sociala obligationer eller sociala 
utfallskontrakt, genom att öka 
sysselsättningen i alla regioner, i synnerhet 
bland lågutbildade och långtidsarbetslösa, 
och förbättra situationen när det gäller 
jämställdhet, lika möjligheter, icke-
diskriminering, tillgänglighet, solidaritet 
mellan generationer, sektorn för hälso- och 
sjukvård och sociala tjänster, 
subventionerat boende, hemlöshet, digital 
delaktighet, utveckling av lokalsamhällen, 
roll och plats i samhället för unga 
människor och sårbara grupper, däribland 
medborgare från tredjeländer. InvestEU-
programmet bör även stödja europeisk 
kultur och kreativitet som tjänar ett socialt 
syfte.

Or. en

Ändringsförslag 73
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Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

22. Det framgår av kommissionens 
diskussionsunderlag om EU:s sociala 
dimension av den 26 april 2017, 
meddelandet om den europeiska pelaren 
för sociala rättigheter, unionens ram för 
FN:s konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning och 
meddelandet om ett starkt socialt Europa 
för rättvisa omställningar av den 14 januari 
2020 att skapandet av en mer inkluderande 
och rättvis union är en viktig prioritering 
för att unionen ska kunna komma till rätta 
med ojämlikhet och främja en politik för 
social delaktighet i Europa. Ojämlika 
möjligheter berör i synnerhet tillgången till 
utbildning, kultur, sysselsättning, hälso- 
och sjukvård och sociala tjänster. 
Investeringar i den sociala, 
kompetensbaserade och 
humankapitalbaserade ekonomin samt i 
integrering av sårbara samhällsgrupper i 
samhället kan skapa ekonomiska 
möjligheter, särskilt om de samordnas på 
unionsnivå. InvestEU-fonden bör användas 
för att stödja investeringar i utbildning, 
inbegripet omskolning och fortbildning av 
arbetstagare, bland annat i regioner som är 
beroende av en koldioxidintensiv ekonomi 
och som påverkas av den strukturella 
omställningen till en koldioxidsnål 
ekonomi. Den bör användas för att stödja 
projekt som genererar positiva sociala 
effekter och bidrar till social delaktighet 
genom att öka sysselsättningen i alla 
regioner, i synnerhet bland lågutbildade 
och långtidsarbetslösa, och förbättra 
situationen när det gäller jämställdhet, lika 
möjligheter, icke-diskriminering, 
tillgänglighet, solidaritet mellan 
generationer, sektorn för hälso- och 
sjukvård och sociala tjänster, 

22. Det framgår av kommissionens 
diskussionsunderlag om EU:s sociala 
dimension av den 26 april 2017, 
meddelandet om den europeiska pelaren 
för sociala rättigheter, unionens ram för 
FN:s konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning och 
meddelandet om ett starkt socialt Europa 
för rättvisa omställningar av den 14 januari 
2020 att skapandet av en mer inkluderande 
och rättvis union är en viktig prioritering 
för att unionen ska kunna komma till rätta 
med ojämlikhet och främja en politik för 
social delaktighet i Europa. Ojämlika 
möjligheter berör i synnerhet tillgången till 
utbildning, kultur, sysselsättning, hälso- 
och sjukvård och sociala tjänster. 
Investeringar i den sociala, 
kompetensbaserade och 
humankapitalbaserade ekonomin samt i 
integrering av sårbara samhällsgrupper i 
samhället kan skapa ekonomiska 
möjligheter, särskilt om de samordnas på 
unionsnivå. InvestEU-fonden bör användas 
för att stödja investeringar i utbildning, 
inbegripet omskolning och fortbildning av 
arbetstagare, bland annat i regioner som är 
beroende av en koldioxidintensiv ekonomi 
och som påverkas av den strukturella 
omställningen till en koldioxidsnål 
ekonomi. Den bör användas för att stödja 
projekt som genererar positiva sociala 
effekter och bidrar till social delaktighet 
genom att öka sysselsättningen i alla 
regioner, i synnerhet bland lågutbildade 
och långtidsarbetslösa, och förbättra 
situationen när det gäller jämställdhet, lika 
möjligheter, icke-diskriminering, 
inbegripet sysselsättningsformer som 
stöder balansen mellan arbete och 
privatliv och bättre fördelning av 
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subventionerat boende, hemlöshet, digital 
delaktighet, utveckling av lokalsamhällen, 
roll och plats i samhället för unga 
människor och sårbara grupper, däribland 
medborgare från tredjeländer. InvestEU-
programmet bör även stödja europeisk 
kultur och kreativitet som tjänar ett socialt 
syfte.

omsorgsansvar, tillgänglighet, solidaritet 
mellan generationer, sektorn för hälso- och 
sjukvård och sociala tjänster, 
subventionerat boende, hemlöshet, digital 
delaktighet, utveckling av lokalsamhällen, 
roll och plats i samhället för unga 
människor och sårbara grupper, däribland 
medborgare från tredjeländer. InvestEU-
programmet bör även stödja europeisk 
kultur och kreativitet som tjänar ett socialt 
syfte.

Or. en

Ändringsförslag 74
Ivo Hristov

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

22. Det framgår av kommissionens 
diskussionsunderlag om EU:s sociala 
dimension av den 26 april 2017, 
meddelandet om den europeiska pelaren 
för sociala rättigheter, unionens ram för 
FN:s konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning och 
meddelandet om ett starkt socialt Europa 
för rättvisa omställningar av den 14 januari 
2020 att skapandet av en mer inkluderande 
och rättvis union är en viktig prioritering 
för att unionen ska kunna komma till rätta 
med ojämlikhet och främja en politik för 
social delaktighet i Europa. Ojämlika 
möjligheter berör i synnerhet tillgången till 
utbildning, kultur, sysselsättning, hälso- 
och sjukvård och sociala tjänster. 
Investeringar i den sociala, 
kompetensbaserade och 
humankapitalbaserade ekonomin samt i 
integrering av sårbara samhällsgrupper i 
samhället kan skapa ekonomiska 
möjligheter, särskilt om de samordnas på 
unionsnivå. InvestEU-fonden bör användas 
för att stödja investeringar i utbildning, 

22. Det framgår av kommissionens 
diskussionsunderlag om EU:s sociala 
dimension av den 26 april 2017, 
meddelandet om den europeiska pelaren 
för sociala rättigheter, unionens ram för 
FN:s konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning och 
meddelandet om ett starkt socialt Europa 
för rättvisa omställningar av den 14 januari 
2020 att skapandet av en mer inkluderande 
och rättvis union är en viktig prioritering 
för att unionen ska kunna komma till rätta 
med ojämlikhet och främja en politik för 
social delaktighet i Europa. Ojämlika 
möjligheter berör i synnerhet tillgången till 
utbildning, kultur, sysselsättning, hälso- 
och sjukvård och sociala tjänster. 
Investeringar i den sociala, 
kompetensbaserade och 
humankapitalbaserade ekonomin samt i 
integrering av sårbara samhällsgrupper i 
samhället kan skapa ekonomiska 
möjligheter, särskilt om de samordnas på 
unionsnivå. InvestEU-fonden bör användas 
för att stödja investeringar i utbildning, 
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inbegripet omskolning och fortbildning av 
arbetstagare, bland annat i regioner som är 
beroende av en koldioxidintensiv ekonomi 
och som påverkas av den strukturella 
omställningen till en koldioxidsnål 
ekonomi. Den bör användas för att stödja 
projekt som genererar positiva sociala 
effekter och bidrar till social delaktighet 
genom att öka sysselsättningen i alla 
regioner, i synnerhet bland lågutbildade 
och långtidsarbetslösa, och förbättra 
situationen när det gäller jämställdhet, lika 
möjligheter, icke-diskriminering, 
tillgänglighet, solidaritet mellan 
generationer, sektorn för hälso- och 
sjukvård och sociala tjänster, 
subventionerat boende, hemlöshet, digital 
delaktighet, utveckling av lokalsamhällen, 
roll och plats i samhället för unga 
människor och sårbara grupper, däribland 
medborgare från tredjeländer. InvestEU-
programmet bör även stödja europeisk 
kultur och kreativitet som tjänar ett socialt 
syfte.

inbegripet omskolning, fortbildning och så 
kallad outskilling av arbetstagare bland 
annat i regioner som är beroende av en 
koldioxidintensiv ekonomi och som 
påverkas av den strukturella omställningen 
till en koldioxidsnål ekonomi. Den bör 
användas för att stödja projekt som 
genererar positiva sociala effekter och 
bidrar till social delaktighet genom att öka 
sysselsättningen i alla regioner, i synnerhet 
bland lågutbildade, lågkvalificerade och 
långtidsarbetslösa, och förbättra situationen 
när det gäller jämställdhet, lika 
möjligheter, icke-diskriminering, 
tillgänglighet, solidaritet mellan 
generationer, sektorn för hälso- och 
sjukvård och sociala tjänster, 
subventionerat boende, hemlöshet, digital 
delaktighet, utveckling av lokalsamhällen, 
roll och plats i samhället för unga 
människor och sårbara grupper, däribland 
medborgare från tredjeländer. InvestEU-
programmet bör även stödja europeisk 
kultur och kreativitet som tjänar ett socialt 
syfte.

Or. en

Ändringsförslag 75
Paolo Borchia

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

22. Det framgår av kommissionens 
diskussionsunderlag om EU:s sociala 
dimension av den 26 april 2017, 
meddelandet om den europeiska pelaren 
för sociala rättigheter, unionens ram för 
FN:s konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning och 
meddelandet om ett starkt socialt Europa 
för rättvisa omställningar av den 14 januari 
2020 att skapandet av en mer inkluderande 
och rättvis union är en viktig prioritering 

22. Det framgår av kommissionens 
diskussionsunderlag om EU:s sociala 
dimension av den 26 april 2017, 
meddelandet om den europeiska pelaren 
för sociala rättigheter, unionens ram för 
FN:s konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning och 
meddelandet om ett starkt socialt Europa 
för rättvisa omställningar av den 14 januari 
2020 att skapandet av en mer inkluderande 
och rättvis union är en viktig prioritering 
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för att unionen ska kunna komma till rätta 
med ojämlikhet och främja en politik för 
social delaktighet i Europa. Ojämlika 
möjligheter berör i synnerhet tillgången till 
utbildning, kultur, sysselsättning, hälso- 
och sjukvård och sociala tjänster. 
Investeringar i den sociala, 
kompetensbaserade och 
humankapitalbaserade ekonomin samt i 
integrering av sårbara samhällsgrupper i 
samhället kan skapa ekonomiska 
möjligheter, särskilt om de samordnas på 
unionsnivå. InvestEU-fonden bör användas 
för att stödja investeringar i utbildning, 
inbegripet omskolning och fortbildning av 
arbetstagare, bland annat i regioner som är 
beroende av en koldioxidintensiv ekonomi 
och som påverkas av den strukturella 
omställningen till en koldioxidsnål 
ekonomi. Den bör användas för att stödja 
projekt som genererar positiva sociala 
effekter och bidrar till social delaktighet 
genom att öka sysselsättningen i alla 
regioner, i synnerhet bland lågutbildade 
och långtidsarbetslösa, och förbättra 
situationen när det gäller jämställdhet, lika 
möjligheter, icke-diskriminering, 
tillgänglighet, solidaritet mellan 
generationer, sektorn för hälso- och 
sjukvård och sociala tjänster, 
subventionerat boende, hemlöshet, digital 
delaktighet, utveckling av lokalsamhällen, 
roll och plats i samhället för unga 
människor och sårbara grupper, däribland 
medborgare från tredjeländer. InvestEU-
programmet bör även stödja europeisk 
kultur och kreativitet som tjänar ett socialt 
syfte.

för att unionen ska kunna komma till rätta 
med ojämlikhet och främja en politik för 
social delaktighet i Europa. Ojämlika 
möjligheter berör i synnerhet tillgången till 
utbildning, kultur, sysselsättning, hälso- 
och sjukvård och sociala tjänster. 
Investeringar i den sociala, 
kompetensbaserade och 
humankapitalbaserade ekonomin samt i 
integrering av sårbara samhällsgrupper i 
samhället kan skapa ekonomiska 
möjligheter, särskilt om de samordnas på 
unionsnivå. InvestEU-fonden bör användas 
för att stödja investeringar i utbildning, 
inbegripet omskolning och fortbildning av 
arbetstagare, bland annat i regioner som är 
beroende av en koldioxidintensiv ekonomi 
och som påverkas av den strukturella 
omställningen till en koldioxidsnål 
ekonomi. Den bör användas för att stödja 
projekt som genererar positiva sociala 
effekter och bidrar till social delaktighet 
genom att öka sysselsättningen i alla 
regioner, i synnerhet bland lågutbildade 
och långtidsarbetslösa, och förbättra 
situationen när det gäller jämställdhet, lika 
möjligheter, icke-diskriminering, 
tillgänglighet, solidaritet mellan 
generationer, sektorn för hälso- och 
sjukvård och sociala tjänster, 
subventionerat boende, hemlöshet, digital 
delaktighet, utveckling av lokalsamhällen, 
roll och plats i samhället för unga 
människor och sårbara grupper. InvestEU-
programmet bör även stödja europeisk 
kultur och kreativitet som tjänar ett socialt 
syfte.

Or. en

Ändringsförslag 76
Ivo Hristov

Förslag till förordning
Skäl 23
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

23. För att motverka de negativa 
effekterna av omvälvande förändringar av 
samhällen i unionen och på 
arbetsmarknaden under det kommande 
decenniet är det nödvändigt att investera i 
humankapital, social infrastruktur, 
mikrofinansiering, etisk finansiering och 
finansiering av sociala företag samt nya 
socialekonomiska affärsmodeller, 
inbegripet påverkansinvesteringar och 
sociala utfallskontrakt. InvestEU-
programmet bör stärka nya, framväxande 
sociala marknadsekosystem för att öka 
utbudet av och tillgången till finansiering 
för mikroföretag, sociala företag och 
institutioner för social solidaritet i syfte att 
möta efterfrågan från dem som har störst 
behov. I rapporten Boosting Investment in 
Social Infrastructure in Europe från januari 
2018 slog högnivågruppen för frågor som 
rör investeringar i social infrastruktur i 
Europa fast att det finns ett sammanlagt 
investeringsgap på minst 1,5 biljoner EUR 
för perioden 2018–2030 inom social 
infrastruktur och sociala tjänster, inbegripet 
för utbildning, hälso- och sjukvård och 
bostäder. Detta kräver stöd, inbegripet på 
unionsnivå. Därför bör den samlade 
styrkan i offentligt, kommersiellt och 
filantropiskt kapital samt stöd från stiftelser 
och alternativa typer av finansiärer, t.ex. 
etiska, sociala och hållbara aktörer, 
utnyttjas för att stödja utvecklingen av en 
social värdekedja på marknaden och en 
mer motståndskraftig union.

23. För att motverka de negativa 
effekterna av omvälvande förändringar av 
samhällen i unionen och på 
arbetsmarknaden under det kommande 
decenniet är det nödvändigt att investera i 
humankapital, social infrastruktur, 
mikrofinansiering, etisk finansiering och 
finansiering av sociala företag samt nya 
socialekonomiska affärsmodeller, 
inbegripet påverkansinvesteringar och 
sociala utfallskontrakt. InvestEU-
programmet bör stärka nya, framväxande 
sociala marknadsekosystem för att öka 
utbudet av och tillgången till finansiering 
för mikroföretag, sociala företag och 
institutioner för social solidaritet i syfte att 
möta efterfrågan från dem som har störst 
behov. I rapporten Boosting Investment in 
Social Infrastructure in Europe från januari 
2018 slog högnivågruppen för frågor som 
rör investeringar i social infrastruktur i 
Europa fast att det finns ett sammanlagt 
investeringsgap på minst 1,5 biljoner EUR 
för perioden 2018–2030 inom social 
infrastruktur och sociala tjänster, inbegripet 
för utbildning, kompetensutveckling, 
hälso- och sjukvård och bostäder. Detta 
kräver stöd, inbegripet på unionsnivå. 
Därför bör den samlade styrkan i offentligt, 
kommersiellt och filantropiskt kapital samt 
stöd från stiftelser och alternativa typer av 
finansiärer, t.ex. etiska, sociala och 
hållbara aktörer, utnyttjas för att stödja 
utvecklingen av en social värdekedja på 
marknaden och en mer motståndskraftig 
union.

Or. en

Ändringsförslag 77
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 24
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

24. Under den ekonomiska kris som 
orsakats av covid-19-pandemin är 
marknadsallokeringen av resurser inte helt 
effektiv och den upplevda risken är ett stort 
hinder för flödet av privata investeringar. 
InvestEU-fondens grundläggande funktion, 
att begränsa risken i ekonomiskt 
bärkraftiga projekt för att locka privat 
finansiering, är under sådana förhållanden 
särskilt värdefull och bör förstärkas, bl.a. 
för att motverka risken att återhämtningen 
blir asymmetrisk. InvestEU-programmet 
bör kunna ge livsviktigt stöd till företag i 
återhämtningsfasen och samtidigt 
säkerställa att investerare i hög grad har 
fokus på unionens medel- och långsiktiga 
politiska prioriteringar, t.ex. den 
europeiska gröna given, investeringsplanen 
för den europeiska gröna given, strategin 
för att forma Europas digitala framtid och 
ett starkt socialt Europa för rättvisa 
omställningar. Detta bör väsentligt öka 
risktagningsförmågan hos Europeiska 
investeringsbanksgruppen (EIB-gruppen), 
nationella utvecklingsbanker och -
institutioner, samt andra 
genomförandepartner och därmed främja 
en ekonomisk återhämtning.

24. Under den ekonomiska kris som 
orsakats av covid-19-pandemin är 
marknadsallokeringen av resurser inte helt 
effektiv och den upplevda risken är ett stort 
hinder för flödet av privata investeringar. 
InvestEU-fondens grundläggande funktion, 
att begränsa risken i ekonomiskt 
bärkraftiga projekt för att locka privat 
finansiering, är under sådana förhållanden 
särskilt värdefull och bör förstärkas, bl.a. 
för att motverka risken att återhämtningen 
blir asymmetrisk. InvestEU-programmet 
bör kunna ge livsviktigt stöd till företag i 
återhämtningsfasen och samtidigt 
säkerställa att investerare i hög grad har 
fokus på unionens medel- och långsiktiga 
politiska prioriteringar och genomförandet 
av unionens lagstiftning, t.ex. den 
europeiska gröna given, investeringsplanen 
för den europeiska gröna given, förordning 
(EU) 2020/8521a, den europeiska 
klimatlagen1b, strategin för att forma 
Europas digitala framtid, ambitionerna 
inom ramen för Horisont Europa, 
renoveringsvågen, den europeiska pelaren 
för sociala rättigheter och ett starkt socialt 
Europa för rättvisa omställningar. Detta 
bör väsentligt öka risktagningsförmågan 
hos Europeiska investeringsbanksgruppen 
(EIB-gruppen), nationella 
utvecklingsbanker och -institutioner, samt 
andra genomförandepartner och därmed 
främja en ekonomisk återhämtning.

_________________
1a Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2020/852 av den 18 juni 
2020 om inrättande av en ram för att 
underlätta hållbara investeringar, och om 
ändring av förordning (EU) 2019/2088 
(EUT L 198, 22.6.2020. s. 13).
1b Förordning (EU)2020/XXX om 
inrättande av en ram för att uppnå 
klimatneutralitet. 
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Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

24. Under den ekonomiska kris som 
orsakats av covid-19-pandemin är 
marknadsallokeringen av resurser inte helt 
effektiv och den upplevda risken är ett stort 
hinder för flödet av privata investeringar. 
InvestEU-fondens grundläggande funktion, 
att begränsa risken i ekonomiskt 
bärkraftiga projekt för att locka privat 
finansiering, är under sådana förhållanden 
särskilt värdefull och bör förstärkas, bl.a. 
för att motverka risken att återhämtningen 
blir asymmetrisk. InvestEU-programmet 
bör kunna ge livsviktigt stöd till företag i 
återhämtningsfasen och samtidigt 
säkerställa att investerare i hög grad har 
fokus på unionens medel- och långsiktiga 
politiska prioriteringar, t.ex. den 
europeiska gröna given, investeringsplanen 
för den europeiska gröna given, strategin 
för att forma Europas digitala framtid och 
ett starkt socialt Europa för rättvisa 
omställningar. Detta bör väsentligt öka 
risktagningsförmågan hos Europeiska 
investeringsbanksgruppen (EIB-gruppen), 
nationella utvecklingsbanker och -
institutioner, samt andra 
genomförandepartner och därmed främja 
en ekonomisk återhämtning.

24. Under den ekonomiska kris som 
orsakats av covid-19-pandemin är 
marknadsallokeringen av resurser inte helt 
effektiv och den upplevda risken är ett stort 
hinder för flödet av privata investeringar. 
InvestEU-fondens grundläggande funktion, 
att begränsa risken i ekonomiskt 
bärkraftiga projekt för att locka privat 
finansiering, är under sådana förhållanden 
särskilt värdefull och bör förstärkas, bl.a. 
för att motverka risken att återhämtningen 
blir asymmetrisk. InvestEU-programmet 
bör kunna ge livsviktigt stöd till företag, 
särskilt små och medelstora företag och 
mikroföretag, i återhämtningsfasen och 
samtidigt säkerställa att investerare i hög 
grad har fokus på unionens medel- och 
långsiktiga politiska prioriteringar, t.ex. 
den europeiska gröna given, 
investeringsplanen för den europeiska 
gröna given, strategin för att forma 
Europas digitala framtid, 
ungdomsgarantin, den europeiska 
barngarantin, den nya industristrategin 
för Europa, den europeiska strategin för 
små och medelstora företag och ett starkt 
socialt Europa för rättvisa omställningar. 
Detta bör väsentligt öka 
risktagningsförmågan hos Europeiska 
investeringsbanksgruppen (EIB-gruppen), 
nationella utvecklingsbanker och -
institutioner, samt andra 
genomförandepartner och därmed främja 
en ekonomisk återhämtning.
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Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

24. Under den ekonomiska kris som 
orsakats av covid-19-pandemin är 
marknadsallokeringen av resurser inte helt 
effektiv och den upplevda risken är ett stort 
hinder för flödet av privata investeringar. 
InvestEU-fondens grundläggande funktion, 
att begränsa risken i ekonomiskt 
bärkraftiga projekt för att locka privat 
finansiering, är under sådana förhållanden 
särskilt värdefull och bör förstärkas, bl.a. 
för att motverka risken att återhämtningen 
blir asymmetrisk. InvestEU-programmet 
bör kunna ge livsviktigt stöd till företag i 
återhämtningsfasen och samtidigt 
säkerställa att investerare i hög grad har 
fokus på unionens medel- och långsiktiga 
politiska prioriteringar, t.ex. den 
europeiska gröna given, investeringsplanen 
för den europeiska gröna given, strategin 
för att forma Europas digitala framtid och 
ett starkt socialt Europa för rättvisa 
omställningar. Detta bör väsentligt öka 
risktagningsförmågan hos Europeiska 
investeringsbanksgruppen (EIB-gruppen), 
nationella utvecklingsbanker och -
institutioner, samt andra 
genomförandepartner och därmed främja 
en ekonomisk återhämtning.

24. Under den ekonomiska kris som 
orsakats av covid-19-pandemin är 
marknadsallokeringen av resurser inte helt 
effektiv och den upplevda risken är ett stort 
hinder för flödet av privata investeringar. 
InvestEU-fondens grundläggande funktion, 
att begränsa risken i ekonomiskt 
bärkraftiga projekt för att locka privat 
finansiering, är under sådana förhållanden 
särskilt värdefull och bör förstärkas, bl.a. 
för att motverka risken att återhämtningen 
blir asymmetrisk. InvestEU-programmet 
bör kunna ge livsviktigt stöd till företag i 
återhämtningsfasen och samtidigt 
säkerställa att investerare i hög grad har 
fokus på unionens medel- och långsiktiga 
politiska prioriteringar, t.ex. den 
europeiska gröna given, investeringsplanen 
för den europeiska gröna given, strategin 
för att forma Europas digitala framtid, EU-
strategin för data, vitboken om artificiell 
intelligens och Europas digitala framtid, 
den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter och ett starkt socialt Europa för 
rättvisa omställningar. Detta bör väsentligt 
öka risktagningsförmågan hos Europeiska 
investeringsbanksgruppen (EIB-gruppen), 
nationella utvecklingsbanker och -
institutioner, samt andra 
genomförandepartner och därmed främja 
en ekonomisk återhämtning.

Or. en
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Ändringsförslag 80
Paolo Borchia

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

24. Under den ekonomiska kris som 
orsakats av covid-19-pandemin är 
marknadsallokeringen av resurser inte helt 
effektiv och den upplevda risken är ett stort 
hinder för flödet av privata investeringar. 
InvestEU-fondens grundläggande funktion, 
att begränsa risken i ekonomiskt 
bärkraftiga projekt för att locka privat 
finansiering, är under sådana förhållanden 
särskilt värdefull och bör förstärkas, bl.a. 
för att motverka risken att återhämtningen 
blir asymmetrisk. InvestEU-programmet 
bör kunna ge livsviktigt stöd till företag i 
återhämtningsfasen och samtidigt 
säkerställa att investerare i hög grad har 
fokus på unionens medel- och långsiktiga 
politiska prioriteringar, t.ex. den 
europeiska gröna given, 
investeringsplanen för den europeiska 
gröna given, strategin för att forma 
Europas digitala framtid och ett starkt 
socialt Europa för rättvisa omställningar. 
Detta bör väsentligt öka 
risktagningsförmågan hos Europeiska 
investeringsbanksgruppen (EIB-gruppen), 
nationella utvecklingsbanker och -
institutioner, samt andra 
genomförandepartner och därmed främja 
en ekonomisk återhämtning.

24. Under den ekonomiska kris som 
orsakats av covid-19-pandemin är 
marknadsallokeringen av resurser inte helt 
effektiv och den upplevda risken är ett stort 
hinder för flödet av privata investeringar. 
InvestEU-fondens grundläggande funktion, 
att begränsa risken i ekonomiskt 
bärkraftiga projekt för att locka privat 
finansiering, är under sådana förhållanden 
särskilt värdefull och bör förstärkas, bl.a. 
för att motverka risken att återhämtningen 
blir asymmetrisk. InvestEU-programmet 
bör kunna ge livsviktigt stöd till företag i 
återhämtningsfasen och samtidigt 
säkerställa att investerare i hög grad har 
fokus på unionens medel- och långsiktiga 
politiska prioriteringar, t.ex. strategin för 
att forma Europas digitala framtid och ett 
starkt socialt Europa för rättvisa 
omställningar. Detta bör väsentligt öka 
risktagningsförmågan hos Europeiska 
investeringsbanksgruppen (EIB-gruppen), 
nationella utvecklingsbanker och -
institutioner, samt andra 
genomförandepartner och därmed främja 
en ekonomisk återhämtning.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 25
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

25. Covid-19-pandemin utgör en 
kraftig chock för den globala ekonomin 
och för unionens ekonomi. Nedgången i 
EU:s BNP förväntas bli betydligt större än 
under finanskrisen 2009 och oundvikligen 
få negativa sociala effekter. Pandemins 
utbrott har visat att det är nödvändigt att 
åtgärda strategiska sårbarheter för att 
förbättra unionens krishanteringsförmåga 
och motståndskraften i hela ekonomin. 
Bara en motståndskraftig, inkluderande och 
integrerad europeisk ekonomi kan bevara 
den inre marknaden och säkerställa 
likvärdiga konkurrensvillkor även för de 
medlemsstater som drabbats hårdast.

25. Covid-19-pandemin utgör en 
kraftig chock för den globala ekonomin 
och för unionens ekonomi. Nedgången i 
EU:s BNP förväntas bli betydligt större än 
under finanskrisen 2009 och oundvikligen 
få negativa sociala effekter. Pandemins 
utbrott har visat att det är nödvändigt att 
åtgärda strategiska sårbarheter för att 
förbättra unionens krishanteringsförmåga 
och motståndskraften i hela ekonomin. 
Bara en motståndskraftig, dvs. 
digitaliserad och miljömässigt hållbar, 
inkluderande och integrerad europeisk 
ekonomi kan bevara den inre marknaden 
och säkerställa likvärdiga 
konkurrensvillkor även för de 
medlemsstater som drabbats hårdast.

Or. en

Ändringsförslag 82
Pascal Arimont

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

25. Covid-19-pandemin utgör en 
kraftig chock för den globala ekonomin 
och för unionens ekonomi. Nedgången i 
EU:s BNP förväntas bli betydligt större än 
under finanskrisen 2009 och oundvikligen 
få negativa sociala effekter. Pandemins 
utbrott har visat att det är nödvändigt att 
åtgärda strategiska sårbarheter för att 
förbättra unionens krishanteringsförmåga 
och motståndskraften i hela ekonomin. 
Bara en motståndskraftig, inkluderande och 
integrerad europeisk ekonomi kan bevara 
den inre marknaden och säkerställa 
likvärdiga konkurrensvillkor även för de 
medlemsstater som drabbats hårdast.

25. Covid-19-pandemin utgör en 
kraftig chock för den globala ekonomin 
och för unionens ekonomi. Nedgången i 
EU:s BNP förväntas bli betydligt större än 
under finanskrisen 2009 och oundvikligen 
få negativa sociala effekter. Pandemins 
utbrott har visat att det är nödvändigt att 
åtgärda strategiska sårbarheter för att 
förbättra unionens krishanteringsförmåga 
och motståndskraften i hela ekonomin. 
Bara en motståndskraftig, digitaliserad, 
klimatvänlig, inkluderande och integrerad 
europeisk ekonomi kan bevara den inre 
marknaden och säkerställa likvärdiga 
konkurrensvillkor även för de 
medlemsstater som drabbats hårdast.
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Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

25. Covid-19-pandemin utgör en 
kraftig chock för den globala ekonomin 
och för unionens ekonomi. Nedgången i 
EU:s BNP förväntas bli betydligt större än 
under finanskrisen 2009 och oundvikligen 
få negativa sociala effekter. Pandemins 
utbrott har visat att det är nödvändigt att 
åtgärda strategiska sårbarheter för att 
förbättra unionens krishanteringsförmåga 
och motståndskraften i hela ekonomin. 
Bara en motståndskraftig, inkluderande och 
integrerad europeisk ekonomi kan bevara 
den inre marknaden och säkerställa 
likvärdiga konkurrensvillkor även för de 
medlemsstater som drabbats hårdast.

25. Covid-19-pandemin utgör en 
kraftig chock för den globala ekonomin 
och för unionens ekonomi. Nedgången i 
EU:s BNP förväntas bli betydligt större än 
under finanskrisen 2009 och oundvikligen 
få negativa sociala effekter. Pandemins 
utbrott har visat att det är nödvändigt att 
åtgärda strategiska sårbarheter för att 
förbättra unionens krishanteringsförmåga 
och motståndskraften i hela ekonomin. 
Bara en motståndskraftig, digitaliserad, 
innovativ, inkluderande och integrerad 
europeisk ekonomi kan bevara den inre 
marknaden och säkerställa likvärdiga 
konkurrensvillkor även för de 
medlemsstater som drabbats hårdast.

Or. en

Ändringsförslag 84
Paolo Borchia

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

27. Politikområdet små och 
medelstora företag bör i huvudsak 
fokusera på att gynna små och medelstora 
företag, men även små börsnoterade 
företag bör kunna få stöd inom ramen för 
detta politikområde. Små börsnoterade 

utgår
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företag bör även kunna få stöd inom 
ramen för de fyra andra politikområdena.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

28. Den viktigaste funktionen för 
politikområdet strategiska europeiska 
investeringar bör vara att stödja 
slutmottagare som är etablerade i en 
medlemsstat och verksamma i unionen, 
och vars verksamhet är av strategisk 
betydelse för unionen, särskilt med tanke 
på den gröna omställningen, den digitala 
omvandlingen och förbättrad resiliens 
inom i) kritisk hälso- och sjukvård, 
tillverkning och lagring av läkemedel, 
medicintekniska produkter och medicinska 
förnödenheter och förstärkning av 
kapaciteten att hantera hälsokriser och av 
systemet för civilskydd, ii) kritisk 
infrastruktur, oavsett om den är fysisk eller 
virtuell, iii) tillhandahållande av varor och 
tjänster som bidrar till drift och underhåll 
av sådan infrastruktur, iv) grundläggande 
möjliggörande, banbrytande, grön och 
digital teknik och omvälvande 
innovationer, där investeringar är 
strategiskt viktiga för unionens industriella 
framtid och innefattande artificiell 
intelligens, blockkedjeteknik, programvara, 
robotteknik, halvledare, mikroprocessorer, 
avancerad molnteknik, högpresterande 
datorsystem, cybersäkerhet, kvantteknik, 
fotonik och industriell bioteknik, teknik för 
förnybar energi, energilagringsteknik, 
inbegripet batterier, teknik för hållbara 
transporter, tillämpningar för ren vätgas 

28. Den viktigaste funktionen för 
politikområdet strategiska europeiska 
investeringar bör vara att stödja 
slutmottagare som är etablerade i en 
medlemsstat och verksamma i unionen, 
och vars verksamhet är av strategisk 
betydelse för unionen, i linje med de 
prioriteringar som beskrivs i den nya 
industristrategin för ett grönt och digitalt 
Europa samt den utvecklingsmodell som 
baseras på industriella ekosystem. 
Politikområdet bör stödja projekt som 
förbättrar konkurrenskraften hos 
medlemsstaternas ekonomier, främjar 
företagande och minskar beroendet av 
sårbara försörjningskedjor. Strategiskt 
viktiga områden är i) kritisk hälso- och 
sjukvård, tillverkning och lagring av 
läkemedel, medicintekniska produkter och 
medicinska förnödenheter och förstärkning 
av kapaciteten att hantera hälsokriser och 
av systemet för civilskydd, ii) kritisk 
infrastruktur, oavsett om den är fysisk eller 
virtuell, iia) kritisk tidig upptäckt och en 
samordnad institutionell och ekonomisk 
katastrofberedskap för att kunna reagera 
på krisrisker samt lösningar för att 
väsentliga offentliga och privata 
institutioner och sektorer ska kunna 
fortsätta med sin affärsverksamhet och 
sina tjänster, iib) viktiga investeringar i 
renovering och integrering av innovativa 
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och bränslecelltillämpningar, teknik för 
utfasning av fossila bränslen för industrin, 
avskiljning och lagring av koldioxid och 
teknik för cirkulär ekonomi, biomedicin, 
nanoteknik, läkemedel och avancerade 
material, v) produktionsanläggningar för 
massproduktion av informations- och 
kommunikationstekniska komponenter och 
anordningar i EU, vi) tillhandahållande och 
lagring av kritiska insatsvaror för offentliga 
aktörer, företag eller konsumenter i 
unionen, vii) Kritisk teknik och kritiska 
insatsvaror för unionens och dess 
medlemsstaters säkerhet, exempelvis inom 
försvars- och rymdsektorer och 
cybersäkerhet, samt produkter med dubbla 
användningsområden enligt definitionen i 
artikel 2.1 i rådets förordning (EG) nr 
428/2009. Slutmottagarna bör ha sitt säte i 
en medlemsstat och vara verksamma i 
unionen i den meningen att de har 
betydande verksamhet där med avseende 
på personal, tillverkning, forskning och 
utveckling eller annan affärsverksamhet. 
Projekt som bidrar till att diversifiera 
strategiska försörjningskedjor på den inre 
marknaden genom verksamhet på flera 
platser i EU bör kunna få stöd.

lösningar i byggsektorn, iic) stöd till de 
förutsättningar som ökar företagandet, 
finansiering av utveckling av den privata 
sektorn, inbegripet nystartade företag och 
små och medelstora företag, 
privatiseringsprocesser, anpassning till 
den tekniska utvecklingen och hållbar 
sektoriell utveckling, iid) investeringar 
och tekniskt stöd för att främja 
företagarkompetens, starta nya företag, 
små och medelstora företag och 
familjeföretag samt utveckla 
klusternätverk och digitala 
innovationsknutpunkter i hela EU, iii) 
tillhandahållande av varor och tjänster som 
bidrar till drift och underhåll av sådan 
infrastruktur, iv) främjande av en 
innovativ och hållbar 
återindustrialisering av Europa, i enlighet 
med de prioriteringar som beskrivs i den 
nya industristrategin för ett grönt och 
digitalt Europa samt den 
utvecklingsmodell som baseras på 
industriella ekosystem, genom 
grundläggande möjliggörande, 
banbrytande, grön och digital teknik och 
omvälvande innovationer, där investeringar 
är strategiskt viktiga för unionens 
industriella framtid och innefattande 
artificiell intelligens, blockkedjeteknik, 
programvara, robotteknik, halvledare, 
mikroprocessorer, avancerad molnteknik, 
högpresterande datorsystem, 
cybersäkerhet, kvantteknik, fotonik och 
industriell bioteknik, teknik för förnybar 
energi, energilagringsteknik, inbegripet 
batterier, teknik för hållbara transporter, 
tillämpningar för ren vätgas och 
bränslecelltillämpningar, teknik för 
utfasning av fossila bränslen för industrin, 
avskiljning och lagring av koldioxid och 
teknik för cirkulär ekonomi, biomedicin, 
nanoteknik, läkemedel och avancerade 
material, v) produktionsanläggningar för 
massproduktion av informations- och 
kommunikationstekniska komponenter och 
anordningar i EU, vi) tillhandahållande och 
lagring av kritiska insatsvaror för offentliga 
aktörer, företag eller konsumenter i 
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unionen, vii) Kritisk teknik och kritiska 
insatsvaror för unionens och dess 
medlemsstaters säkerhet, exempelvis inom 
försvars- och rymdsektorer och 
cybersäkerhet, samt produkter med dubbla 
användningsområden enligt definitionen i 
artikel 2.1 i rådets förordning (EG) nr 
428/2009. Slutmottagarna bör ha sitt säte i 
en medlemsstat och vara verksamma i 
unionen i den meningen att de har 
betydande verksamhet där med avseende 
på personal, tillverkning, forskning och 
utveckling eller annan affärsverksamhet. 
Projekt som bidrar till att diversifiera 
strategiska försörjningskedjor på den inre 
marknaden genom verksamhet på flera 
platser i EU bör kunna få stöd.

Or. en

Ändringsförslag 86
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

28. Den viktigaste funktionen för 
politikområdet strategiska europeiska 
investeringar bör vara att stödja 
slutmottagare som är etablerade i en 
medlemsstat och verksamma i unionen, 
och vars verksamhet är av strategisk 
betydelse för unionen, särskilt med tanke 
på den gröna omställningen, den digitala 
omvandlingen och förbättrad resiliens 
inom i) kritisk hälso- och sjukvård, 
tillverkning och lagring av läkemedel, 
medicintekniska produkter och medicinska 
förnödenheter och förstärkning av 
kapaciteten att hantera hälsokriser och av 
systemet för civilskydd, ii) kritisk 
infrastruktur, oavsett om den är fysisk eller 
virtuell, iii) tillhandahållande av varor och 
tjänster som bidrar till drift och underhåll 

28. Den viktigaste funktionen för 
politikområdet strategiska europeiska 
investeringar bör vara att stödja 
slutmottagare som är etablerade i en 
medlemsstat och verksamma i unionen, 
och vars verksamhet är av strategisk 
betydelse för unionen, särskilt med tanke 
på den gröna omställningen, den digitala 
omvandlingen och förbättrad resiliens 
inom i) kritisk hälso- och sjukvård, 
tillverkning och lagring av läkemedel, 
främjande av hållbar och etisk 
produktion, upphandling, hantering och 
icke-exklusiva licenser för produkter som 
är relevanta i kriser för att säkerställa att 
de är överkomliga i enlighet med andra 
EU-instrument, medicintekniska 
produkter, medicinska förnödenheter, 
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av sådan infrastruktur, iv) grundläggande 
möjliggörande, banbrytande, grön och 
digital teknik och omvälvande 
innovationer, där investeringar är 
strategiskt viktiga för unionens industriella 
framtid och innefattande artificiell 
intelligens, blockkedjeteknik, programvara, 
robotteknik, halvledare, mikroprocessorer, 
avancerad molnteknik, högpresterande 
datorsystem, cybersäkerhet, kvantteknik, 
fotonik och industriell bioteknik, teknik för 
förnybar energi, energilagringsteknik, 
inbegripet batterier, teknik för hållbara 
transporter, tillämpningar för ren vätgas 
och bränslecelltillämpningar, teknik för 
utfasning av fossila bränslen för industrin, 
avskiljning och lagring av koldioxid och 
teknik för cirkulär ekonomi, biomedicin, 
nanoteknik, läkemedel och avancerade 
material, v) produktionsanläggningar för 
massproduktion av informations- och 
kommunikationstekniska komponenter och 
anordningar i EU, vi) tillhandahållande och 
lagring av kritiska insatsvaror för offentliga 
aktörer, företag eller konsumenter i 
unionen, vii) kritisk teknik och kritiska 
insatsvaror för unionens och dess 
medlemsstaters säkerhet, exempelvis inom 
försvars- och rymdsektorer och 
cybersäkerhet, samt produkter med dubbla 
användningsområden enligt definitionen i 
artikel 2.1 i rådets förordning (EG) nr 
428/2009. Slutmottagarna bör ha sitt säte i 
en medlemsstat och vara verksamma i 
unionen i den meningen att de har 
betydande verksamhet där med avseende 
på personal, tillverkning, forskning och 
utveckling eller annan affärsverksamhet. 
Projekt som bidrar till att diversifiera 
strategiska försörjningskedjor på den inre 
marknaden genom verksamhet på flera 
platser i EU bör kunna få stöd.

skyddsutrustning och förstärkning av 
kapaciteten att hantera hälsokriser och av 
systemet för civilskydd på grundval av 
principerna om att produkter som är 
väsentliga i nödsituationer på 
hälsoområdet är allmänt tillgängliga och 
överkomliga, ii) kritisk infrastruktur, 
oavsett om den är fysisk eller virtuell, iii) 
tillhandahållande av varor och tjänster som 
bidrar till drift och underhåll av sådan 
infrastruktur, iv) grundläggande 
möjliggörande, banbrytande, grön och 
digital teknik och omvälvande 
innovationer, där investeringar är 
strategiskt viktiga för unionens industriella 
framtid och innefattande etisk artificiell 
intelligens, teknik för distribuerade 
liggare, programvara, robotteknik, 
halvledare, mikroprocessorer, avancerad 
molnteknik, högpresterande datorsystem, 
cybersäkerhet, fotonik och industriell 
bioteknik, teknik för förnybar energi, i 
synnerhet för att genomföra strategin för 
förnybar havsbaserad energi, en strategi 
för solcellstak och strategin för 
renoveringsvågen, energilagringsteknik, 
inbegripet batterier, teknik för hållbara 
transporter, tillämpningar för grön vätgas 
och bränslecelltillämpningar, teknik för 
nollutsläpp för industrin,, såsom 
koldioxidfri ståltillverkning, och teknik för 
cirkulär ekonomi, biomedicin, nanoteknik, 
läkemedel och avancerade material, v) 
återvinnings- och 
produktionsanläggningar för 
massproduktion av informations- och 
kommunikationstekniska komponenter och 
anordningar i EU, vi) tillhandahållande och 
lagring av kritiska insatsvaror för offentliga 
aktörer, företag eller konsumenter i 
unionen, vii) kritisk teknik och kritiska 
insatsvaror för unionens och dess 
medlemsstaters säkerhet (exempelvis inom 
säkerhets- och rymdsektorer och 
cybersäkerhet) samt de civila 
komponenterna av produkter med dubbla 
användningsområden enligt definitionen i 
artikel 2.1 i rådets förordning (EG) nr 
428/2009 i enlighet med eventuella senare 



PE657.168v01-00 62/160 AM\1212309SV.docx

SV

ändringar och lagstiftning. 
Slutmottagarna bör ha sitt säte i en 
medlemsstat, inte ha några dotterbolag 
utan någon egentlig ekonomisk aktivitet i 
ett land som står med på unionens 
förteckning över icke samarbetsvilliga 
jurisdiktioner och vara verksamma i 
unionen i den meningen att de har 
betydande verksamhet där med avseende 
på personal, tillverkning, forskning och 
utveckling eller annan affärsverksamhet. 
Projekt som bidrar till att diversifiera 
strategiska försörjningskedjor på den inre 
marknaden genom verksamhet på flera 
platser i EU bör kunna få stöd. 
Fördelningen av finansieringsramen bör i 
synnerhet säkerställa stöd till projekt som 
bidrar till att rädda liv på kort, medellång 
och lång sikt.

Or. en

Ändringsförslag 87
Massimiliano Salini, Carlos Zorrinho, Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

28. Den viktigaste funktionen för 
politikområdet strategiska europeiska 
investeringar bör vara att stödja 
slutmottagare som är etablerade i en 
medlemsstat och verksamma i unionen, 
och vars verksamhet är av strategisk 
betydelse för unionen, särskilt med tanke 
på den gröna omställningen, den digitala 
omvandlingen och förbättrad resiliens 
inom i) kritisk hälso- och sjukvård, 
tillverkning och lagring av läkemedel, 
medicintekniska produkter och medicinska 
förnödenheter och förstärkning av 
kapaciteten att hantera hälsokriser och av 
systemet för civilskydd, ii) kritisk 
infrastruktur, oavsett om den är fysisk eller 
virtuell, iii) tillhandahållande av varor och 

28. Den viktigaste funktionen för 
politikområdet strategiska europeiska 
investeringar bör vara att stödja 
slutmottagare, inbegripet små och 
medelstora företag, som är etablerade i en 
medlemsstat och verksamma i unionen, 
och vars verksamhet är av strategisk 
betydelse för unionen, särskilt med tanke 
på den gröna omställningen, den digitala 
omvandlingen, unionens säkerhet, 
inbegripet försvars- och rymdsektorerna, 
cybersäkerhet, produkter med dubbla 
användningsområden och förbättrad 
resiliens. Projekt som skapar ett mervärde 
för unionen och ger upphov till positiva 
spridningseffekter i mer än en 
medlemsstat eller region bör stödjas. 
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tjänster som bidrar till drift och underhåll 
av sådan infrastruktur, iv) grundläggande 
möjliggörande, banbrytande, grön och 
digital teknik och omvälvande 
innovationer, där investeringar är 
strategiskt viktiga för unionens industriella 
framtid och innefattande artificiell 
intelligens, blockkedjeteknik, programvara, 
robotteknik, halvledare, mikroprocessorer, 
avancerad molnteknik, högpresterande 
datorsystem, cybersäkerhet, kvantteknik, 
fotonik och industriell bioteknik, teknik för 
förnybar energi, energilagringsteknik, 
inbegripet batterier, teknik för hållbara 
transporter, tillämpningar för ren vätgas 
och bränslecelltillämpningar, teknik för 
utfasning av fossila bränslen för industrin, 
avskiljning och lagring av koldioxid och 
teknik för cirkulär ekonomi, biomedicin, 
nanoteknik, läkemedel och avancerade 
material, v) produktionsanläggningar för 
massproduktion av informations- och 
kommunikationstekniska komponenter och 
anordningar i EU, vi) tillhandahållande och 
lagring av kritiska insatsvaror för offentliga 
aktörer, företag eller konsumenter i 
unionen, vii) kritisk teknik och kritiska 
insatsvaror för unionens och dess 
medlemsstaters säkerhet, exempelvis inom 
försvars- och rymdsektorer och 
cybersäkerhet, samt produkter med dubbla 
användningsområden enligt definitionen i 
artikel 2.1 i rådets förordning (EG) nr 
428/2009. Slutmottagarna bör ha sitt säte i 
en medlemsstat och vara verksamma i 
unionen i den meningen att de har 
betydande verksamhet där med avseende 
på personal, tillverkning, forskning och 
utveckling eller annan affärsverksamhet. 
Projekt som bidrar till att diversifiera 
strategiska försörjningskedjor på den inre 
marknaden genom verksamhet på flera 
platser i EU bör kunna få stöd.

Strategiskt viktiga områden är i) kritisk 
hälso- och sjukvård, tillverkning och 
lagring av läkemedel, medicintekniska 
produkter och medicinska förnödenheter 
och förstärkning av kapaciteten att hantera 
hälsokriser och av systemet för civilskydd, 
ii) kritisk infrastruktur, oavsett om den är 
fysisk eller virtuell, iii) tillhandahållande 
av varor och tjänster som bidrar till drift 
och underhåll av sådan infrastruktur, iv) 
grundläggande möjliggörande, 
banbrytande, grön och digital teknik samt 
rymdteknik och omvälvande innovationer, 
där investeringar är strategiskt viktiga för 
unionens industriella framtid och 
innefattande artificiell intelligens, 
blockkedjeteknik, programvara, 
robotteknik, halvledare, mikroprocessorer, 
avancerad molnteknik, högpresterande 
datorsystem, cybersäkerhet, kvantteknik, 
fotonik och industriell bioteknik, teknik för 
förnybar energi, energilagringsteknik, 
inbegripet batterier, teknik för hållbara 
transporter, tillämpningar för ren vätgas 
och bränslecelltillämpningar, teknik för 
utfasning av fossila bränslen för industrin, 
avskiljning och lagring av koldioxid och 
teknik för cirkulär ekonomi, biomedicin, 
nanoteknik, läkemedel och avancerade 
material, rymdsystem och rymdteknik, 
inbegripet kritiska rymdkomponenter, och 
rymdbaserade tjänster och tillämpningar, 
v) produktionsanläggningar för 
massproduktion av informations- och 
kommunikationstekniska komponenter och 
anordningar i EU, vi) tillhandahållande och 
lagring av kritiska insatsvaror för offentliga 
aktörer, företag eller konsumenter i 
unionen, vii) kritisk teknik, kritiska 
insatsvaror och kritiska tillämpningar för 
unionens och dess medlemsstaters säkerhet 
(exempelvis inom försvars- och 
rymdsektorer och cybersäkerhet) samt 
produkter med dubbla 
användningsområden enligt definitionen i 
artikel 2.1 i rådets förordning (EG) nr 
428/2009. Slutmottagarna bör ha sitt säte i 
en medlemsstat och vara verksamma i 
unionen i den meningen att de har 
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betydande verksamhet där med avseende 
på personal, tillverkning, forskning och 
utveckling eller annan affärsverksamhet. 
Fördelningen av finansieringsramen bör i 
synnerhet garantera stöd för att främja de 
parallella digitala och klimatmässiga 
omställningarna och 
säkerhetsdimensionen samt stärka 
resiliensen i unionens ekonomi samtidigt 
som dess konkurrenskraft säkerställs. 
Projekt som bidrar till att diversifiera 
strategiska försörjningskedjor på den inre 
marknaden genom verksamhet på flera 
platser i EU bör kunna få stöd.

Or. en

Ändringsförslag 88
Seán Kelly
för PPE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

28. Den viktigaste funktionen för 
politikområdet strategiska europeiska 
investeringar bör vara att stödja 
slutmottagare som är etablerade i en 
medlemsstat och verksamma i unionen, 
och vars verksamhet är av strategisk 
betydelse för unionen, särskilt med tanke 
på den gröna omställningen, den digitala 
omvandlingen och förbättrad resiliens 
inom i) kritisk hälso- och sjukvård, 
tillverkning och lagring av läkemedel, 
medicintekniska produkter och medicinska 
förnödenheter och förstärkning av 
kapaciteten att hantera hälsokriser och av 
systemet för civilskydd, ii) kritisk 
infrastruktur, oavsett om den är fysisk eller 
virtuell, iii) tillhandahållande av varor och 
tjänster som bidrar till drift och underhåll 
av sådan infrastruktur, iv) grundläggande 
möjliggörande, banbrytande, grön och 
digital teknik och omvälvande 

28. Den viktigaste funktionen för 
politikområdet strategiska europeiska 
investeringar bör vara att stödja 
slutmottagare som är etablerade i en 
medlemsstat och verksamma i unionen, 
och vars verksamhet är av strategisk 
betydelse för unionen, särskilt med tanke 
på den gröna omställningen, den digitala 
omvandlingen och förbättrad resiliens 
inom i) kritisk hälso- och sjukvård, 
tillverkning och lagring av läkemedel, 
medicintekniska produkter och medicinska 
förnödenheter och förstärkning av 
kapaciteten att hantera hälsokriser och av 
systemet för civilskydd, ii) kritisk 
infrastruktur, oavsett om den är fysisk eller 
virtuell, iii) tillhandahållande av varor och 
tjänster som bidrar till drift och underhåll 
av sådan infrastruktur, iv) grundläggande 
möjliggörande, banbrytande, grön och 
digital teknik och omvälvande 
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innovationer, där investeringar är 
strategiskt viktiga för unionens industriella 
framtid och innefattande artificiell 
intelligens, blockkedjeteknik, programvara, 
robotteknik, halvledare, mikroprocessorer, 
avancerad molnteknik, högpresterande 
datorsystem, cybersäkerhet, kvantteknik, 
fotonik och industriell bioteknik, teknik för 
förnybar energi, energilagringsteknik, 
inbegripet batterier, teknik för hållbara 
transporter, tillämpningar för ren vätgas 
och bränslecelltillämpningar, teknik för 
utfasning av fossila bränslen för industrin, 
avskiljning och lagring av koldioxid och 
teknik för cirkulär ekonomi, biomedicin, 
nanoteknik, läkemedel och avancerade 
material, v) produktionsanläggningar för 
massproduktion av informations- och 
kommunikationstekniska komponenter och 
anordningar i EU, vi) tillhandahållande och 
lagring av kritiska insatsvaror för offentliga 
aktörer, företag eller konsumenter i 
unionen, vii) Kritisk teknik och kritiska 
insatsvaror för unionens och dess 
medlemsstaters säkerhet, exempelvis inom 
försvars- och rymdsektorer och 
cybersäkerhet, samt produkter med dubbla 
användningsområden enligt definitionen i 
artikel 2.1 i rådets förordning (EG) nr 
428/2009. Slutmottagarna bör ha sitt säte i 
en medlemsstat och vara verksamma i 
unionen i den meningen att de har 
betydande verksamhet där med avseende 
på personal, tillverkning, forskning och 
utveckling eller annan affärsverksamhet. 
Projekt som bidrar till att diversifiera 
strategiska försörjningskedjor på den inre 
marknaden genom verksamhet på flera 
platser i EU bör kunna få stöd.

innovationer, där investeringar är 
strategiskt viktiga för unionens industriella 
framtid och innefattande 
gigabitkonnektivitet, artificiell intelligens, 
blockkedjeteknik, programvara, 
robotteknik, halvledare, mikroprocessorer, 
avancerad molnteknik, högpresterande 
datorsystem, cybersäkerhet, kvantteknik, 
fotonik och industriell bioteknik, 
koldioxidsnål energiteknik, teknik för 
förnybar energi, energilagringsteknik, 
inbegripet batterier, teknik för hållbara 
transporter, tillämpningar för ren vätgas 
och bränslecelltillämpningar, teknik för 
utfasning av fossila bränslen för industrin, 
avskiljning och lagring av koldioxid och 
teknik för cirkulär ekonomi, biomedicin, 
nanoteknik, läkemedel och avancerade 
material, rymdsystem och rymdteknik, 
inbegripet kritiska rymdkomponenter, och 
rymdbaserade tjänster och tillämpningar, 
v) produktionsanläggningar för 
massproduktion av informations- och 
kommunikationstekniska komponenter och 
anordningar i EU, vi) tillhandahållande och 
lagring av kritiska insatsvaror för offentliga 
aktörer, företag eller konsumenter i 
unionen, vii) kritisk teknik och kritiska 
insatsvaror för unionens och dess 
medlemsstaters säkerhet, exempelvis inom 
försvars- och rymdsektorer och 
cybersäkerhet, samt produkter med dubbla 
användningsområden enligt definitionen i 
artikel 2.1 i rådets förordning (EG) nr 
428/2009. Slutmottagarna bör ha sitt säte i 
en medlemsstat och vara verksamma i 
unionen i den meningen att de har 
betydande verksamhet där med avseende 
på personal, tillverkning, forskning och 
utveckling eller annan affärsverksamhet. 
Projekt som bidrar till att diversifiera 
strategiska försörjningskedjor på den inre 
marknaden genom verksamhet på flera 
platser i EU bör kunna få stöd.

Or. en



PE657.168v01-00 66/160 AM\1212309SV.docx

SV

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

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

28. Den viktigaste funktionen för 
politikområdet strategiska europeiska 
investeringar bör vara att stödja 
slutmottagare som är etablerade i en 
medlemsstat och verksamma i unionen, 
och vars verksamhet är av strategisk 
betydelse för unionen, särskilt med tanke 
på den gröna omställningen, den digitala 
omvandlingen och förbättrad resiliens 
inom i) kritisk hälso- och sjukvård, 
tillverkning och lagring av läkemedel, 
medicintekniska produkter och medicinska 
förnödenheter och förstärkning av 
kapaciteten att hantera hälsokriser och av 
systemet för civilskydd, ii) kritisk 
infrastruktur, oavsett om den är fysisk eller 
virtuell, iii) tillhandahållande av varor och 
tjänster som bidrar till drift och underhåll 
av sådan infrastruktur, iv) grundläggande 
möjliggörande, banbrytande, grön och 
digital teknik och omvälvande 
innovationer, där investeringar är 
strategiskt viktiga för unionens industriella 
framtid och innefattande artificiell 
intelligens, blockkedjeteknik, programvara, 
robotteknik, halvledare, mikroprocessorer, 
avancerad molnteknik, högpresterande 
datorsystem, cybersäkerhet, kvantteknik, 
fotonik och industriell bioteknik, teknik för 
förnybar energi, energilagringsteknik, 
inbegripet batterier, teknik för hållbara 
transporter, tillämpningar för ren vätgas 
och bränslecelltillämpningar, teknik för 
utfasning av fossila bränslen för industrin, 
avskiljning och lagring av koldioxid och 
teknik för cirkulär ekonomi, biomedicin, 
nanoteknik, läkemedel och avancerade 
material, v) produktionsanläggningar för 
massproduktion av informations- och 
kommunikationstekniska komponenter och 

28. Den viktigaste funktionen för 
politikområdet strategiska europeiska 
investeringar bör vara att stödja 
slutmottagare som är etablerade i en 
medlemsstat och verksamma i unionen, 
och vars verksamhet är av strategisk 
betydelse för unionen, särskilt med tanke 
på den gröna omställningen, den digitala 
omvandlingen och förbättrad resiliens 
inom i) kritisk hälso- och sjukvård, 
tillverkning och lagring av läkemedel, 
medicintekniska produkter och medicinska 
förnödenheter och förstärkning av 
kapaciteten att hantera hälsokriser och av 
systemet för civilskydd, ii) kritisk 
infrastruktur, oavsett om den är fysisk eller 
virtuell, iii) tillhandahållande av varor och 
tjänster som bidrar till drift och underhåll 
av sådan infrastruktur, iv) grundläggande 
möjliggörande, banbrytande, grön och 
digital teknik och omvälvande 
innovationer, där investeringar är 
strategiskt viktiga för unionens industriella 
framtid och innefattande artificiell 
intelligens, blockkedjeteknik, programvara, 
robotteknik, halvledare, mikroprocessorer, 
avancerad teknik och molnteknik, 
högpresterande datorsystem, 
cybersäkerhet, kvantteknik, fotonik och 
industriell bioteknik, teknik för förnybar 
energi, energilagringsteknik, inbegripet 
batterier, teknik för hållbara transporter, 
tillämpningar för ren vätgas och 
bränslecelltillämpningar, teknik för 
utfasning av fossila bränslen för industrin, 
avskiljning och lagring av koldioxid och 
teknik för cirkulär ekonomi, biomedicin, 
nanoteknik, läkemedel och avancerade 
material, v) produktionsanläggningar för 
massproduktion av informations- och 
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anordningar i EU, vi) tillhandahållande och 
lagring av kritiska insatsvaror för offentliga 
aktörer, företag eller konsumenter i 
unionen, vii) kritisk teknik och kritiska 
insatsvaror för unionens och dess 
medlemsstaters säkerhet, exempelvis inom 
försvars- och rymdsektorer och 
cybersäkerhet, samt produkter med dubbla 
användningsområden enligt definitionen i 
artikel 2.1 i rådets förordning (EG) nr 
428/2009. Slutmottagarna bör ha sitt säte i 
en medlemsstat och vara verksamma i 
unionen i den meningen att de har 
betydande verksamhet där med avseende 
på personal, tillverkning, forskning och 
utveckling eller annan affärsverksamhet. 
Projekt som bidrar till att diversifiera 
strategiska försörjningskedjor på den inre 
marknaden genom verksamhet på flera 
platser i EU bör kunna få stöd.

kommunikationstekniska komponenter och 
anordningar i EU, vi) tillhandahållande och 
lagring av kritiska insatsvaror för offentliga 
aktörer, företag eller konsumenter i 
unionen, vii) försörjningskedjor och 
motståndskraft mot försörjningschocker, 
viii) kritisk teknik och kritiska insatsvaror 
för unionens och dess medlemsstaters 
säkerhet, exempelvis inom försvars- och 
rymdsektorer och cybersäkerhet, samt 
produkter med dubbla 
användningsområden enligt definitionen i 
artikel 2.1 i rådets förordning (EG) nr 
428/2009. Slutmottagarna bör ha sitt säte i 
en medlemsstat och vara verksamma i 
unionen i den meningen att de har 
betydande verksamhet där med avseende 
på personal, tillverkning, forskning och 
utveckling eller annan affärsverksamhet. 
Projekt som bidrar till att diversifiera 
strategiska försörjningskedjor på den inre 
marknaden genom verksamhet på flera 
platser i EU bör kunna få stöd.

Or. en

Ändringsförslag 90
Ivo Hristov

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

28. Den viktigaste funktionen för 
politikområdet strategiska europeiska 
investeringar bör vara att stödja 
slutmottagare som är etablerade i en 
medlemsstat och verksamma i unionen, 
och vars verksamhet är av strategisk 
betydelse för unionen, särskilt med tanke 
på den gröna omställningen, den digitala 
omvandlingen och förbättrad resiliens 
inom i) kritisk hälso- och sjukvård, 
tillverkning och lagring av läkemedel, 
medicintekniska produkter och medicinska 
förnödenheter och förstärkning av 

28. Den viktigaste funktionen för 
politikområdet strategiska europeiska 
investeringar bör vara att stödja 
slutmottagare som är etablerade i en 
medlemsstat och verksamma i unionen, 
och vars verksamhet är av strategisk 
betydelse för unionen, särskilt med tanke 
på den gröna omställningen, den digitala 
omvandlingen och förbättrad resiliens 
inom i) kritisk hälso- och sjukvård, 
tillverkning och lagring av läkemedel, 
medicintekniska produkter och medicinska 
förnödenheter och förstärkning av 
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kapaciteten att hantera hälsokriser och av 
systemet för civilskydd, ii) kritisk 
infrastruktur, oavsett om den är fysisk eller 
virtuell, iii) tillhandahållande av varor och 
tjänster som bidrar till drift och underhåll 
av sådan infrastruktur, iv) grundläggande 
möjliggörande, banbrytande, grön och 
digital teknik och omvälvande 
innovationer, där investeringar är 
strategiskt viktiga för unionens industriella 
framtid och innefattande artificiell 
intelligens, blockkedjeteknik, programvara, 
robotteknik, halvledare, mikroprocessorer, 
avancerad molnteknik, högpresterande 
datorsystem, cybersäkerhet, kvantteknik, 
fotonik och industriell bioteknik, teknik för 
förnybar energi, energilagringsteknik, 
inbegripet batterier, teknik för hållbara 
transporter, tillämpningar för ren vätgas 
och bränslecelltillämpningar, teknik för 
utfasning av fossila bränslen för industrin, 
avskiljning och lagring av koldioxid och 
teknik för cirkulär ekonomi, biomedicin, 
nanoteknik, läkemedel och avancerade 
material, v) produktionsanläggningar för 
massproduktion av informations- och 
kommunikationstekniska komponenter och 
anordningar i EU, vi) tillhandahållande och 
lagring av kritiska insatsvaror för offentliga 
aktörer, företag eller konsumenter i 
unionen, vii) kritisk teknik och kritiska 
insatsvaror för unionens och dess 
medlemsstaters säkerhet, exempelvis inom 
försvars- och rymdsektorer och 
cybersäkerhet, samt produkter med dubbla 
användningsområden enligt definitionen i 
artikel 2.1 i rådets förordning (EG) nr 
428/2009. Slutmottagarna bör ha sitt säte i 
en medlemsstat och vara verksamma i 
unionen i den meningen att de har 
betydande verksamhet där med avseende 
på personal, tillverkning, forskning och 
utveckling eller annan affärsverksamhet. 
Projekt som bidrar till att diversifiera 
strategiska försörjningskedjor på den inre 
marknaden genom verksamhet på flera 
platser i EU bör kunna få stöd.

kapaciteten att hantera hälsokriser och av 
systemet för civilskydd, ii) kritisk 
infrastruktur, oavsett om den är fysisk eller 
virtuell, iii) tillhandahållande av varor och 
tjänster som bidrar till drift och underhåll 
av sådan infrastruktur, iv) grundläggande 
möjliggörande, banbrytande, grön och 
digital teknik och omvälvande 
innovationer, där investeringar är 
strategiskt viktiga för unionens industriella 
framtid och innefattande artificiell 
intelligens, blockkedjeteknik, programvara, 
robotteknik, halvledare, mikroprocessorer, 
avancerad molnteknik, högpresterande 
datorsystem, cybersäkerhet, kvantteknik, 
fotonik och industriell bioteknik, teknik för 
förnybar energi, energilagringsteknik, 
inbegripet batterier, teknik för hållbara 
transporter, tillämpningar för vätgas och 
bränsleceller, teknik för utfasning av 
fossila bränslen för industrin, avskiljning 
och lagring av koldioxid och teknik för 
cirkulär ekonomi, biomedicin, nanoteknik, 
läkemedel och avancerade material, v) 
produktionsanläggningar för 
massproduktion av informations- och 
kommunikationstekniska komponenter och 
anordningar i EU, vi) tillhandahållande och 
lagring av kritiska insatsvaror för offentliga 
aktörer, företag eller konsumenter i 
unionen, vii) kritisk teknik och kritiska 
insatsvaror för unionens och dess 
medlemsstaters säkerhet, exempelvis inom 
försvars- och rymdsektorer och 
cybersäkerhet, inbegripet 5G-nätsäkerhet, 
samt produkter med dubbla 
användningsområden enligt definitionen i 
artikel 2.1 i rådets förordning (EG) nr 
428/2009. Slutmottagarna bör ha sitt säte i 
en medlemsstat och vara verksamma i 
unionen i den meningen att de har 
betydande verksamhet där med avseende 
på personal, tillverkning, forskning och 
utveckling eller annan affärsverksamhet. 
Projekt som bidrar till att diversifiera 
strategiska försörjningskedjor på den inre 
marknaden genom verksamhet på flera 
platser i EU bör kunna få stöd.
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Or. en

Ändringsförslag 91
Pascal Arimont

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

28. Den viktigaste funktionen för 
politikområdet strategiska europeiska 
investeringar bör vara att stödja 
slutmottagare som är etablerade i en 
medlemsstat och verksamma i unionen, 
och vars verksamhet är av strategisk 
betydelse för unionen, särskilt med tanke 
på den gröna omställningen, den digitala 
omvandlingen och förbättrad resiliens 
inom i) kritisk hälso- och sjukvård, 
tillverkning och lagring av läkemedel, 
medicintekniska produkter och medicinska 
förnödenheter och förstärkning av 
kapaciteten att hantera hälsokriser och av 
systemet för civilskydd, ii) kritisk 
infrastruktur, oavsett om den är fysisk eller 
virtuell, iii) tillhandahållande av varor och 
tjänster som bidrar till drift och underhåll 
av sådan infrastruktur, iv) grundläggande 
möjliggörande, banbrytande, grön och 
digital teknik och omvälvande 
innovationer, där investeringar är 
strategiskt viktiga för unionens industriella 
framtid och innefattande artificiell 
intelligens, blockkedjeteknik, programvara, 
robotteknik, halvledare, mikroprocessorer, 
avancerad molnteknik, högpresterande 
datorsystem, cybersäkerhet, kvantteknik, 
fotonik och industriell bioteknik, teknik för 
förnybar energi, energilagringsteknik, 
inbegripet batterier, teknik för hållbara 
transporter, tillämpningar för ren vätgas 
och bränslecelltillämpningar, teknik för 
utfasning av fossila bränslen för industrin, 
avskiljning och lagring av koldioxid och 
teknik för cirkulär ekonomi, biomedicin, 
nanoteknik, läkemedel och avancerade 

28. Den viktigaste funktionen för 
politikområdet strategiska europeiska 
investeringar bör vara att stödja 
slutmottagare som är etablerade i en 
medlemsstat och verksamma i unionen, 
och vars verksamhet är av strategisk 
betydelse för unionen, särskilt med tanke 
på den gröna omställningen, den digitala 
omvandlingen och förbättrad resiliens 
inom i) kritisk hälso- och sjukvård, 
tillverkning och lagring av läkemedel, 
medicintekniska produkter och medicinska 
förnödenheter och förstärkning av 
kapaciteten att hantera hälsokriser och av 
systemet för civilskydd, ii) kritisk 
infrastruktur, oavsett om den är fysisk eller 
virtuell, iii) tillhandahållande av varor och 
tjänster som bidrar till drift och underhåll 
av sådan infrastruktur, iv) grundläggande 
möjliggörande, banbrytande, grön och 
digital teknik och omvälvande 
innovationer, där investeringar är 
strategiskt viktiga för unionens industriella 
framtid och innefattande 
gigabitkonnektivitet, artificiell intelligens, 
blockkedjeteknik, programvara, 
robotteknik, halvledare, mikroprocessorer, 
avancerad molnteknik, högpresterande 
datorsystem, cybersäkerhet, kvantteknik, 
fotonik och industriell bioteknik, teknik för 
förnybar energi, energilagringsteknik, 
inbegripet batterier, teknik för hållbara 
transporter, tillämpningar för ren vätgas 
och bränslecelltillämpningar, teknik för 
utfasning av fossila bränslen för industrin, 
avskiljning och lagring av koldioxid och 
teknik för cirkulär ekonomi, biomedicin, 
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material, v) produktionsanläggningar för 
massproduktion av informations- och 
kommunikationstekniska komponenter och 
anordningar i EU, vi) tillhandahållande och 
lagring av kritiska insatsvaror för offentliga 
aktörer, företag eller konsumenter i 
unionen, vii) kritisk teknik och kritiska 
insatsvaror för unionens och dess 
medlemsstaters säkerhet, exempelvis inom 
försvars- och rymdsektorer och 
cybersäkerhet, samt produkter med dubbla 
användningsområden enligt definitionen i 
artikel 2.1 i rådets förordning (EG) nr 
428/2009. Slutmottagarna bör ha sitt säte i 
en medlemsstat och vara verksamma i 
unionen i den meningen att de har 
betydande verksamhet där med avseende 
på personal, tillverkning, forskning och 
utveckling eller annan affärsverksamhet. 
Projekt som bidrar till att diversifiera 
strategiska försörjningskedjor på den inre 
marknaden genom verksamhet på flera 
platser i EU bör kunna få stöd.

nanoteknik, läkemedel och avancerade 
material, v) produktionsanläggningar för 
massproduktion av informations- och 
kommunikationstekniska komponenter och 
anordningar i EU, vi) tillhandahållande och 
lagring av kritiska insatsvaror för offentliga 
aktörer, företag eller konsumenter i 
unionen, vii) kritisk teknik och kritiska 
insatsvaror för unionens och dess 
medlemsstaters säkerhet, exempelvis inom 
försvars- och rymdsektorer och 
cybersäkerhet, samt produkter med dubbla 
användningsområden enligt definitionen i 
artikel 2.1 i rådets förordning (EG) nr 
428/2009. Slutmottagarna bör ha sitt säte i 
en medlemsstat och vara verksamma i 
unionen i den meningen att de har 
betydande verksamhet där med avseende 
på personal, tillverkning, forskning och 
utveckling eller annan affärsverksamhet. 
Projekt som bidrar till att diversifiera 
strategiska försörjningskedjor på den inre 
marknaden genom verksamhet på flera 
platser i EU bör kunna få stöd.

Or. en

Ändringsförslag 92
Paolo Borchia

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

28. Den viktigaste funktionen för 
politikområdet strategiska europeiska 
investeringar bör vara att stödja 
slutmottagare som är etablerade i en 
medlemsstat och verksamma i unionen, 
och vars verksamhet är av strategisk 
betydelse för unionen, särskilt med tanke 
på den gröna omställningen, den digitala 
omvandlingen och förbättrad resiliens 
inom i) kritisk hälso- och sjukvård, 
tillverkning och lagring av läkemedel, 
medicintekniska produkter och medicinska 

28. Den viktigaste funktionen för 
politikområdet strategiska europeiska 
investeringar bör vara att stödja 
slutmottagare som är etablerade i en 
medlemsstat och verksamma i unionen, 
och vars verksamhet är av strategisk 
betydelse för unionen, särskilt med tanke 
på den gröna omställningen, den digitala 
omvandlingen och förbättrad resiliens 
inom i) kritisk hälso- och sjukvård, 
tillverkning och lagring av läkemedel, 
medicintekniska produkter och medicinska 
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förnödenheter och förstärkning av 
kapaciteten att hantera hälsokriser och av 
systemet för civilskydd, ii) kritisk 
infrastruktur, oavsett om den är fysisk eller 
virtuell, iii) tillhandahållande av varor och 
tjänster som bidrar till drift och underhåll 
av sådan infrastruktur, iv) grundläggande 
möjliggörande, banbrytande, grön och 
digital teknik och omvälvande 
innovationer, där investeringar är 
strategiskt viktiga för unionens industriella 
framtid och innefattande artificiell 
intelligens, blockkedjeteknik, programvara, 
robotteknik, halvledare, mikroprocessorer, 
avancerad molnteknik, högpresterande 
datorsystem, cybersäkerhet, kvantteknik, 
fotonik och industriell bioteknik, teknik för 
förnybar energi, energilagringsteknik, 
inbegripet batterier, teknik för hållbara 
transporter, tillämpningar för ren vätgas 
och bränslecelltillämpningar, teknik för 
utfasning av fossila bränslen för industrin, 
avskiljning och lagring av koldioxid och 
teknik för cirkulär ekonomi, biomedicin, 
nanoteknik, läkemedel och avancerade 
material, v) produktionsanläggningar för 
massproduktion av informations- och 
kommunikationstekniska komponenter och 
anordningar i EU, vi) tillhandahållande och 
lagring av kritiska insatsvaror för offentliga 
aktörer, företag eller konsumenter i 
unionen, vii) kritisk teknik och kritiska 
insatsvaror för unionens och dess 
medlemsstaters säkerhet, exempelvis inom 
försvars- och rymdsektorer och 
cybersäkerhet, samt produkter med dubbla 
användningsområden enligt definitionen i 
artikel 2.1 i rådets förordning (EG) nr 
428/2009. Slutmottagarna bör ha sitt säte i 
en medlemsstat och vara verksamma i 
unionen i den meningen att de har 
betydande verksamhet där med avseende 
på personal, tillverkning, forskning och 
utveckling eller annan affärsverksamhet. 
Projekt som bidrar till att diversifiera 
strategiska försörjningskedjor på den inre 
marknaden genom verksamhet på flera 
platser i EU bör kunna få stöd.

förnödenheter och förstärkning av 
kapaciteten att hantera hälsokriser och av 
systemet för civilskydd, ii) kritisk 
infrastruktur, oavsett om den är fysisk eller 
virtuell, iii) tillhandahållande av varor och 
tjänster som bidrar till drift och underhåll 
av sådan infrastruktur, iv) grundläggande 
möjliggörande, banbrytande, digital teknik 
och omvälvande innovationer, där 
investeringar är strategiskt viktiga för 
unionens industriella framtid och 
innefattande artificiell intelligens, 
blockkedjeteknik, programvara, 
robotteknik, halvledare, mikroprocessorer, 
avancerad molnteknik, högpresterande 
datorsystem, cybersäkerhet, kvantteknik, 
fotonik och industriell bioteknik, teknik för 
förnybar energi, energilagringsteknik, 
inbegripet batterier, teknik för hållbara 
transporter, tillämpningar för blå vätgas 
och bränslecelltillämpningar, teknik för 
utfasning av fossila bränslen för industrin, 
avskiljning och lagring av koldioxid och 
teknik för cirkulär ekonomi, biomedicin, 
nanoteknik, läkemedel och avancerade 
material, v) produktionsanläggningar för 
massproduktion av informations- och 
kommunikationstekniska komponenter och 
anordningar i EU, vi) tillhandahållande och 
lagring av kritiska insatsvaror för offentliga 
aktörer, företag eller konsumenter i 
unionen, vii) kritisk teknik och kritiska 
insatsvaror för unionens och dess 
medlemsstaters säkerhet, exempelvis inom 
försvars- och rymdsektorer och 
cybersäkerhet, samt produkter med dubbla 
användningsområden enligt definitionen i 
artikel 2.1 i rådets förordning (EG) nr 
428/2009. Slutmottagarna bör ha sitt säte i 
en medlemsstat och vara verksamma i 
unionen i den meningen att de har 
betydande verksamhet där med avseende 
på personal, tillverkning, forskning och 
utveckling eller annan affärsverksamhet. 
Projekt som bidrar till att diversifiera 
strategiska försörjningskedjor på den inre 
marknaden genom verksamhet på flera 
platser i EU bör kunna få stöd.
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Or. en

Ändringsförslag 93
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

29. Politikområdet strategiska 
europeiska investeringar bör även inriktas 
på leverantörer som är etablerade och 
bedriver verksamhet i unionen och vars 
verksamhet är av strategisk betydelse för 
unionen och som skulle behöva långsiktiga 
investeringar eller omfattas av systemet för 
granskning av utländska 
direktinvesteringar. Dessutom bör viktiga 
projekt av gemensamt europeiskt intresse 
särskilt kunna få stöd inom ramen för 
politikområdet strategiska europeiska 
investeringar.

29. Politikområdet strategiska 
europeiska investeringar bör även inriktas 
på leverantörer som är etablerade och 
bedriver verksamhet i unionen och vars 
verksamhet är av strategisk betydelse för 
unionen och som skulle behöva långsiktiga 
investeringar eller omfattas av systemet för 
granskning av utländska 
direktinvesteringar. Dessutom bör viktiga 
projekt av gemensamt europeiskt intresse 
som överensstämmer med unionens 
klimat- och miljömål, med särskild 
hänsyn till förordning (EU) 2020/8521a 
och ökad insyn i genomförandet av dessa, 
särskilt kunna få stöd inom ramen för 
politikområdet strategiska europeiska 
investeringar.

_________________
1a Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2020/852 av den 18 juni 
2020 om inrättande av en ram för att 
underlätta hållbara investeringar, och om 
ändring av förordning (EU) 2019/2088 
(EUT L 198, 22.6.2020. s. 13).

Or. en

Ändringsförslag 94
Christian Ehler

Förslag till förordning
Skäl 29
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

29. Politikområdet strategiska 
europeiska investeringar bör även inriktas 
på leverantörer som är etablerade och 
bedriver verksamhet i unionen och vars 
verksamhet är av strategisk betydelse för 
unionen och som skulle behöva långsiktiga 
investeringar eller omfattas av systemet för 
granskning av utländska 
direktinvesteringar. Dessutom bör viktiga 
projekt av gemensamt europeiskt intresse 
särskilt kunna få stöd inom ramen för 
politikområdet strategiska europeiska 
investeringar.

29. Politikområdet strategiska 
europeiska investeringar bör även inriktas 
på leverantörer som är etablerade och 
bedriver verksamhet i unionen och vars 
verksamhet är av strategisk betydelse för 
unionen och som skulle behöva långsiktiga 
investeringar eller omfattas av systemet för 
granskning av utländska 
direktinvesteringar. Dessutom bör viktiga 
projekt av gemensamt europeiskt intresse 
särskilt kunna få stöd inom ramen för 
politikområdet strategiska europeiska 
investeringar. Politikområdet strategiska 
europeiska investeringar bör också stödja 
strategiskt samarbete mellan 
branschpartner och forskningsaktörer. 
Detta kommer att stärka synergieffekterna 
mellan InvestEU och Horisont Europa.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

29. Politikområdet strategiska 
europeiska investeringar bör även inriktas 
på leverantörer som är etablerade och 
bedriver verksamhet i unionen och vars 
verksamhet är av strategisk betydelse för 
unionen och som skulle behöva långsiktiga 
investeringar eller omfattas av systemet för 
granskning av utländska 
direktinvesteringar. Dessutom bör viktiga 
projekt av gemensamt europeiskt intresse 
särskilt kunna få stöd inom ramen för 
politikområdet strategiska europeiska 
investeringar.

29. Politikområdet strategiska 
europeiska investeringar bör även inriktas 
på leverantörer som är etablerade och 
bedriver verksamhet i unionen och vars 
verksamhet är av strategisk betydelse för 
unionen, inte utgör ett hot mot unionens 
säkerhet och försvarsintressen och som 
skulle behöva långsiktiga investeringar 
eller omfattas av systemet för granskning 
av utländska direktinvesteringar. Dessutom 
bör viktiga projekt av gemensamt 
europeiskt intresse särskilt kunna få stöd 
inom ramen för politikområdet strategiska 
europeiska investeringar.
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Or. en

Ändringsförslag 96
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 29a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

29a. Införandet av politikområdet 
strategiska europeiska investeringar 
behövs på grund av det globala covid-19-
utbrottet och dess effekter på människors 
liv. Det bör främja hållbar ekonomisk 
återhämtning och öka resiliensen 
samtidigt som det säkerställer sträng 
additionalitet hos alla investeringar som 
stöds genom InvestEU.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

30. InvestEU bör även stödja 
finansiering för att generera investeringar i 
regioner som omfattas av rättvis 
omställning.

30. InvestEU bör även stödja 
finansiering för att generera investeringar i 
regioner som omfattas av rättvis 
omställning samt möjligheten för 
respektive regioner att dra nytta av 
särskilt tekniskt stöd via InvestEU:s 
rådgivningscentrum.

Or. en
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Ändringsförslag 98
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

30. InvestEU bör även stödja 
finansiering för att generera investeringar i 
regioner som omfattas av rättvis 
omställning.

30. InvestEU bör även stödja 
finansiering för att generera investeringar i 
regioner som omfattas av rättvis 
omställning, inte minst på området 
energieffektivitet och förnybar energi.

Or. en

Ändringsförslag 99
Ivo Hristov

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

30. InvestEU bör även stödja 
finansiering för att generera investeringar i 
regioner som omfattas av rättvis 
omställning.

30. InvestEU bör även stödja 
finansiering för att generera hållbara 
investeringar i regioner som omfattas av 
rättvis omställning.

Or. en

Ändringsförslag 100
Paolo Borchia

Förslag till förordning
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

35. När så är lämpligt bör 
kommissionen inhämta synpunkter från 
andra potentiella genomförandepartner 
tillsammans med EIB-gruppen om 
investeringsriktlinjer, 

35. När så är lämpligt bör 
kommissionen inhämta synpunkter från 
andra potentiella genomförandepartner 
tillsammans med EIB-gruppen om 
investeringsriktlinjer och 
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klimatspårningssystemet och 
riktlinjedokumenten för hållbarhetssäkring 
och gemensamma metoder, för att 
säkerställa inkludering och operationalitet 
fram till dess att styrningsorganen har 
inrättats, varpå genomförandepartnernas 
deltagande bör ske inom ramen för 
InvestEU-programmets rådgivande nämnd 
och styrelse.

riktlinjedokumenten för hållbarhetssäkring 
och gemensamma metoder, för att 
säkerställa inkludering och operationalitet 
fram till dess att styrningsorganen har 
inrättats, varpå genomförandepartnernas 
deltagande bör ske inom ramen för 
InvestEU-programmets rådgivande nämnd 
och styrelse.

Or. en

Ändringsförslag 101
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

40. Den EU-garanti som ligger till 
grund för InvestEU-fonden bör genomföras 
indirekt av kommissionen via 
genomförandepartner som når ut till 
finansiella intermediärer, i tillämpliga fall, 
och till slutmottagarna. Valet av 
genomförandepartner bör vara transparent 
och fritt från intressekonflikter. 
Kommissionen bör ingå ett garantiavtal 
varigenom garantikapacitet avsätts från 
InvestEU-fonden med varje 
genomförandepartner för att stödja dess 
finansierings- och 
investeringstransaktioner som uppfyller 
InvestEU-fondens kriterier för 
stödberättigande och bidrar till att uppfylla 
dess mål. Riskhanteringen i samband med 
EU-garantin bör inte försvåra 
genomförandepartnernas direkta tillgång 
till garantin. Så snart EU-garantin har 
beviljats inom ramen för EU-komponenten 
till genomförandepartnerna bör de ha det 
fulla ansvaret för hela 
investeringsprocessen och due diligence-
granskningen av finansierings- eller 
investeringstransaktionerna. InvestEU-

40. Den EU-garanti som ligger till 
grund för InvestEU-fonden bör genomföras 
indirekt av kommissionen via 
genomförandepartner som når ut till 
finansiella intermediärer, i tillämpliga fall, 
och till slutmottagarna. Valet av 
genomförandepartner bör vara transparent 
och fritt från intressekonflikter. 
Kommissionen bör ingå ett garantiavtal 
varigenom garantikapacitet avsätts från 
InvestEU-fonden med varje 
genomförandepartner för att stödja dess 
finansierings- och 
investeringstransaktioner som uppfyller 
InvestEU-fondens kriterier för 
stödberättigande och bidrar till att uppfylla 
dess mål. Riskhanteringen i samband med 
EU-garantin bör inte försvåra 
genomförandepartnernas direkta tillgång 
till garantin. Så snart EU-garantin har 
beviljats inom ramen för EU-komponenten 
till genomförandepartnerna bör de ha det 
fulla ansvaret för hela 
investeringsprocessen och due diligence-
granskningen av finansierings- eller 
investeringstransaktionerna. InvestEU-
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fonden bör stödja projekt som normalt har 
en högre riskprofil än projekt som stöds 
genom genomförandepartnernas sedvanliga 
verksamhet och som inte skulle ha kunnat 
genomföras under den period då EU-
garantin kan användas, eller inte skulle ha 
kunnat genomföras i samma omfattning, av 
andra offentliga eller privata källor utan 
stöd från InvestEU-fonden. Särskilda 
villkor kan dock gälla för kriteriet 
avseende additionalitet i samband med 
finansierings- och 
investeringstransaktioner inom ramen för 
politikområdet strategiska europeiska 
investeringar och som härrör från dess 
mål.

fonden bör stödja projekt som normalt har 
en högre riskprofil än projekt som stöds 
genom genomförandepartnernas sedvanliga 
verksamhet och som inte skulle ha kunnat 
genomföras under den period då EU-
garantin kan användas, eller inte skulle ha 
kunnat genomföras i samma omfattning, av 
andra offentliga eller privata källor utan 
stöd från InvestEU-fonden.

Or. en

Ändringsförslag 102
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 47

Kommissionens förslag Ändringsförslag

47. Från och med dess inrättande bör 
investeringskommittén också bli ansvarig 
för att bevilja stöd från EU-garantin till 
finansierings- och 
investeringstransaktioner inom ramen för 
förordning (EU) 2015/1017, så att man 
undviker parallella liknande strukturer för 
bedömning av förslag till användning av 
EU-garantin.

47. Från och med dess inrättande bör 
investeringskommittén också bli ansvarig 
för att bevilja stöd från EU-garantin till 
finansierings- och 
investeringstransaktioner inom ramen för 
förordning (EU) 2015/1017, så att man 
undviker parallella liknande strukturer för 
bedömning av förslag till användning av 
EU-garantin, och samråda med experter 
från klimat- och miljöorganisationer samt 
det civila samhällets organisationer.

Or. en

Ändringsförslag 103
Paolo Borchia
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Förslag till förordning
Skäl 49

Kommissionens förslag Ändringsförslag

49. Vid val av genomförandepartner för 
användning av InvestEU-fonden bör 
kommissionen beakta motpartens förmåga 
att uppfylla målen för InvestEU-fonden 
och bidra med sina egna medel, i syfte att 
säkerställa lämplig geografisk täckning och 
diversifiering, locka till sig privata 
investerare och erbjuda tillräcklig 
riskspridning och lösningar för att åtgärda 
marknadsmisslyckanden och suboptimala 
investeringssituationer. EIB-gruppen bör 
med tanke på dess roll enligt fördragen, 
dess förmåga att verka i alla medlemsstater 
och de befintliga erfarenheterna från 
nuvarande finansieringsinstrument och 
Efsi utgöra en prioriterad 
genomförandepartner inom ramen för 
InvestEU-fondens EU-komponent. Utöver 
EIB-gruppen bör nationella 
utvecklingsbanker eller -institutioner ha 
möjlighet att erbjuda en kompletterande 
uppsättning finansiella produkter, med 
tanke på att deras erfarenheter och förmåga 
på nationell och regional nivå kan vara till 
nytta för att maximera effekten av offentlig 
finansiering inom EU:s hela territorium 
och för att säkerställa en rättvis geografisk 
fördelning av projekten. InvestEU-
programmet bör genomföras på ett sätt som 
främjar likvärdiga förutsättningar för 
mindre och nyare utvecklingsbanker och -
institutioner. Det bör också vara möjligt för 
andra internationella finansinstitut att bli 
genomförandepartner, särskilt om de har en 
komparativ fördel i fråga om specifik 
sakkunskap och erfarenhet i vissa 
medlemsstater och om en majoritet av dess 
aktieägare kommer från unionen. Det bör 
också vara möjligt för andra enheter som 
uppfyller budgetförordningens kriterier att 
bli genomförandepartner.

49. Vid val av genomförandepartner för 
användning av InvestEU-fonden bör 
kommissionen beakta motpartens förmåga 
att uppfylla målen för InvestEU-fonden 
och bidra med sina egna medel, i syfte att 
säkerställa lämplig geografisk täckning och 
diversifiering, locka till sig privata 
investerare och erbjuda tillräcklig 
riskspridning och lösningar för att åtgärda 
marknadsmisslyckanden och suboptimala 
investeringssituationer. EIB-gruppen bör 
med tanke på dess roll enligt fördragen, 
dess förmåga att verka i alla medlemsstater 
och de befintliga erfarenheterna från 
nuvarande finansieringsinstrument utgöra 
en prioriterad genomförandepartner inom 
ramen för InvestEU-fondens EU-
komponent. Utöver EIB-gruppen bör 
nationella utvecklingsbanker eller -
institutioner ha möjlighet att erbjuda en 
kompletterande uppsättning finansiella 
produkter, med tanke på att deras 
erfarenheter och förmåga på nationell och 
regional nivå kan vara till nytta för att 
maximera effekten av offentlig finansiering 
inom EU:s hela territorium och för att 
säkerställa en rättvis geografisk fördelning 
av projekten. InvestEU-programmet bör 
genomföras på ett sätt som främjar 
likvärdiga förutsättningar för mindre och 
nyare utvecklingsbanker och -institutioner. 
Det bör också vara möjligt för andra 
internationella finansinstitut att bli 
genomförandepartner, särskilt om de har en 
komparativ fördel i fråga om specifik 
sakkunskap och erfarenhet i vissa 
medlemsstater och om en majoritet av dess 
aktieägare kommer från unionen. Det bör 
också vara möjligt för andra enheter som 
uppfyller budgetförordningens kriterier att 
bli genomförandepartner.

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

Förslag till förordning
Skäl 55

Kommissionens förslag Ändringsförslag

55. InvestEU:s rådgivningscentrum bör 
stödja utvecklingen av en databas med 
tillförlitlig information om 
investeringsprojekt inom varje 
politikområde, med hjälp av 
rådgivningsinitiativ som genomförs av 
EIB-gruppen eller andra 
rådgivningspartner eller genomförs direkt 
av kommissionen. InvestEU:s 
rådgivningscentrum bör främja geografisk 
diversifiering i syfte att bidra till unionens 
mål om ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning och minska de regionala 
skillnaderna. InvestEU:s 
rådgivningscentrum bör särskilt 
uppmärksamma behovet av att sammanföra 
småskaliga projekt till större portföljer. 
Kommissionen, EIB-gruppen och de andra 
rådgivningspartnerna bör ha ett nära 
samarbete för att säkerställa effektivitet, 
synergieffekter och en verklig geografisk 
täckning för stödet i hela unionen, med 
beaktande av den expertis och lokala 
kapacitet som finns hos lokala 
genomförandepartner och det europeiska 
centrum för investeringsrådgivning som 
inrättats enligt Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2015/101734. 
Dessutom bör InvestEU:s 
rådgivningscentrum tillhandahålla en 
central kontaktpunkt för 
projektutvecklingsstöd som tillhandahålls 
inom ramen för InvestEU:s 
rådgivningscentrum för offentliga 
myndigheter och för projektansvariga.

55. InvestEU:s rådgivningscentrum bör 
stödja utvecklingen av en databas med 
tillförlitlig information om 
investeringsprojekt inom varje 
politikområde, med hjälp av 
rådgivningsinitiativ som genomförs av 
EIB-gruppen eller andra 
rådgivningspartner eller genomförs direkt 
av kommissionen. InvestEU:s 
rådgivningscentrum bör främja geografisk 
diversifiering i syfte att bidra till unionens 
mål om ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning och minska de regionala 
skillnaderna, inbegripet möjligheten att 
prioritera fördelningen av dess tekniska 
stöd och bistånd till underutvecklade 
regioner. InvestEU:s rådgivningscentrum 
bör särskilt uppmärksamma behovet av att 
sammanföra småskaliga projekt till större 
portföljer. Kommissionen, EIB-gruppen 
och de andra rådgivningspartnerna bör ha 
ett nära samarbete för att säkerställa 
effektivitet, synergieffekter och en verklig 
geografisk täckning för stödet i hela 
unionen, med beaktande av den expertis 
och lokala kapacitet som finns hos lokala 
genomförandepartner och det europeiska 
centrum för investeringsrådgivning som 
inrättats enligt Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2015/101734. 
Dessutom bör InvestEU:s 
rådgivningscentrum tillhandahålla en 
central kontaktpunkt för 
projektutvecklingsstöd som tillhandahålls 
inom ramen för InvestEU:s 
rådgivningscentrum för offentliga 
myndigheter och för projektansvariga.
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_________________ _________________
34 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2015/1017 av den 25 juni 
2015 om Europeiska fonden för strategiska 
investeringar, Europeiska centrumet för 
investeringsrådgivning och portalen för 
investeringsprojekt på europeisk nivå samt 
om ändring av förordningarna (EU) nr 
1291/2013 och (EU) nr 1316/2013 – 
Europeiska fonden för strategiska 
investeringar (EUT L 169, 1.7.2015, s. 1).

34 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2015/1017 av den 25 juni 
2015 om Europeiska fonden för strategiska 
investeringar, Europeiska centrumet för 
investeringsrådgivning och portalen för 
investeringsprojekt på europeisk nivå samt 
om ändring av förordningarna (EU) nr 
1291/2013 och (EU) nr 1316/2013 – 
Europeiska fonden för strategiska 
investeringar (EUT L 169, 1.7.2015, s. 1).

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 59

Kommissionens förslag Ändringsförslag

59. Vad gäller InvestEU-fonden finns 
ett behov av att tillhandahålla 
projektutvecklings- och 
kapacitetsuppbyggnadsstöd för att utveckla 
den organisatoriska kapacitet och 
marknadsutvecklingsverksamhet som 
behövs för att initiera kvalitetsprojekt. 
Sådant stöd bör också riktas till finansiella 
intermediärer som är väsentliga för att 
hjälpa små företag att få tillgång till 
finansiering och förverkliga sin fulla 
potential. Dessutom har rådgivningsstödet 
som mål att skapa förutsättningar för att 
öka det potentiella antalet stödberättigade 
mottagare i framväxande 
marknadssegment, i synnerhet där enskilda 
projekt till följd av sin begränsade storlek 
avsevärt höjer transaktionskostnaderna på 
projektnivå, såsom för det ekosystem som 
utgörs av social finansiering, inbegripet 
filantropiska organisationer, eller för de 
kulturella och kreativa sektorerna. 
Kapacitetsuppbyggnadsstödet bör vara ett 

59. Vad gäller InvestEU-fonden, och 
för att komma till rätta med 
marknadsmisslyckanden på instrumentets 
efterfrågesida, finns ett behov av att utöka 
det tekniska stödet och tillhandahålla 
projektutvecklingsstöd och ta fram 
investeringsförslag, särskilt i 
medlemsstater och regioner utan 
tillgängliga nationella utvecklingsbanker 
eller teknisk expertis för att utarbeta 
förslag och skapa investeringsplattformar, 
samt tillhandahålla 
kapacitetsuppbyggnadsstöd för att utveckla 
den organisatoriska kapacitet och 
marknadsutvecklingsverksamhet som 
behövs för att initiera kvalitetsprojekt. 
Sådant stöd bör också riktas till finansiella 
intermediärer som är väsentliga för att 
hjälpa små företag att få tillgång till 
finansiering och förverkliga sin fulla 
potential. Dessutom har rådgivningsstödet 
som mål att skapa förutsättningar för att 
öka det potentiella antalet stödberättigade 
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komplement till och gå utöver åtgärder 
som vidtas enligt andra unionsprogram 
som täcker särskilda politikområden. 
Insatser bör också göras för att stödja 
kapacitetsuppbyggnaden för potentiella 
projektansvariga, särskilt lokala 
organisationer och myndigheter.

mottagare i framväxande 
marknadssegment, i synnerhet där enskilda 
projekt till följd av sin begränsade storlek 
avsevärt höjer transaktionskostnaderna på 
projektnivå, såsom för det ekosystem som 
utgörs av social finansiering, inbegripet 
filantropiska organisationer, eller för de 
kulturella och kreativa sektorerna. 
Kapacitetsuppbyggnadsstödet bör vara ett 
komplement till och gå utöver åtgärder 
som vidtas enligt andra unionsprogram 
som täcker särskilda politikområden. 
Insatser bör också göras för att stödja 
kapacitetsuppbyggnaden för potentiella 
projektansvariga, särskilt lokala 
organisationer och myndigheter.

Or. en

Ändringsförslag 106
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 59

Kommissionens förslag Ändringsförslag

59. Vad gäller InvestEU-fonden finns 
ett behov av att tillhandahålla 
projektutvecklings- och 
kapacitetsuppbyggnadsstöd för att utveckla 
den organisatoriska kapacitet och 
marknadsutvecklingsverksamhet som 
behövs för att initiera kvalitetsprojekt. 
Sådant stöd bör också riktas till finansiella 
intermediärer som är väsentliga för att 
hjälpa små företag att få tillgång till 
finansiering och förverkliga sin fulla 
potential. Dessutom har rådgivningsstödet 
som mål att skapa förutsättningar för att 
öka det potentiella antalet stödberättigade 
mottagare i framväxande 
marknadssegment, i synnerhet där enskilda 
projekt till följd av sin begränsade storlek 
avsevärt höjer transaktionskostnaderna på 
projektnivå, såsom för det ekosystem som 

59. Vad gäller InvestEU-fonden finns 
ett behov av att tillhandahålla 
projektutvecklings- och 
kapacitetsuppbyggnadsstöd för att utveckla 
den organisatoriska kapacitet och 
marknadsutvecklingsverksamhet som 
behövs för att initiera kvalitetsprojekt. 
Sådant stöd bör också riktas till finansiella 
intermediärer som är väsentliga för att 
hjälpa små företag och andra aktörer, 
inbegripet lokalsamhällen och lokala 
myndigheter, att få tillgång till finansiering 
och förverkliga sin fulla potential, särskilt 
på området energieffektivitet och förnybar 
energi. Dessutom har rådgivningsstödet 
som mål att skapa förutsättningar för att 
öka det potentiella antalet stödberättigade 
mottagare i framväxande 
marknadssegment, i synnerhet där enskilda 
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utgörs av social finansiering, inbegripet 
filantropiska organisationer, eller för de 
kulturella och kreativa sektorerna. 
Kapacitetsuppbyggnadsstödet bör vara ett 
komplement till och gå utöver åtgärder 
som vidtas enligt andra unionsprogram 
som täcker särskilda politikområden. 
Insatser bör också göras för att stödja 
kapacitetsuppbyggnaden för potentiella 
projektansvariga, särskilt lokala 
organisationer och myndigheter.

projekt till följd av sin begränsade storlek 
avsevärt höjer transaktionskostnaderna på 
projektnivå, såsom för det ekosystem som 
utgörs av social finansiering, inbegripet 
filantropiska organisationer, eller för de 
kulturella och kreativa sektorerna. 
Kapacitetsuppbyggnadsstödet bör vara ett 
komplement till och gå utöver åtgärder 
som vidtas enligt andra unionsprogram 
som täcker särskilda politikområden. 
Insatser bör också göras för att stödja 
kapacitetsuppbyggnaden för potentiella 
projektansvariga, särskilt lokala 
organisationer och myndigheter.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Skäl 59

Kommissionens förslag Ändringsförslag

59. Vad gäller InvestEU-fonden finns 
ett behov av att tillhandahålla 
projektutvecklings- och 
kapacitetsuppbyggnadsstöd för att utveckla 
den organisatoriska kapacitet och 
marknadsutvecklingsverksamhet som 
behövs för att initiera kvalitetsprojekt. 
Sådant stöd bör också riktas till finansiella 
intermediärer som är väsentliga för att 
hjälpa små företag att få tillgång till 
finansiering och förverkliga sin fulla 
potential. Dessutom har rådgivningsstödet 
som mål att skapa förutsättningar för att 
öka det potentiella antalet stödberättigade 
mottagare i framväxande 
marknadssegment, i synnerhet där enskilda 
projekt till följd av sin begränsade storlek 
avsevärt höjer transaktionskostnaderna på 
projektnivå, såsom för det ekosystem som 
utgörs av social finansiering, inbegripet 

59. Vad gäller InvestEU-fonden finns 
ett behov av att tillhandahålla 
projektutvecklings- och 
kapacitetsuppbyggnadsstöd för att utveckla 
den organisatoriska kapacitet och 
marknadsutvecklingsverksamhet som 
behövs för att initiera kvalitetsprojekt. 
Sådant stöd bör också riktas till finansiella 
intermediärer som är väsentliga för att 
hjälpa små företag att få tillgång till 
finansiering och förverkliga sin fulla 
potential och bör innefatta tekniskt stöd, i 
synnerhet för medlemsstater med svaga 
finansiella ekosystem. Dessutom har 
rådgivningsstödet som mål att skapa 
förutsättningar för att öka det potentiella 
antalet stödberättigade mottagare i 
framväxande marknadssegment, i 
synnerhet där enskilda projekt till följd av 
sin begränsade storlek avsevärt höjer 
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filantropiska organisationer, eller för de 
kulturella och kreativa sektorerna. 
Kapacitetsuppbyggnadsstödet bör vara ett 
komplement till och gå utöver åtgärder 
som vidtas enligt andra unionsprogram 
som täcker särskilda politikområden. 
Insatser bör också göras för att stödja 
kapacitetsuppbyggnaden för potentiella 
projektansvariga, särskilt lokala 
organisationer och myndigheter.

transaktionskostnaderna på projektnivå, 
såsom för det ekosystem som utgörs av 
social finansiering, inbegripet filantropiska 
organisationer, eller för de kulturella och 
kreativa sektorerna. 
Kapacitetsuppbyggnadsstödet bör vara ett 
komplement till och gå utöver åtgärder 
som vidtas enligt andra unionsprogram 
som täcker särskilda politikområden. 
Insatser bör också göras för att stödja 
kapacitetsuppbyggnaden för potentiella 
projektansvariga, särskilt lokala 
organisationer och myndigheter.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 59

Kommissionens förslag Ändringsförslag

59. Vad gäller InvestEU-fonden finns 
ett behov av att tillhandahålla 
projektutvecklings- och 
kapacitetsuppbyggnadsstöd för att utveckla 
den organisatoriska kapacitet och 
marknadsutvecklingsverksamhet som 
behövs för att initiera kvalitetsprojekt. 
Sådant stöd bör också riktas till finansiella 
intermediärer som är väsentliga för att 
hjälpa små företag att få tillgång till 
finansiering och förverkliga sin fulla 
potential. Dessutom har rådgivningsstödet 
som mål att skapa förutsättningar för att 
öka det potentiella antalet stödberättigade 
mottagare i framväxande 
marknadssegment, i synnerhet där enskilda 
projekt till följd av sin begränsade storlek 
avsevärt höjer transaktionskostnaderna på 
projektnivå, såsom för det ekosystem som 
utgörs av social finansiering, inbegripet 
filantropiska organisationer, eller för de 
kulturella och kreativa sektorerna. 

59. Vad gäller InvestEU-fonden finns 
ett behov av att tillhandahålla 
projektutvecklings- och 
kapacitetsuppbyggnadsstöd för att utveckla 
den organisatoriska kapacitet och 
marknadsutvecklingsverksamhet som 
behövs för att initiera kvalitetsprojekt. 
Sådant stöd bör också riktas till finansiella 
intermediärer som är väsentliga för att 
hjälpa små och medelstora företag att få 
tillgång till finansiering och förverkliga sin 
fulla potential. Dessutom har 
rådgivningsstödet som mål att skapa 
förutsättningar för att öka det potentiella 
antalet stödberättigade mottagare i 
framväxande marknadssegment, i 
synnerhet där enskilda projekt till följd av 
sin begränsade storlek avsevärt höjer 
transaktionskostnaderna på projektnivå, 
såsom för det ekosystem som utgörs av 
social finansiering, inbegripet filantropiska 
organisationer, eller för de kulturella och 
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Kapacitetsuppbyggnadsstödet bör vara ett 
komplement till och gå utöver åtgärder 
som vidtas enligt andra unionsprogram 
som täcker särskilda politikområden. 
Insatser bör också göras för att stödja 
kapacitetsuppbyggnaden för potentiella 
projektansvariga, särskilt lokala 
organisationer och myndigheter.

kreativa sektorerna. 
Kapacitetsuppbyggnadsstödet bör vara ett 
komplement till och gå utöver åtgärder 
som vidtas enligt andra unionsprogram 
som täcker särskilda politikområden. 
Insatser bör också göras för att stödja 
kapacitetsuppbyggnaden för potentiella 
projektansvariga, särskilt lokala 
organisationer och myndigheter.

Or. en

Ändringsförslag 109
Ivo Hristov

Förslag till förordning
Skäl 59

Kommissionens förslag Ändringsförslag

59. Vad gäller InvestEU-fonden finns 
ett behov av att tillhandahålla 
projektutvecklings- och 
kapacitetsuppbyggnadsstöd för att utveckla 
den organisatoriska kapacitet och 
marknadsutvecklingsverksamhet som 
behövs för att initiera kvalitetsprojekt. 
Sådant stöd bör också riktas till finansiella 
intermediärer som är väsentliga för att 
hjälpa små företag att få tillgång till 
finansiering och förverkliga sin fulla 
potential. Dessutom har rådgivningsstödet 
som mål att skapa förutsättningar för att 
öka det potentiella antalet stödberättigade 
mottagare i framväxande 
marknadssegment, i synnerhet där enskilda 
projekt till följd av sin begränsade storlek 
avsevärt höjer transaktionskostnaderna på 
projektnivå, såsom för det ekosystem som 
utgörs av social finansiering, inbegripet 
filantropiska organisationer, eller för de 
kulturella och kreativa sektorerna. 
Kapacitetsuppbyggnadsstödet bör vara ett 
komplement till och gå utöver åtgärder 
som vidtas enligt andra unionsprogram 
som täcker särskilda politikområden. 
Insatser bör också göras för att stödja 

59. Vad gäller InvestEU-fonden finns 
ett behov av att tillhandahålla 
projektutvecklings- och 
kapacitetsuppbyggnadsstöd för att utveckla 
den organisatoriska kapacitet och 
marknadsutvecklingsverksamhet som 
behövs för att initiera kvalitetsprojekt. 
Sådant stöd bör också riktas till finansiella 
intermediärer som är väsentliga för att 
hjälpa små företag att få tillgång till 
finansiering och förverkliga sin fulla 
potential. Dessutom har rådgivningsstödet 
som mål att skapa förutsättningar för att 
öka det potentiella antalet stödberättigade 
mottagare i framväxande 
marknadssegment, i synnerhet där enskilda 
projekt till följd av sin begränsade storlek 
avsevärt höjer transaktionskostnaderna på 
projektnivå, såsom för det ekosystem som 
utgörs av social finansiering, eller för de 
kulturella och kreativa sektorerna. 
Kapacitetsuppbyggnadsstödet bör vara ett 
komplement till och gå utöver åtgärder 
som vidtas enligt andra unionsprogram 
som täcker särskilda politikområden. 
Insatser bör också göras för att stödja 
kapacitetsuppbyggnaden för potentiella 
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kapacitetsuppbyggnaden för potentiella 
projektansvariga, särskilt lokala 
organisationer och myndigheter.

projektansvariga, särskilt lokala 
organisationer och myndigheter.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 59a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

59a. Alla försök att mobilisera 
nationella offentliga medel till initiering 
av projekt anses dessutom vara mycket 
viktiga och ett positivt incitament för 
ytterligare sammanhopning av kapital – 
särskilt i infrastrukturprojekt och 
gränsöverskridande projekt. För att 
uppmuntra ytterligare bidrag från 
medlemsstaterna i infrastrukturprojekt 
och gränsöverskridande projekt skulle det 
kunna vara strategiskt viktigt att göra det 
möjligt att undanta de belopp som 
medlemsstaterna har investerat i 
InvestEU-projekt från deras rapportering 
i stabilitets- och tillväxtpaktens 
beräkningar, på samma sätt som med de 
skattemässiga korrigeringar som redan 
gjorts sedan pandemiutbrottet.

Or. en

Ändringsförslag 111
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 61

Kommissionens förslag Ändringsförslag

61. I enlighet med förordning 61. I enlighet med förordning 
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[Europeiska unionens 
återhämtningsinstrument] och inom ramen 
för de medel som anslås i den, bör syftet 
med åtgärder för återhämtning och resiliens 
som genomförs inom ramen för InvestEU 
vara att hantera covid-19-krisens 
exempellösa följdverkningar. Sådana 
ytterligare medel bör användas på ett sätt 
som gör att tidsfristerna enligt förordning 
[EURI] iakttas.

[Europeiska unionens 
återhämtningsinstrument] och inom ramen 
för de medel som anslås i den, bör syftet 
med åtgärder för återhämtning och resiliens 
som genomförs inom ramen för InvestEU 
vara att hantera covid-19-krisens 
exempellösa följdverkningar och ge 
unionens medborgare långsiktiga 
miljömässiga och sociala fördelar såsom 
fasta arbetstillfällen av hög kvalitet och 
offentlig infrastruktur, även genom att 
stödja företagens hållbara och digitala 
omställningar. Sådana ytterligare medel 
bör användas på ett sätt som gör att 
tidsfristerna enligt förordning [EURI] 
iakttas.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 61

Kommissionens förslag Ändringsförslag

61. I enlighet med förordning 
[Europeiska unionens 
återhämtningsinstrument] och inom ramen 
för de medel som anslås i den, bör syftet 
med åtgärder för återhämtning och resiliens 
som genomförs inom ramen för InvestEU 
vara att hantera covid-19-krisens 
exempellösa följdverkningar. Sådana 
ytterligare medel bör användas på ett sätt 
som gör att tidsfristerna enligt förordning 
[EURI] iakttas.

61. I enlighet med förordning 
[Europeiska unionens 
återhämtningsinstrument, ERI] och inom 
ramen för de medel som anslås i den, bör 
syftet med åtgärder för återhämtning och 
resiliens som genomförs inom ramen för 
InvestEU vara att hantera covid-19-krisens 
exempellösa följdverkningar och, i 
enlighet med målen för politikområdet 
strategiska europeiska investeringar, 
stödja långsiktig tillväxt, arbetstillfällen 
av hög kvalitet och global 
konkurrenskraft Sådana ytterligare medel 
bör användas på ett sätt som gör att 
tidsfristerna enligt förordning [EURI] 
iakttas.

Or. en



AM\1212309SV.docx 87/160 PE657.168v01-00

SV

Ändringsförslag 113
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) viktigt projekt av gemensamt 
europeiskt intresse: ett projekt som 
uppfyller samtliga de kriterier som anges i 
meddelandet från kommissionen om 
kriterier vid bedömningen av förenligheten 
med den inre marknaden hos statligt stöd 
för att främja genomförandet av viktiga 
projekt av gemensamt europeiskt intresse 
(EUT C 188, 20.6.2014, s. 4) eller i senare 
ändringar.

(15) viktigt projekt av gemensamt 
europeiskt intresse: ett projekt som 
uppfyller samtliga de kriterier som anges i 
meddelandet från kommissionen om 
kriterier vid bedömningen av förenligheten 
med den inre marknaden hos statligt stöd 
för att främja genomförandet av viktiga 
projekt av gemensamt europeiskt intresse 
(EUT C 188, 20.6.2014, s. 4) eller i senare 
ändringar, i överensstämmelse med 
unionens klimat- och miljömål, med 
särskild hänsyn till förordning (EU) 
2020/8521a och ökad insyn i 
genomförandet av dessa.

_________________
1a Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2020/852 av den 18 juni 
2020 om inrättande av en ram för att 
underlätta hållbara investeringar, och om 
ändring av förordning (EU) 2019/2088 
(EUT L 198, 22.6.2020. s. 13).

Or. en

Ändringsförslag 114
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) principen om att inte orsaka 
betydande skada: att avstå från att orsaka 
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”betydande skada för miljömål” enligt 
artikel 17 i förordning (EU) 2020/8521a.
_________________
1a Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2020/852 av den 18 juni 
2020 om inrättande av en ram för att 
underlätta hållbara investeringar, och om 
ändring av förordning (EU) 2019/2088 
(EUT L 198, 22.6.2020. s. 13).

Or. en

Ändringsförslag 115
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. InvestEU-programmets allmänna 
mål är att stödja unionens politiska mål 
med hjälp av finansierings- och 
investeringstransaktioner som bidrar till 
följande:

1. InvestEU-programmets allmänna 
mål är att stödja unionens politiska mål 
med hjälp av finansierings- och 
investeringstransaktioner som är helt 
förenliga med unionens klimatmål, i 
synnerhet den europeiska klimatlagen1a, 
målet om klimatneutralitet, de kriterier 
som anges i förordning (EU) 2020/8521b 
och målen för den gröna given samt 
målen för biologisk mångfald, och bidrar 
till följande:

_________________
1a Förordning (EU)2020/XXX om 
inrättande av en ram för att uppnå 
klimatneutralitet. 
1b Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2020/852 av den 18 juni 
2020 om inrättande av en ram för att 
underlätta hållbara investeringar, och om 
ändring av förordning (EU) 2019/2088 
(EUT L 198, 22.6.2020. s. 13).

Or. en
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Ändringsförslag 116
Paolo Borchia

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Tillväxt och sysselsättning i 
unionens ekonomi, hållbarheten i unionens 
ekonomi och dess miljö- och 
klimatdimension, för att bidra till 
uppnåendet av målen för hållbar 
utveckling och målen i Parisavtalet om 
klimatförändringar och till skapandet av 
arbetstillfällen av hög kvalitet.

b) Tillväxt och sysselsättning i 
unionens ekonomi, hållbarheten i unionens 
ekonomi och skapandet av arbetstillfällen 
av hög kvalitet.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Samhällsresiliens, social 
delaktighet och innovationsförmåga i 
unionen.

c) Unionens suveränitet och 
strategiska oberoende, samhällsresiliens, 
social delaktighet och innovationsförmåga 
i unionen.

Or. en

Ändringsförslag 118
Ivo Hristov

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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d) Främjande av vetenskapliga och 
tekniska framsteg, kultur och utbildning.

d) Främjande av vetenskapliga och 
tekniska framsteg, kultur, utbildning och 
kompetensutveckling.

Or. en

Ändringsförslag 119
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Hållbar och inkluderande 
återhämtning av unionens ekonomi efter 
den kris som orsakats av covid-19-
pandemin, för att upprätthålla och stärka 
unionens strategiska värdekedjor och 
upprätthålla och förstärka verksamhet av 
strategisk betydelse för unionen i fråga om 
kritisk infrastruktur, banbrytande teknik, 
omvälvande innovationer och insatsvaror 
för företag och konsumenter.

g) Hållbar och inkluderande 
återhämtning av unionens ekonomi efter 
den kris som orsakats av covid-19-
pandemin i fullständig överensstämmelse 
med unionens klimatmål, i synnerhet den 
europeiska klimatlagen1a, målet om 
klimatneutralitet, de kriterier som anges i 
förordning (EU) 2020/85215 och målen 
för den gröna given samt målen om 
biologisk mångfald, för att upprätthålla 
och stärka unionens strategiska 
värdekedjor, klimatomställningen och den 
digitala omvandlingen, investeringar som 
ökar resiliensen i enlighet med bilaga Va 
(ny) och upprätthålla och förstärka 
verksamhet av strategisk betydelse för 
unionen i fråga om kritisk infrastruktur, 
banbrytande teknik, omvälvande 
innovationer och insatsvaror.

_________________
1a Förordning (EU)2020/XXX om 
inrättande av en ram för att uppnå 
klimatneutralitet. 
1b Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2020/852 av den 18 juni 
2020 om inrättande av en ram för att 
underlätta hållbara investeringar, och om 
ändring av förordning (EU) 2019/2088 
(EUT L 198, 22.6.2020. s. 13).
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Or. en

Ändringsförslag 120
Ivo Hristov

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Hållbar och inkluderande 
återhämtning av unionens ekonomi efter 
den kris som orsakats av covid-19-
pandemin, för att upprätthålla och stärka 
unionens strategiska värdekedjor och 
upprätthålla och förstärka verksamhet av 
strategisk betydelse för unionen i fråga om 
kritisk infrastruktur, banbrytande teknik, 
omvälvande innovationer och insatsvaror 
för företag och konsumenter.

g) Hållbar och inkluderande 
återhämtning av unionens ekonomi efter 
den kris som orsakats av covid-19-
pandemin, för att upprätthålla och stärka 
unionens strategiska värdekedjor och 
upprätthålla och förstärka verksamhet av 
strategisk betydelse för unionen i fråga om 
kritisk infrastruktur, inbegripet teknik för 
cybersäkerhet, forskning och 
riskförebyggande arbete, med hänvisning 
till utbyggnaden av 5G-nät, banbrytande 
teknik, omvälvande innovationer och 
insatsvaror för företag och konsumenter.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Hållbar och inkluderande 
återhämtning av unionens ekonomi efter 
den kris som orsakats av covid-19-
pandemin, för att upprätthålla och stärka 
unionens strategiska värdekedjor och 
upprätthålla och förstärka verksamhet av 
strategisk betydelse för unionen i fråga om 
kritisk infrastruktur, banbrytande teknik, 
omvälvande innovationer och insatsvaror 
för företag och konsumenter.

g) Hållbar och inkluderande 
återhämtning av unionens ekonomi efter 
den kris som orsakats av covid-19-
pandemin, för att upprätthålla och stärka 
unionens strategiska värdekedjor och 
upprätthålla och förstärka verksamhet av 
strategisk betydelse för unionen i fråga om 
kritisk infrastruktur, innovationsekosystem 
för utveckling av tekniskt företagande för 
att bygga banbrytande teknik och 
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påskynda tekniköverföringen, omvälvande 
innovationer och insatsvaror för företag 
och konsumenter.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Hållbar och inkluderande 
återhämtning av unionens ekonomi efter 
den kris som orsakats av covid-19-
pandemin, för att upprätthålla och stärka 
unionens strategiska värdekedjor och 
upprätthålla och förstärka verksamhet av 
strategisk betydelse för unionen i fråga om 
kritisk infrastruktur, banbrytande teknik, 
omvälvande innovationer och insatsvaror 
för företag och konsumenter.

g) Hållbar och inkluderande 
återhämtning av unionens ekonomi, och 
särskilt av små och medelstora företag, 
efter den kris som orsakats av covid-19-
pandemin, för att upprätthålla och stärka 
unionens industriella ekosystem och 
strategiska värdekedjor och skapa, 
upprätthålla och förstärka verksamhet av 
strategisk betydelse för unionen i fråga om 
råvaror, kritisk infrastruktur, banbrytande 
teknik, omvälvande innovationer och 
insatsvaror för företag och konsumenter.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Hållbar och inkluderande 
återhämtning av unionens ekonomi efter 
den kris som orsakats av covid-19-
pandemin, för att upprätthålla och stärka 
unionens strategiska värdekedjor och 

g) Hållbar, proportionell och 
inkluderande återhämtning av unionens 
ekonomi efter den kris som orsakats av 
covid-19-pandemin, för att upprätthålla och 
stärka unionens strategiska värdekedjor 
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upprätthålla och förstärka verksamhet av 
strategisk betydelse för unionen i fråga om 
kritisk infrastruktur, banbrytande teknik, 
omvälvande innovationer och insatsvaror 
för företag och konsumenter.

och upprätthålla och förstärka verksamhet 
av strategisk betydelse för unionen i fråga 
om kritisk infrastruktur, banbrytande 
teknik, omvälvande innovationer och 
insatsvaror för företag och konsumenter.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Att öka tillgången till och utbudet 
av finansiering för små och medelstora 
företag och små börsnoterade företag och 
stärka deras globala konkurrenskraft.

c) Att öka tillgången till och utbudet 
av finansiering för små och medelstora 
företag och små börsnoterade företag och 
stärka deras globala konkurrenskraft på de 
områden som avses i artikel 7.1 c.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Att öka tillgången till och utbudet 
av finansiering för små och medelstora 
företag och små börsnoterade företag och 
stärka deras globala konkurrenskraft.

c) Att öka tillgången till och utbudet 
av finansiering för nystartade, små och 
medelstora företag och små börsnoterade 
företag och stärka deras globala 
konkurrenskraft.

Or. en

Ändringsförslag 126
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Paolo Borchia

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Att öka tillgången till och utbudet 
av finansiering för små och medelstora 
företag och små börsnoterade företag och 
stärka deras globala konkurrenskraft.

c) Att öka tillgången till och utbudet 
av finansiering för små och medelstora 
företag och stärka deras globala 
konkurrenskraft.

Or. en

Ändringsförslag 127
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Att stödja finansierings- och 
investeringstransaktioner i de sektorer som 
avses i artikel 7.1 e, för att upprätthålla och 
stärka unionens och dess ekonomis 
strategiska autonomi.

e) Att stödja finansierings- och 
investeringstransaktioner i de sektorer som 
avses i artikel 7.1 e, för att upprätthålla och 
stärka unionens och dess ekonomis 
strategiska autonomi och hållbarhet, i 
enlighet med energi- och klimatlagarna 
och energi- och klimatmålen för 2030 och 
2050, den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter, målen för den gröna 
omställningen och den digitala 
omvandlingen, tekniskt oberoende, 
hållbar tillväxt för alla, ekonomisk, social 
och territoriell sammanhållning, 
skapande av arbetstillfällen av hög 
kvalitet samt forskning och innovation.

Or. en

Ändringsförslag 128
Eva Kaili, Nicolás González Casares, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, 
Łukasz Kohut, Robert Hajšel
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Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Att stödja finansierings- och 
investeringstransaktioner i de sektorer som 
avses i artikel 7.1 e, för att upprätthålla och 
stärka unionens och dess ekonomis 
strategiska autonomi.

e) Att stödja finansierings- och 
investeringstransaktioner, inbegripet 
privatkapital- och riskkapitalfinansiering, 
i de sektorer som avses i artikel 7.1 e, för 
att upprätthålla och stärka unionens och 
dess ekonomis strategiska autonomi och 
globala konkurrenskraft.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Att stödja finansierings- och 
investeringstransaktioner i de sektorer som 
avses i artikel 7.1 e, för att upprätthålla och 
stärka unionens och dess ekonomis 
strategiska autonomi.

e) Att stödja finansierings- och 
investeringstransaktioner i de sektorer som 
avses i artikel 7.1 e, för att upprätthålla och 
stärka unionens och dess ekonomis 
resiliens

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Att öka tillgången och 
möjligheterna till finansiering för företag 
som bidrar till klimat- och energimålen 
eller respekterar taxonomin och stöder 
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målet om klimatneutralitet senast 2050.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led eb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

eb) Att öka tillgången och 
möjligheterna till finansiering för företag 
som förbinder sig att bevara eller skapa 
hållbara arbetstillfällen av hög kvalitet 
inom sin unionsbaserade verksamhet, 
samtidigt som de bevarar och utökar 
sysselsättningsmöjligheterna för att 
undvika social utestängning.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led ec (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ec) Företag registrerade i länder som 
av skatteskäl står med på unionens 
förteckning över icke samarbetsvilliga 
jurisdiktioner ska inte vara berättigade till 
finansiellt stöd.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. EU-garantin för den EU-komponent 
som avses i artikel 8.1 a ska uppgå till 75 
153 850 000 EUR (i löpande priser). 
Avsättningsnivån ska vara 45 %. Det 
belopp som avses i artikel 34.3 första 
stycket a ska också beaktas vid bidragandet 
till de avsättningar som krävs för att uppnå 
denna avsättningsnivå.

1. EU-garantin för den EU-komponent 
som avses i artikel 8.1 a ska uppgå till 75 
153 860 000 EUR (i löpande priser). 
Avsättningsnivån ska vara 45 %. Det 
belopp som avses i artikel 34.3 första 
stycket a ska också beaktas vid bidragandet 
till de avsättningar som krävs för att uppnå 
denna avsättningsnivå.

(Överensstämmelsen med de siffror som 
anges i bilaga 1 måste behållas).

Or. en

Ändringsförslag 134
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett belopp på 31 153 850 000 EUR (i 
löpande priser) av det belopp som avses i 
punkt 1 första stycket ska anslås till 
transaktioner som genomför åtgärder som 
avses i artikel 2 i förordning [EURI], för de 
mål som avses i artikel 3.2 e.

Ett belopp på 31 153 850 000 EUR (i 
löpande priser) av det belopp som avses i 
punkt 1 första stycket ska anslås till 
transaktioner som genomför åtgärder som 
avses i artikel 2 i förordning [EURI], för de 
mål som avses i artikel 3.2 e. Beloppet bör 
företrädesvis anslås till initiativ som 
bidrar till att rädda liv på kort, medellång 
och lång sikt, och en andel på minst 25 % 
bör avsättas till projekt för 
energieffektivitet och förnybar energi för 
att utlösa en renoveringsvåg i EU och ett 
initiativ för solcellstak och för att stödja 
strategin för förnybar havsbaserad energi, 
samt garantera tillräckligt stöd avseende 
utmaningarna i samband med 
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klimatkrisen och digitaliseringen.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 135
Massimiliano Salini, Carlos Zorrinho

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett belopp på 31 153 850 000 EUR (i 
löpande priser) av det belopp som avses i 
punkt 1 första stycket ska anslås till 
transaktioner som genomför åtgärder som 
avses i artikel 2 i förordning [EURI], för de 
mål som avses i artikel 3.2 e.

Ett belopp på 31 153 850 000 EUR (i 
löpande priser) av det belopp som avses i 
punkt 1 första stycket ska anslås till 
transaktioner som genomför åtgärder som 
avses i artikel 2 i förordning [EURI], för de 
mål som avses i artikel 3.2 e. Detta belopp 
bör fördelas mellan initiativ som stöder 
unionens ekonomis resiliens, säkerhet och 
konkurrenskraft samtidigt som det 
garanterar tillräckligt stöd till 
klimatomställningen och den digitala 
omvandlingen.

Or. en

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

Förslag till förordning
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Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett belopp på 31 153 850 000 EUR (i 
löpande priser) av det belopp som avses i 
punkt 1 första stycket ska anslås till 
transaktioner som genomför åtgärder som 
avses i artikel 2 i förordning [EURI], för de 
mål som avses i artikel 3.2 e.

Ett belopp på 31 153 850 000 EUR (i 
löpande priser) av det belopp som avses i 
punkt 1 första stycket ska anslås till 
transaktioner som genomför åtgärder som 
avses i artikel 2 i förordning [EURI], för de 
mål som avses i artikel 3.2 e, och i andan 
att unionens ekonomi är motståndskraftig 
om den både omvandlas digitalt, är 
tekniskt innovativ och miljövänlig.

Or. en

Ändringsförslag 137
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett belopp på 41 500 000 000 EUR (i 
löpande priser) av det belopp som avses i 
punkt 1 första stycket ska anslås till 
transaktioner som genomför åtgärder som 
avses i artikel 2 i förordning [EURI], för de 
mål som avses i artikel 3.2 a–d.

Ett belopp på 41 500 000 000 EUR (i 
löpande priser) av det belopp som avses i 
punkt 1 första stycket ska anslås till 
transaktioner som genomför åtgärder som 
avses i artikel 2 i förordning [EURI], för de 
mål som avses i artikel 3.2 a–d, samtidigt 
som en andel på minst 25 % avsätts till 
projekt för energieffektivitet och förnybar 
energi.

Or. en

Motivering

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. 
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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..

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

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett belopp på 41 500 000 000 EUR (i 
löpande priser) av det belopp som avses i 
punkt 1 första stycket ska anslås till 
transaktioner som genomför åtgärder som 
avses i artikel 2 i förordning [EURI], för de 
mål som avses i artikel 3.2 a–d.

Ett belopp på 41 500 010 000 EUR (i 
löpande priser) av det belopp som avses i 
punkt 1 första stycket ska anslås till 
transaktioner som genomför åtgärder som 
avses i artikel 2 i förordning [EURI], för de 
mål som avses i artikel 3.2 a–d.

(Överensstämmelsen med de siffror som 
anges i bilaga 1 måste behållas).

Or. en

Ändringsförslag 139
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den vägledande fördelningen av EU-
garantin för EU-komponenten anges i 
bilaga I till denna förordning. 
Kommissionen får vid behov ändra de 
belopp som avses i bilaga I och höja det 
belopp som avses i första stycket med upp 
till 15 % för varje mål. Kommissionen ska 
underrätta Europaparlamentet och rådet om 
varje sådan ändring.

Den vägledande fördelningen av EU-
garantin för EU-komponenten anges i 
bilaga I till denna förordning, och en andel 
på minst 25 % ska avsättas till projekt för 
energieffektivitet och förnybar energi 
inom varje politikområde. Kommissionen 
får vid behov ändra de belopp som avses i 
bilaga I med upp till 15 % för varje mål. 
Kommissionen ska underrätta 
Europaparlamentet och rådet om varje 
sådan ändring.
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Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 140
Paolo Borchia

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Politikområdet hållbar infrastruktur, 
som omfattar hållbara investeringar på 
områdena transport, inklusive multimodala 
transporter, trafiksäkerhet, även i enlighet 
med unionens mål att eliminera 
dödsolyckor och olyckor med allvarligt 
skadade i trafiken senast 2050, 
modernisering och underhåll av järnvägs- 
och väginfrastruktur, energi, särskilt 
förnybar energi, energieffektivitet i 
enlighet med ramen för energipolitiken 
fram till 2030, renovering av byggnader 
med fokus på energibesparing och 
integrering av byggnader i ett 
sammanlänkat system för energi, lagring, 
digitala system och transportsystem, bättre 
sammanlänkning, digital konnektivitet och 
åtkomst till nätet, även i 
landsbygdsområden, utvinning och 
bearbetning av råvaror, rymden, hav, 
vatten, inbegripet inre vattenvägar, 
avfallshantering i linje med 
avfallshierarkin och den cirkulära 

(a) Politikområdet hållbar infrastruktur, 
som omfattar hållbara investeringar på 
områdena transport, inklusive multimodala 
transporter, trafiksäkerhet, även i enlighet 
med unionens mål att eliminera 
dödsolyckor och olyckor med allvarligt 
skadade i trafiken senast 2050, 
modernisering och underhåll av järnvägs- 
och väginfrastruktur, energi, 
energieffektivitet i enlighet med ramen för 
energipolitiken fram till 2030, renovering 
av byggnader med fokus på 
energibesparing och integrering av 
byggnader i ett sammanlänkat system för 
energi, lagring, digitala system och 
transportsystem, bättre sammanlänkning, 
digital konnektivitet och åtkomst till nätet, 
även i landsbygdsområden, utvinning och 
bearbetning av råvaror, rymden, hav, 
vatten, inbegripet inre vattenvägar, 
avfallshantering i linje med 
avfallshierarkin och den cirkulära 
ekonomin, natur och annan 
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ekonomin, natur och annan 
miljöinfrastruktur, kulturarv, turism, 
utrustning, mobila tillgångar och spridning 
av innovativ teknik som bidrar till 
unionens mål för miljömässig resiliens, 
klimatresiliens eller social hållbarhet och 
som uppfyller unionens standarder för 
miljömässig eller social hållbarhet.

miljöinfrastruktur, kulturarv, turism, 
utrustning, mobila tillgångar och spridning 
av innovativ teknik som bidrar till 
unionens mål för social hållbarhet och som 
uppfyller unionens standarder för social 
hållbarhet.

Or. en

Ändringsförslag 141
Ivo Hristov

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Politikområdet hållbar infrastruktur, 
som omfattar hållbara investeringar på 
områdena transport, inklusive multimodala 
transporter, trafiksäkerhet, även i enlighet 
med unionens mål att eliminera 
dödsolyckor och olyckor med allvarligt 
skadade i trafiken senast 2050, 
modernisering och underhåll av järnvägs- 
och väginfrastruktur, energi, särskilt 
förnybar energi, energieffektivitet i 
enlighet med ramen för energipolitiken 
fram till 2030, renovering av byggnader 
med fokus på energibesparing och 
integrering av byggnader i ett 
sammanlänkat system för energi, lagring, 
digitala system och transportsystem, bättre 
sammanlänkning, digital konnektivitet och 
åtkomst till nätet, även i 
landsbygdsområden, utvinning och 
bearbetning av råvaror, rymden, hav, 
vatten, inbegripet inre vattenvägar, 
avfallshantering i linje med 
avfallshierarkin och den cirkulära 
ekonomin, natur och annan 
miljöinfrastruktur, kulturarv, turism, 
utrustning, mobila tillgångar och spridning 
av innovativ teknik som bidrar till 
unionens mål för miljömässig resiliens, 

(a) Politikområdet hållbar infrastruktur, 
som omfattar hållbara investeringar på 
områdena transport, inklusive multimodala 
transporter, trafiksäkerhet, även i enlighet 
med unionens mål att eliminera 
dödsolyckor och olyckor med allvarligt 
skadade i trafiken senast 2050, 
modernisering och underhåll av järnvägs- 
och väginfrastruktur, energi, särskilt 
förnybar energi, energieffektivitet i 
enlighet med ramen för energipolitiken 
fram till 2030, renovering av byggnader 
med fokus på energibesparing och 
integrering av byggnader i ett 
sammanlänkat system för energi, lagring, 
digitala system och transportsystem, bättre 
sammanlänkning, digital konnektivitet och 
åtkomst till nätet, i syfte att åtgärda den 
digitala klyftan mellan städer och 
landsbygd, utvinning och bearbetning av 
råvaror, rymden, hav, vatten, inbegripet 
inre vattenvägar, avfallshantering i linje 
med avfallshierarkin och den cirkulära 
ekonomin, natur och annan 
miljöinfrastruktur, kulturarv, turism, 
utrustning, mobila tillgångar och spridning 
av innovativ teknik som bidrar till 
unionens mål för miljömässig resiliens, 
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klimatresiliens eller social hållbarhet och 
som uppfyller unionens standarder för 
miljömässig eller social hållbarhet.

klimatresiliens eller social hållbarhet och 
som uppfyller unionens standarder för 
miljömässig eller social hållbarhet.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Politikområdet små och medelstora 
företag, som omfattar tillgång till och 
utbud av finansiering, i första hand för små 
och medelstora företag, däribland 
innovativa små och medelstora företag och 
små och medelstora företag som verkar 
inom de kulturella och kreativa sektorerna, 
samt för små börsnoterade företag.

c) Politikområdet små och medelstora 
företag, som omfattar tillgång till och 
utbud av finansiering, i första hand för små 
och medelstora företag, däribland 
innovativa små och medelstora företag och 
små och medelstora företag som verkar 
inom de kulturella och kreativa sektorerna 
och turistnäringen, samt för små 
börsnoterade företag.

Or. en

Ändringsförslag 143
Paolo Borchia

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Politikområdet små och medelstora 
företag, som omfattar tillgång till och 
utbud av finansiering, i första hand för små 
och medelstora företag, däribland 
innovativa små och medelstora företag och 
små och medelstora företag som verkar 
inom de kulturella och kreativa sektorerna, 
samt för små börsnoterade företag.

c) Politikområdet små och medelstora 
företag, som omfattar tillgång till och 
utbud av finansiering, i första hand för små 
och medelstora företag, däribland 
innovativa små och medelstora företag och 
små och medelstora företag som verkar 
inom de kulturella och kreativa sektorerna.

Or. en
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Ändringsförslag 144
Paolo Borchia

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Politikområdet sociala investeringar 
och kompetens, som omfattar 
mikrofinansiering, finansiering av sociala 
företag, den sociala ekonomin och åtgärder 
för att främja jämställdhet, kompetens, 
utbildning och relaterade tjänster, social 
infrastruktur, inbegripet hälso- och 
sjukvårdsinfrastruktur och 
utbildningsinfrastruktur och subventionerat 
boende och studentboende, social 
innovation, hälso- och sjukvård och 
långtidsvård, delaktighet och tillgänglighet, 
kulturella och kreativa verksamheter med 
ett socialt syfte och integration av sårbara 
grupper, inklusive tredjelandsmedborgare.

d) Politikområdet sociala investeringar 
och kompetens, som omfattar 
mikrofinansiering, finansiering av sociala 
företag, den sociala ekonomin och åtgärder 
för att främja jämställdhet, kompetens, 
utbildning och relaterade tjänster, social 
infrastruktur, inbegripet hälso- och 
sjukvårdsinfrastruktur och 
utbildningsinfrastruktur och subventionerat 
boende och studentboende, social 
innovation, hälso- och sjukvård och 
långtidsvård, delaktighet och tillgänglighet, 
kulturella och kreativa verksamheter med 
ett socialt syfte och integration av sårbara 
grupper.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led e – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Politikområdet strategiska 
europeiska investeringar, som omfattar 
strategiska investeringar för att stödja 
slutmottagare som är etablerade i en 
medlemsstat och verksamma i unionen och 
vars verksamhet är av strategisk betydelse 
för unionen, särskilt med tanke på den 
gröna omställningen, den digitala 
omvandlingen och förbättrad resiliens, på 

e) Politikområdet strategiska 
europeiska investeringar, som omfattar 
strategiska investeringar för att stödja 
slutmottagare som är etablerade i en 
medlemsstat och verksamma i unionen och 
vars verksamhet är av strategisk betydelse 
för unionen, i enlighet med de 
prioriteringar som beskrivs i den nya 
industristrategin för ett grönt och digitalt 
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ett av följande områden: Europa och den utvecklingsmodell som 
baseras på industriella ekosystem. 
Politikområdet bör stödja projekt som 
förbättrar konkurrenskraften hos 
medlemsstaternas ekonomier, främja 
företagande och minska beroendet av 
sårbara försörjningskedjor, med tanke på 
den gröna omställningen och den digitala 
omvandlingen, på ett av följande områden:

Or. en

Ändringsförslag 146
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led e – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Politikområdet strategiska 
europeiska investeringar, som omfattar 
strategiska investeringar för att stödja 
slutmottagare som är etablerade i en 
medlemsstat och verksamma i unionen 
och vars verksamhet är av strategisk 
betydelse för unionen, särskilt med tanke 
på den gröna omställningen, den digitala 
omvandlingen och förbättrad resiliens, på 
ett av följande områden:

e) Slutmottagare som inte varit 
involverade i, utretts eller åtalats för 
penningtvätt, finansiering av terrorism, 
skatteflykt eller skatteundandragande och 
vars verksamhet är av strategisk betydelse 
för unionen och förenlig med unionens 
mål om klimatneutralitet och målet för 
2030 i enlighet med den europeiska 
klimatlagen1a och förordning (EU) 
2020/8521b samt som främjar den digitala 
omvandlingen och förbättrad resiliens i det 
europeiska samhället och den europeiska 
ekonomin i enlighet med bilaga Va (ny), 
på ett av följande områden:

_________________
1a Förordning (EU)2020/XXX om 
inrättande av en ram för att uppnå 
klimatneutralitet.
1b Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2020/852 av den 18 juni 
2020 om inrättande av en ram för att 
underlätta hållbara investeringar, och om 
ändring av förordning (EU) 2019/2088 
(EUT L 198, 22.6.2020. s. 13).
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Or. en

Ändringsförslag 147
Massimiliano Salini, Carlos Zorrinho, Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led e – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Politikområdet strategiska 
europeiska investeringar, som omfattar 
strategiska investeringar för att stödja 
slutmottagare som är etablerade i en 
medlemsstat och verksamma i unionen och 
vars verksamhet är av strategisk betydelse 
för unionen, särskilt med tanke på den 
gröna omställningen, den digitala 
omvandlingen och förbättrad resiliens, på 
ett av följande områden:

e) Politikområdet strategiska 
europeiska investeringar, som omfattar 
strategiska investeringar för att stödja 
slutmottagare, inbegripet små och 
medelstora företag, som är etablerade i en 
medlemsstat och verksamma i unionen och 
vars verksamhet är av strategisk betydelse 
för unionen, särskilt med tanke på den 
gröna omställningen, den digitala 
omvandlingen, förbättrad resiliens och 
unionens säkerhet, på ett av följande 
områden:

Or. en

Ändringsförslag 148
Paolo Borchia

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led e – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Politikområdet strategiska 
europeiska investeringar, som omfattar 
strategiska investeringar för att stödja 
slutmottagare som är etablerade i en 
medlemsstat och verksamma i unionen och 
vars verksamhet är av strategisk betydelse 
för unionen, särskilt med tanke på den 
gröna omställningen, den digitala 
omvandlingen och förbättrad resiliens, på 
ett av följande områden:

e) Politikområdet strategiska 
europeiska investeringar, som omfattar 
strategiska investeringar för att stödja 
slutmottagare som är etablerade i en 
medlemsstat och verksamma i unionen och 
vars verksamhet är av strategisk betydelse 
för unionen, särskilt med tanke på den 
digitala omvandlingen och förbättrad 
resiliens, på ett av följande områden:

Or. en
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Ändringsförslag 149
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led e – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Kritisk hälso- och sjukvård, 
tillverkning och lagring av läkemedel, 
medicintekniska produkter och medicinska 
förnödenheter och förstärkning av 
kapaciteten att hantera hälsokriser och av 
systemet för civilskydd.

i) Kritisk hälso- och sjukvård, 
tillverkning och lagring av läkemedel som 
främjar hållbar och etisk produktion, 
upphandling, hantering och icke-
exklusiva licenser för produkter som är 
relevanta i kriser för att säkerställa att de 
är överkomliga i överensstämmelse med 
andra EU-instrument, medicintekniska 
produkter, medicinska förnödenheter, 
skyddsutrustning och förstärkning av 
kapaciteten att hantera hälsokriser och av 
systemet för civilskydd på grundval av 
principerna om att produkter som är 
väsentliga i nödsituationer på 
hälsoområdet är allmänt tillgängliga och 
överkomliga.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led e – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Kritisk infrastruktur, oavsett om 
den är fysisk eller virtuell och inbegripet 
infrastrukturdelar som identifierats som 
kritiska på områdena energi, transport, 
miljö, hälsa, säker digital kommunikation, 
5G, sakernas internet, onlineplattformar, 
säkra molntjänster och säker 
databehandling eller datalagring, 

ii) Kritisk infrastruktur, oavsett om 
den är fysisk eller virtuell och inbegripet 
infrastrukturdelar som identifierats som 
kritiska på områdena energi, transport, 
miljö, hälsa, säker digital kommunikation, 
5G och elektroniska kommunikationsnät 
med mycket hög hastighet, sakernas 
internet, onlineplattformar, säkra 
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betalningar och finansiell infrastruktur, 
flyg- och rymdsektorn, försvar, 
kommunikationer, medier, utbildning, 
infrastruktur för val och känsliga 
anläggningar samt mark och fastigheter 
som är avgörande för användningen av 
sådan kritisk infrastruktur.

molntjänster och säker databehandling eller 
datalagring, betalningar och finansiell 
infrastruktur, flyg- och rymdsektorn, 
försvar, kommunikationer, medier, 
utbildning, infrastruktur för val och 
känsliga anläggningar samt mark och 
fastigheter som är avgörande för 
användningen av sådan kritisk 
infrastruktur.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led e – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Kritisk infrastruktur, oavsett om 
den är fysisk eller virtuell och inbegripet 
infrastrukturdelar som identifierats som 
kritiska på områdena energi, transport, 
miljö, hälsa, säker digital kommunikation, 
5G, sakernas internet, onlineplattformar, 
säkra molntjänster och säker 
databehandling eller datalagring, 
betalningar och finansiell infrastruktur, 
flyg- och rymdsektorn, försvar, 
kommunikationer, medier, utbildning, 
infrastruktur för val och känsliga 
anläggningar samt mark och fastigheter 
som är avgörande för användningen av 
sådan kritisk infrastruktur.

ii) Kritisk infrastruktur, oavsett om 
den är fysisk eller virtuell och inbegripet 
infrastrukturdelar som identifierats som 
kritiska på områdena energi, transport, 
miljö, hälsa, säker digital kommunikation, 
5G, sakernas internet, onlineplattformar, 
säkra molntjänster och säker 
databehandling eller datalagring, offentlig 
förvaltning, betalningar och finansiell 
infrastruktur, flyg- och rymdsektorn, 
försvar, kommunikationer, medier, 
utbildning, infrastruktur för val och 
känsliga anläggningar, säkerhet, bostäder 
samt mark och fastigheter som är 
avgörande för användningen av sådan 
kritisk infrastruktur.

Or. en

Ändringsförslag 152
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led e – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Kritisk infrastruktur, oavsett om 
den är fysisk eller virtuell och inbegripet 
infrastrukturdelar som identifierats som 
kritiska på områdena energi, transport, 
miljö, hälsa, säker digital kommunikation, 
5G, sakernas internet, onlineplattformar, 
säkra molntjänster och säker 
databehandling eller datalagring, 
betalningar och finansiell infrastruktur, 
flyg- och rymdsektorn, försvar, 
kommunikationer, medier, utbildning, 
infrastruktur för val och känsliga 
anläggningar samt mark och fastigheter 
som är avgörande för användningen av 
sådan kritisk infrastruktur.

ii) Kritisk infrastruktur, oavsett om 
den är fysisk eller virtuell och inbegripet 
infrastrukturdelar som identifierats som 
kritiska på områdena energi, kollektivtrafik 
och aktivt resande, miljö, vatten, hälsa, 
säker digital kommunikation och säkra 
digitala nätverk, sakernas internet, 
onlineplattformar, säkra molntjänster och 
säker databehandling eller datalagring, 
betalningar och finansiell infrastruktur, 
flyg- och rymdsektorn, säkerhet, 
kommunikationer, medier, utbildning, 
infrastruktur för val och känsliga 
anläggningar samt mark och fastigheter 
som är avgörande för användningen av 
sådan kritisk infrastruktur.

Or. en

Ändringsförslag 153
Eva Kaili, Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, 
Robert Hajšel, Dan Nica

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led e – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Kritisk infrastruktur, oavsett om 
den är fysisk eller virtuell och inbegripet 
infrastrukturdelar som identifierats som 
kritiska på områdena energi, transport, 
miljö, hälsa, säker digital kommunikation, 
5G, sakernas internet, onlineplattformar, 
säkra molntjänster och säker 
databehandling eller datalagring, 
betalningar och finansiell infrastruktur, 
flyg- och rymdsektorn, försvar, 
kommunikationer, medier, utbildning, 
infrastruktur för val och känsliga 
anläggningar samt mark och fastigheter 
som är avgörande för användningen av 

ii) Kritisk infrastruktur, oavsett om 
den är fysisk, analog eller digital och 
inbegripet infrastrukturdelar som 
identifierats som kritiska på områdena 
energi, transport, miljö, hälsa, säker digital 
kommunikation, 5G, sakernas internet, 
onlineplattformar, säkra molntjänster och 
säker edge computing, databehandling 
eller datalagring, betalningar och finansiell 
infrastruktur, flyg- och rymdsektorn, 
försvar, kommunikationer, medier, 
utbildning, infrastruktur för val och 
känsliga anläggningar samt mark och 
fastigheter som är avgörande för 
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sådan kritisk infrastruktur. användningen av sådan kritisk 
infrastruktur.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led e – led iia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iia) Kritisk tidig upptäckt och en 
samordnad institutionell och ekonomisk 
katastrofberedskap för att kunna reagera 
på krisrisker samt lösningar för att 
väsentliga offentliga och privata 
institutioner och sektorer ska kunna 
fortsätta med sin affärsverksamhet och 
sina tjänster,

Or. en

Ändringsförslag 155
Seán Kelly
för PPE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led e – led iia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iia) Investeringar i ny 
rymdverksamhet, både i tidigare och 
senare led, för att släppa ut de mest 
lovande teknikerna och tillämpningarna 
på marknaden och därmed säkerställa 
konkurrenskraften hos unionens 
rymdindustri.

Or. en
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Ändringsförslag 156
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led e – led iia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iia) Investeringar och tekniskt stöd till 
företag, i synnerhet små och medelstora 
företag, och lokalsamhällen för att öka 
resiliensen i deras värdekedjor och 
affärsmodeller.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led e – led iib (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iib) Kritiska investeringar i renovering 
och integrering av innovativa lösningar i 
byggsektorn för att uppnå målet om 
koldioxidneutralitet och en mycket 
energieffektiv och klimatneutral 
byggsektor senast 2025. Investeringar som 
bidrar till att skapa upp till två miljoner 
arbetstillfällen i anläggningssektorn och 
leder till en ren ekonomi som en del av 
den europeiska gröna given.

Or. en

Ändringsförslag 158
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led e – led iib (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iib) Strategiska investeringar i projekt 
för förnybar energi med stor potential att 
kraftigt bidra till uppnåendet av de mål 
som anges i direktiv (EU) 2018/2001 och 
dess senare ändringar, med tanke på att 
alla regioner i unionen har identifierat 
många möjliga rikliga förnybara resurser.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led e – led iic (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iic) Stöd till de förutsättningar som 
ökar företagandet, finansiering av 
utveckling av den privata sektorn, 
inbegripet nystartade företag och små och 
medelstora företag, 
privatiseringsprocesser, anpassning till 
den tekniska utvecklingen och hållbar 
sektoriell utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led e – led iid (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

iid) Investeringar och tekniskt stöd för 
att främja företagarkompetens, starta nya 
företag, små och medelstora företag och 
familjeföretag som kommer att 
diversifiera och utvidga marknaden för 
företagare. Investeringar och tekniskt stöd 
för att utveckla klusternätverk och 
digitala innovationsknutpunkter i hela 
EU.

Or. en

Ändringsförslag 161
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led e – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) Tillhandahållande av varor och 
tjänster som bidrar till drift och underhåll 
av kritisk infrastruktur enligt led ii.

iii) Tillhandahållande av know-how, 
varor, teknik och tjänster som bidrar till 
drift och underhåll av kritisk infrastruktur 
enligt led ii.

Or. en

Ändringsförslag 162
Massimiliano Salini, Carlos Zorrinho, Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led e – led iiia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iiia) Investeringar i ny 
rymdverksamhet, både i tidigare och 
senare led, för att släppa ut de mest 
lovande teknikerna och tillämpningarna 
på marknaden och därmed säkerställa 
konkurrenskraften hos den europeiska 
rymdindustrin.
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Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led e – led iv – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) Grundläggande möjliggörande, 
banbrytande, grön och digital teknik och 
omvälvande innovationer, där investeringar 
är strategiskt viktiga för unionens 
industriella framtid och innefattande

iv) Främjande av en innovativ och 
hållbar återindustrialisering av Europa, i 
enlighet med de prioriteringar som 
beskrivs i den nya industristrategin för ett 
grönt och digitalt Europa och den 
utvecklingsmodell som baseras på 
industriella ekosystem, genom 
grundläggande möjliggörande, 
banbrytande, grön och digital teknik och 
omvälvande innovationer, där investeringar 
är strategiskt viktiga för unionens 
industriella framtid och, med hänsyn till 
principen om en rättvis omställning, 
innefattande

Or. en

Ändringsförslag 164
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led e – led iv – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) Grundläggande möjliggörande, 
banbrytande, grön och digital teknik och 
omvälvande innovationer, där investeringar 
är strategiskt viktiga för unionens 
industriella framtid och innefattande

iv) Grundläggande möjliggörande, 
banbrytande, grön och digital teknik och 
nödvändiga omvälvande innovationer, där 
investeringar är strategiskt viktiga för 
unionens hållbarhet och ekonomi, 
inbegripet dess industriella framtid, med 
stora sociala fördelar och innefattande
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Or. en

Ändringsförslag 165
Massimiliano Salini, Carlos Zorrinho, Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led e – led iv – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) Grundläggande möjliggörande, 
banbrytande, grön och digital teknik och 
omvälvande innovationer, där investeringar 
är strategiskt viktiga för unionens 
industriella framtid och innefattande

iv) Grundläggande möjliggörande, 
banbrytande, grön och digital teknik samt 
rymdteknik och omvälvande innovationer, 
där investeringar är strategiskt viktiga för 
unionens industriella framtid och 
innefattande

Or. en

Ändringsförslag 166
Paolo Borchia

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led e – led iv – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) Grundläggande möjliggörande, 
banbrytande, grön och digital teknik och 
omvälvande innovationer, där investeringar 
är strategiskt viktiga för unionens 
industriella framtid och innefattande

iv) Grundläggande möjliggörande, 
banbrytande, digital teknik och 
omvälvande innovationer, där investeringar 
är strategiskt viktiga för unionens 
industriella framtid och innefattande

Or. en

Ändringsförslag 167
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led e – led iv – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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a) artificiell intelligens, 
blockkedjeteknik, programvara, 
robotteknik, halvledare, mikroprocessorer, 
avancerad molnteknik, högpresterande 
datorsystem, cybersäkerhet, kvantteknik, 
fotonik och industriell bioteknik,

a) etisk artificiell intelligens, teknik 
för distribuerade liggare, programvara, 
robotteknik, halvledare, mikroprocessorer, 
avancerad molnteknik, högpresterande 
datorsystem, cybersäkerhet, fotonik och 
industriell bioteknik,

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led e – led iv – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) teknik för förnybar energi, 
energilagringsteknik, inbegripet batterier, 
teknik för hållbara transporter, 
tillämpningar för ren vätgas och 
bränslecelltillämpningar, teknik för 
utfasning av fossila bränslen för industrin, 
avskiljning och lagring av koldioxid och 
teknik för cirkulär ekonomi,

b) teknik för förnybar energi, 
energilagringsteknik, inbegripet batterier, 
teknik för hållbara transporter, 
tillämpningar för ren vätgas och 
bränslecelltillämpningar, teknik för 
utfasning av fossila bränslen för industrin, 
avskiljning och lagring av koldioxid och 
teknik för cirkulär ekonomi, och, om så 
krävs för att uppnå unionens mål om 
klimatomställning, kärnenergiteknik,

Or. en

Ändringsförslag 169
Seán Kelly
för PPE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led e – led iv – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) teknik för förnybar energi, 
energilagringsteknik, inbegripet batterier, 
teknik för hållbara transporter, 
tillämpningar för ren vätgas och 
bränslecelltillämpningar, teknik för 

b) teknik för förnybar och 
koldioxidsnål energi, energilagringsteknik, 
inbegripet batterier, teknik för hållbara 
transporter, tillämpningar för ren vätgas 
och bränslecelltillämpningar, teknik för 
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utfasning av fossila bränslen för industrin, 
avskiljning och lagring av koldioxid och 
teknik för cirkulär ekonomi,

utfasning av fossila bränslen för industrin, 
avskiljning och lagring av koldioxid och 
teknik för cirkulär ekonomi och 
försörjningskedjor,

Or. en

Ändringsförslag 170
Paolo Borchia

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led e – led iv – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) teknik för förnybar energi, 
energilagringsteknik, inbegripet batterier, 
teknik för hållbara transporter, 
tillämpningar för ren vätgas och 
bränslecelltillämpningar, teknik för 
utfasning av fossila bränslen för industrin, 
avskiljning och lagring av koldioxid och 
teknik för cirkulär ekonomi,

b) teknik för förnybar energi, 
energilagringsteknik, inbegripet batterier, 
teknik för hållbara transporter, 
tillämpningar för blå vätgas och 
bränslecelltillämpningar, teknik för 
utfasning av fossila bränslen för industrin, 
avskiljning och lagring av koldioxid och 
teknik för cirkulär ekonomi,

Or. en

Ändringsförslag 171
Ivo Hristov

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led e – led iv – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) teknik för förnybar energi, 
energilagringsteknik, inbegripet batterier, 
teknik för hållbara transporter, 
tillämpningar för ren vätgas och 
bränslecelltillämpningar, teknik för 
utfasning av fossila bränslen för industrin, 
avskiljning och lagring av koldioxid och 
teknik för cirkulär ekonomi,

b) teknik för förnybar energi, 
energilagringsteknik, inbegripet batterier, 
teknik för hållbara transporter, 
tillämpningar för vätgas och bränsleceller, 
teknik för utfasning av fossila bränslen för 
industrin, avskiljning och lagring av 
koldioxid och teknik för cirkulär ekonomi,

Or. en
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Ändringsförslag 172
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led e – led iv – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) teknik för förnybar energi, 
energilagringsteknik, inbegripet batterier, 
teknik för hållbara transporter, 
tillämpningar för ren vätgas och 
bränslecelltillämpningar, teknik för 
utfasning av fossila bränslen för industrin, 
avskiljning och lagring av koldioxid och 
teknik för cirkulär ekonomi,

b) teknik för förnybar energi, 
energilagringsteknik, inbegripet hållbara 
batterier, teknik för hållbara transporter, 
tillämpningar för grön vätgas och 
bränslecelltillämpningar, utsläppsfri teknik 
för industrin och teknik för cirkulär 
ekonomi,

Or. en

Ändringsförslag 173
Seán Kelly
för PPE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led e – led iv – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) rymdsystem och rymdteknik, 
inbegripet kritiska rymdkomponenter, och 
rymdbaserade tjänster och tillämpningar,

Or. en

Ändringsförslag 174
Seán Kelly
för PPE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led e – led iv – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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bb) teknik som bidrar till att minimera 
och i slutändan fasa ut användningen, 
och därmed unionens beroende, av fossila 
bränslen inom en tidsram som 
överensstämmer med de mål som fastställs 
i [klimatlagen], samtidigt som hänsyn tas 
till naturgasens överbryggande funktion 
vid omställningen till en koldioxidneutral 
ekonomi,

Or. en

Ändringsförslag 175
Massimiliano Salini, Carlos Zorrinho, Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led e – led iv – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) rymdsystem och rymdteknik, 
inbegripet kritiska rymdkomponenter, och 
rymdbaserade tjänster och tillämpningar,

Or. en

Ändringsförslag 176
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led e – led v

Kommissionens förslag Ändringsförslag

v) produktionsanläggningar för 
massproduktion av informations- och 
kommunikationstekniska komponenter och 
anordningar i EU,

v) återvinnings- och 
produktionsanläggningar för 
massproduktion av informations- och 
kommunikationstekniska komponenter och 
anordningar i EU,

Or. en
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Ändringsförslag 177
Dragoș Pîslaru, Mauri Pekkarinen

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led e – led vi

Kommissionens förslag Ändringsförslag

vi) Tillhandahållande och lagring av 
kritiska insatsvaror för offentliga aktörer, 
företag eller konsumenter i EU, inklusive 
energi, råvaror eller tryggad 
livsmedelsförsörjning och med tanke på 
resurseffektivitet och cirkularitet i 
strategiska värdekedjor.

vi) Tillhandahållande och lagring av 
kritiska insatsvaror för offentliga aktörer, 
företag eller konsumenter i EU, inklusive 
energi, råvaror eller tryggad 
livsmedelsförsörjning, stöd till industrins 
övergång från icke-förnybara och fossila 
råvaror till förnybara och miljövänliga 
råvaror, stöd till de industriella 
processernas omställning till 
utsläppssnåla och utsläppsfria 
produktionsformer och med tanke på 
resurseffektivitet och cirkularitet i 
strategiska värdekedjor och strategiska 
ekosystem.

Or. en

Ändringsförslag 178
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led e – led vi

Kommissionens förslag Ändringsförslag

vi) Tillhandahållande och lagring av 
kritiska insatsvaror för offentliga aktörer, 
företag eller konsumenter i EU, inklusive 
energi, råvaror eller tryggad 
livsmedelsförsörjning och med tanke på 
resurseffektivitet och cirkularitet i 
strategiska värdekedjor.

vi) Tillhandahållande och lagring av 
kritiska insatsvaror för offentliga aktörer, 
företag eller konsumenter i EU, inklusive 
energi, råvaror, förutom om de redan 
omfattas av rättsliga krav, eller tryggad 
livsmedelsförsörjning och med tanke på 
resursminskning och -effektivitet och 
cirkularitet i strategiska värdekedjor.

Or. en
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Ändringsförslag 179
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led e – led vii – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

vii) kritisk teknik och kritiska 
insatsvaror för unionens och dess 
medlemsstaters säkerhet, exempelvis inom 
försvars- och rymdsektorer och 
cybersäkerhet, samt produkter med dubbla 
användningsområden enligt definitionen i 
artikel 2.1 i rådets förordning (EG) nr 
428/2009.

vii) kritisk teknik och kritiska 
insatsvaror för unionens och dess 
medlemsstaters säkerhet, exempelvis inom 
säkerhets- och rymdsektorer och 
cybersäkerhet, samt de civila 
komponenterna av produkter med dubbla 
användningsområden enligt definitionen i 
artikel 2.1 i rådets förordning (EG) nr 
428/2009 eller eventuella senare 
ändringar och relaterad lagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 180
Massimiliano Salini, Carlos Zorrinho, Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led e – led vii – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

vii) kritisk teknik och kritiska 
insatsvaror för unionens och dess 
medlemsstaters säkerhet, exempelvis inom 
försvars- och rymdsektorer och 
cybersäkerhet, samt produkter med dubbla 
användningsområden enligt definitionen i 
artikel 2.1 i rådets förordning (EG) nr 
428/2009.

vii) kritisk teknik, kritiska insatsvaror 
och kritiska tillämpningar för unionens 
och dess medlemsstaters säkerhet 
(exempelvis inom försvars- och 
rymdsektorer och cybersäkerhet) samt 
produkter med dubbla 
användningsområden enligt definitionen i 
artikel 2.1 i rådets förordning (EG) nr 
428/2009.

Or. en

Ändringsförslag 181
Massimiliano Salini, Carlos Zorrinho
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Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led e – led vii – stycke 1a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Finansieringen och investeringarna inom 
detta politikområde bör fördelas mellan 
initiativ som stöder unionens ekonomis 
resiliens, säkerhet och konkurrenskraft 
samtidigt som de garanterar tillräckligt 
stöd till klimatomställningen och den 
digitala omvandlingen.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led e – led vii – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller investeringar i rymd- och 
försvarssektorer, cybersäkerhet och 
specifika typer av projekt med faktiska och 
direkta säkerhetskonsekvenser inom 
kritiska sektorer får vidare slutmottagarna 
inte kontrolleras av ett tredjeland eller 
enheter i tredjeländer och ska ha sin 
verkställande ledning i unionen, med tanke 
på att skydda unionens och dess 
medlemsstaters säkerhet.

När det gäller investeringar i rymd- och 
försvarssektorer, cybersäkerhet och 
specifika typer av projekt med faktiska och 
direkta säkerhetskonsekvenser inom 
kritiska sektorer får vidare slutmottagarna 
inte kontrolleras av ett tredjeland eller 
enheter i tredjeländer och ska ha sin 
verkställande ledning i unionen, med tanke 
på att skydda unionens och dess 
medlemsstaters säkerhet. Vidare bör 
slutmottagarna inte exportera 
försvarsrelaterad teknik till tredjeländer 
som hotar medlemsstaternas territoriella 
integritet eller systematiskt bryter mot 
internationell rätt eller hindrar regional 
eller global säkerhet och stabilitet.

Or. en

Ändringsförslag 183
Seán Kelly
för PPE-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led e – led vii – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller investeringar i rymd- och 
försvarssektorer, cybersäkerhet och 
specifika typer av projekt med faktiska och 
direkta säkerhetskonsekvenser inom 
kritiska sektorer får vidare slutmottagarna 
inte kontrolleras av ett tredjeland eller 
enheter i tredjeländer och ska ha sin 
verkställande ledning i unionen, med tanke 
på att skydda unionens och dess 
medlemsstaters säkerhet.

Alla slutmottagare som mottar 
finansiering inom politikområdet 
strategiska investeringar, i synnerhet 
slutmottagare som mottar finansiering 
inom rymd- och försvarssektorer, 
cybersäkerhet och specifika typer av 
projekt med faktiska och direkta 
säkerhetskonsekvenser inom kritiska 
sektorer får vidare slutmottagarna inte 
kontrolleras av ett tredjeland eller enheter i 
tredjeländer och ska ha sin verkställande 
ledning i unionen, med tanke på att skydda 
unionens och dess medlemsstaters 
säkerhet.

Or. en

Ändringsförslag 184
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led e – led vii – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller investeringar i rymd- och 
försvarssektorer, cybersäkerhet och 
specifika typer av projekt med faktiska och 
direkta säkerhetskonsekvenser inom 
kritiska sektorer får vidare slutmottagarna 
inte kontrolleras av ett tredjeland eller 
enheter i tredjeländer och ska ha sin 
verkställande ledning i unionen, med tanke 
på att skydda unionens och dess 
medlemsstaters säkerhet.

När det gäller investeringar i rymd- och 
säkerhetssektorer, cybersäkerhet och 
specifika typer av projekt med faktiska och 
direkta säkerhetskonsekvenser inom 
kritiska sektorer får vidare slutmottagarna 
inte kontrolleras av ett tredjeland eller 
enheter i tredjeländer och ska ha sin 
verkställande ledning i unionen, med tanke 
på att skydda unionens och dess 
medlemsstaters säkerhet.

Or. en
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Ändringsförslag 185
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led e – led viia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

viia) Finansieringen och 
investeringarna inom detta politikområde 
ska företrädesvis anslås till initiativ som 
bidrar till att rädda liv på kort, medellång 
och lång sikt, och en andel på minst 25 % 
bör avsättas till projekt för 
energieffektivitet och förnybar energi, 
samt garantera tillräckligt stöd avseende 
utmaningarna i samband med 
klimatkrisen och digitaliseringen.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 186
Paolo Borchia

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Finansierings- och 
investeringstransaktioner ska granskas för 
att avgöra om de har miljö- eller 

3. Finansierings- och 
investeringstransaktioner ska granskas för 
att avgöra om de är kostnadseffektiva och 
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klimatrelaterade eller sociala effekter. Om 
transaktionerna har sådana effekter ska de 
bli föremål för hållbarhetssäkring med 
tanke på klimatmässig, miljömässig och 
social hållbarhet, i syfte att minimera de 
negativa effekterna och maximera 
fördelarna på klimatområdet, 
miljöområdet och det sociala området. För 
detta ändamål ska projektansvariga som 
söker finansiering lämna lämplig 
information på grundval av de riktlinjer 
som avses i punkt 4. Projekt under en viss 
storlek som preciseras i riktlinjerna ska 
undantas från hållbarhetssäkringen. Projekt 
som inte är förenliga med klimatmålen 
ska inte vara stödberättigande enligt 
denna förordning. Om 
genomförandepartnern kommer fram till att 
en hållbarhetssäkring inte ska genomföras 
ska den lämna en motivering till 
investeringskommittén.

har sociala effekter. Om transaktionerna 
har sådana effekter ska de bli föremål för 
hållbarhetssäkring med tanke på 
ekonomisk och social hållbarhet, i syfte att 
minimera de negativa effekterna och 
maximera kostnadseffektiviteten och det 
sociala området. För detta ändamål ska 
projektansvariga som söker finansiering 
lämna lämplig information på grundval av 
de riktlinjer som avses i punkt 4. Projekt 
under en viss storlek som preciseras i 
riktlinjerna ska undantas från 
hållbarhetssäkringen. Om 
genomförandepartnern kommer fram till att 
en hållbarhetssäkring inte ska genomföras 
ska den lämna en motivering till 
investeringskommittén.

Or. en

Ändringsförslag 187
Paolo Borchia

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska utarbeta 
hållbarhetsriktlinjer som, i enlighet med 
unionens mål och normer på miljöområdet 
och det sociala området, ska göra det 
möjligt att

4. Kommissionen ska utarbeta 
hållbarhetsriktlinjer som, i enlighet med 
unionens mål och normer på det sociala 
området, ska göra det möjligt att

Or. en

Ändringsförslag 188
Paolo Borchia

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) när det gäller klimatanpassning, 
säkerställa motståndskraft mot potentiella 
negativa effekter från klimatförändringar 
genom en bedömning av sårbarhet och 
risk, inklusive genom relevanta 
anpassningsåtgärder, och, när det gäller 
begränsning av klimatförändringarna, 
integrera kostnaderna för 
växthusgasutsläpp och de positiva 
effekterna av begränsningsåtgärder i 
kostnads-nyttoanalysen,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 189
Ivo Hristov

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) bedöma projektens sociala effekter, 
inbegripet för jämställdheten, den sociala 
delaktigheten i vissa områden eller för 
vissa befolkningsgrupper och den 
ekonomiska utvecklingen i områden och 
sektorer som berörs av strukturella 
utmaningar, såsom behovet av utfasning av 
fossila bränslen i ekonomin,

c) bedöma projektens sociala effekter, 
inbegripet för jämställdheten, den sociala 
delaktigheten i vissa områden eller för 
vissa befolkningsgrupper och den 
ekonomiska utvecklingen i områden och 
sektorer som berörs av strukturella 
utmaningar, såsom behovet av utfasning av 
fossila bränslen i 
ekonomin; kommissionen får godkänna 
investeringar som rör produktion, 
bearbetning, distribution, lagring, 
överföring eller användning av naturgas, 
förutsatt att den används som en 
överbryggande teknik och i följande 
vederbörligen motiverade fall:
 a) investeringarna är för eftermontering 
och/eller ersättning av befintlig mer 
koldioxidintensiv infrastruktur, 
 b) den infrastruktur som får stöd är i 
synergi med produktionskapacitet av 
förnybar och annan koldioxidneutral 
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energi. 

Or. en

Ändringsförslag 190
Paolo Borchia

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) bedöma projektens sociala effekter, 
inbegripet för jämställdheten, den sociala 
delaktigheten i vissa områden eller för 
vissa befolkningsgrupper och den 
ekonomiska utvecklingen i områden och 
sektorer som berörs av strukturella 
utmaningar, såsom behovet av utfasning 
av fossila bränslen i ekonomin,

c) bedöma projektens sociala effekter, 
inbegripet för jämställdheten, den sociala 
delaktigheten i vissa områden eller för 
vissa befolkningsgrupper och den 
ekonomiska utvecklingen i områden och 
sektorer som berörs av strukturella 
utmaningar,

Or. en

Ändringsförslag 191
Paolo Borchia

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) identifiera projekt som är 
oförenliga med uppnåendet av 
klimatmålen,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 192
Paolo Borchia

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Genomförandepartner ska lämna 
information som krävs för att kunna 
spåra investeringar som bidrar till att 
uppnå unionens klimat- och miljömål på 
grundval av riktlinjer som kommissionen 
tillhandahåller.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 193
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genomförandepartner ska ha som mål att 
minst 60 % av investeringarna inom 
politikområdet hållbar infrastruktur ska 
bidra till att uppnå unionens klimat- och 
miljömål.

Genomförandepartner ska ha som mål att 
minst 80 % av investeringarna inom 
politikområdet hållbar infrastruktur och 
minst 65 % inom politikområdet 
strategiska europeiska investeringar ska 
bidra till att uppnå unionens klimat- och 
miljömål.

Or. en

Motivering

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

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

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genomförandepartner ska ha som mål att Genomförandepartner ska ha som mål att 
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minst 60 % av investeringarna inom 
politikområdet hållbar infrastruktur ska 
bidra till att uppnå unionens klimat- och 
miljömål.

minst 50 % av investeringarna inom 
politikområdet hållbar infrastruktur ska 
bidra till att uppnå unionens klimat- och 
miljömål.

Or. en

Ändringsförslag 195
Markus Pieper

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genomförandepartner ska ha som mål att 
minst 60 % av investeringarna inom 
politikområdet hållbar infrastruktur ska 
bidra till att uppnå unionens klimat- och 
miljömål.

Genomförandepartner ska ha som mål att 
minst 50 % av investeringarna inom 
politikområdet hållbar infrastruktur ska 
bidra till att uppnå unionens klimat- och 
miljömål.

Or. en

Ändringsförslag 196
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. InvestEU-fondens bidrag till 
uppnåendet av unionens klimat- och 
miljömål kommer att följas genom de 
kriterier som fastställs i förordning (EU) 
2020/8521a.
_________________
1a Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2020/852 av den 18 juni 
2020 om inrättande av en ram för att 
underlätta hållbara investeringar, och om 
ändring av förordning (EU) 2019/2088 
(EUT L 198, 22.6.2020. s. 13).
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Or. en

Motivering

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

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

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. När det gäller finansierings- och 
investeringstransaktioner som genomförs 
inom ramen för politikområdet strategiska 
europeiska investeringar i försvars- och 
rymdsektorerna och inom cybersäkerhet får 
investeringsriktlinjerna fastställa 
begränsningar i fråga om överföring och 
licensiering av immateriella rättigheter till 
kritisk teknik och teknik som bidrar till att 
skydda unionens och dess medlemsstaters 
säkerhet.

8. När det gäller finansierings- och 
investeringstransaktioner som genomförs 
inom ramen för politikområdet strategiska 
europeiska investeringar i försvars- och 
rymdsektorerna och inom cybersäkerhet får 
investeringsriktlinjerna fastställa 
begränsningar i fråga om överföring och 
licensiering av immateriella rättigheter till 
kritisk teknik och teknik som bidrar till att 
skydda unionens och dess medlemsstaters 
säkerhet, i synnerhet när slutmottagarna 
marknadsför produkter relaterade till 
försvaret, rymden och cybersäkerheten till 
tredjeländer som hotar medlemsstaternas 
territoriella integritet, bryter mot 
internationell rätt och systematiskt stör 
regional säkerhet och fred.

Or. en

Ändringsförslag 198
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. När det gäller finansierings- och 
investeringstransaktioner som genomförs 

8. När det gäller finansierings- och 
investeringstransaktioner som genomförs 



AM\1212309SV.docx 131/160 PE657.168v01-00

SV

inom ramen för politikområdet strategiska 
europeiska investeringar i försvars- och 
rymdsektorerna och inom cybersäkerhet får 
investeringsriktlinjerna fastställa 
begränsningar i fråga om överföring och 
licensiering av immateriella rättigheter till 
kritisk teknik och teknik som bidrar till att 
skydda unionens och dess medlemsstaters 
säkerhet.

inom ramen för politikområdet strategiska 
europeiska investeringar i säkerhets- och 
rymdsektorerna och inom cybersäkerhet får 
investeringsriktlinjerna fastställa 
begränsningar i fråga om överföring och 
licensiering av immateriella rättigheter till 
kritisk teknik och teknik som bidrar till att 
skydda unionens och dess medlemsstaters 
säkerhet.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3 – led a – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) separata garantiavtal mellan 
kommissionen och EIB, dess filialer eller 
andra enheter som upprättats i enlighet 
med artikel 28.1 i EIB-stadgan,

ii) separata garantiavtal mellan 
kommissionen och EIB, och/eller en filial 
eller en annan enhet som upprättats i 
enlighet med artikel 28.1 i EIB-stadgan,

Or. en

Ändringsförslag 200
Ivo Hristov

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Vederbörliga ansträngningar ska 
göras för att i slutet av 
investeringsperioden säkerställa att ett brett 
spektrum av sektorer och regioner har 
täckts och att alltför stor sektoriell eller 
geografisk koncentration har undvikits. 
Dessa ansträngningar ska omfatta 
incitament för mindre eller mindre 
sofistikerade nationella utvecklingsbanker 
och -institutioner som har en komparativ 

6. Vederbörliga ansträngningar ska 
göras för att i slutet av 
investeringsperioden säkerställa att ett brett 
spektrum av sektorer och regioner har 
täckts och att sektoriell eller geografisk 
koncentration har undvikits. Dessa 
ansträngningar ska omfatta incitament för 
mindre eller mindre sofistikerade 
nationella utvecklingsbanker och -
institutioner som har en komparativ fördel 
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fördel på grund av sin lokala närvaro, sina 
lokala kunskaper och sin lokala 
investeringskompetens. Kommissionen ska 
utforma en enhetlig strategi för att stödja 
sådana ansträngningar.

på grund av sin lokala närvaro, sina lokala 
kunskaper och sin lokala 
investeringskompetens. Kommissionen ska 
utforma en enhetlig strategi för att stödja 
sådana ansträngningar.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2 – led a – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Kapital och all ränta samt belopp 
som genomförandepartnern inte har 
mottagit, men som förfallit till betalning, i 
enlighet med villkoren för 
finansieringstransaktionerna före det att 
fallissemang inträffar.

i) Kapital och all ränta samt belopp 
som genomförandepartnern inte har 
mottagit, men som förfallit till betalning, i 
enlighet med villkoren för 
finansieringstransaktionerna fram till det 
läge när fallissemang inträffar;

Or. en

Ändringsförslag 202
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Från och med dagen för dess 
inrättande ska investeringskommittén 
också ansvara för att godkänna 
användningen av EU-garantin enligt 
förordning (EU) 2015/1017 för återstoden 
av investeringsperioden enligt den 
förordningen. Förslag ska bedömas i 
enlighet med de kriterier som fastställs i 
den förordningen. De konstellationer av 
investeringskommittén som ansvarar för 
politikområdet hållbar infrastruktur och 

8. Från och med dagen för dess 
inrättande ska investeringskommittén 
också ansvara för att godkänna 
användningen av EU-garantin enligt 
förordning (EU) 2015/1017 för återstoden 
av investeringsperioden enligt den 
förordningen. Förslag ska bedömas i 
enlighet med de kriterier som fastställs i 
den förordningen. De konstellationer av 
investeringskommittén som ansvarar för 
politikområdet hållbar infrastruktur och 
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politikområdet strategiska europeiska 
investeringar ska bedöma dessa förslag. 
Artikel 22 ska inte tillämpas på sådana 
förslag.

politikområdet strategiska europeiska 
investeringar ska bedöma dessa förslag. 
Alla organ som deltar i beslutsfattandet 
och urvalet av projekt ska agera i enlighet 
med principerna om insyn, 
ansvarsutkrävande och garanterat 
deltagande av berörda parter, däribland 
civilsamhällets organisationer. De bör 
bestå av oberoende experter med olika 
teknisk bakgrund, däribland 
klimatexperter, och sträva efter regional 
jämvikt och jämn könsfördelning. 
Information om projekt, urvalsförfarande 
och beslutsfattande ska offentliggöras, 
samtidigt som kommersiellt känslig 
information respekteras.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. InvestEU:s rådgivningscentrum 
ska främja och ge tekniskt stöd åt 
stödberättigade företag och förfaranden 
för förenkling av överdrivna 
administrativa bördor.

Or. en

Ändringsförslag 204
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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c) bistå de projektansvariga, där så är 
lämpligt, vid utvecklingen av deras projekt 
så att de uppfyller målen enligt artiklarna 3 
och 7 och kriterierna för stödberättigande i 
artikel 13, och underlätta utvecklingen av 
viktiga projekt av gemensamt europeiskt 
intresse och sammanslutningar för 
småskaliga projekt, inbegripet genom 
investeringsplattformar som avses i led f i 
denna punkt, under förutsättning att sådant 
bistånd inte föregriper 
investeringskommitténs slutsatser om 
huruvida sådana projekt ska få täckning av 
EU-garantin,

c) bistå de projektansvariga, där så är 
lämpligt, vid utvecklingen av deras projekt 
så att de uppfyller målen enligt artiklarna 3 
och 7 och kriterierna för stödberättigande i 
artikel 13, och underlätta utvecklingen av 
viktiga projekt av gemensamt europeiskt 
intresse i enlighet med unionens klimat- 
och miljömål, med särskild hänsyn till 
förordning (EU) 2020/8521a och ökad 
insyn i genomförandet av dessa, och 
sammanslutningar för småskaliga projekt, 
inbegripet genom investeringsplattformar 
som avses i led f i denna punkt, under 
förutsättning att sådant bistånd inte 
föregriper investeringskommitténs 
slutsatser om huruvida sådana projekt ska 
få täckning av EU-garantin,

_________________
1a Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2020/852 av den 18 juni 
2020 om inrättande av en ram för att 
underlätta hållbara investeringar, och om 
ändring av förordning (EU) 2019/2088 
(EUT L 198, 22.6.2020. s. 13).

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) bistå de projektansvariga, där så är 
lämpligt, vid utvecklingen av deras projekt 
så att de uppfyller målen enligt artiklarna 3 
och 7 och kriterierna för stödberättigande i 
artikel 13, och underlätta utvecklingen av 
viktiga projekt av gemensamt europeiskt 
intresse och sammanslutningar för 
småskaliga projekt, inbegripet genom 
investeringsplattformar som avses i led f i 
denna punkt, under förutsättning att sådant 

c) ge tekniskt stöd när projektens 
initiativtagare så begär och bistå de 
projektansvariga, där så är lämpligt, vid 
utvecklingen av deras projekt och vid 
skapandet av investeringsplattformar så 
att de uppfyller målen enligt artiklarna 3 
och 7 och kriterierna för stödberättigande i 
artikel 13, och underlätta utvecklingen av 
viktiga projekt av gemensamt europeiskt 
intresse och sammanslutningar för 
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bistånd inte föregriper 
investeringskommitténs slutsatser om 
huruvida sådana projekt ska få täckning av 
EU-garantin,

småskaliga projekt, inbegripet genom 
investeringsplattformar som avses i led f i 
denna punkt, under förutsättning att sådant 
bistånd inte föregriper 
investeringskommitténs slutsatser om 
huruvida sådana projekt ska få täckning av 
EU-garantin,

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) bistå de projektansvariga, där så är 
lämpligt, vid utvecklingen av deras projekt 
så att de uppfyller målen enligt artiklarna 3 
och 7 och kriterierna för stödberättigande i 
artikel 13, och underlätta utvecklingen av 
viktiga projekt av gemensamt europeiskt 
intresse och sammanslutningar för 
småskaliga projekt, inbegripet genom 
investeringsplattformar som avses i led f i 
denna punkt, under förutsättning att sådant 
bistånd inte föregriper 
investeringskommitténs slutsatser om 
huruvida sådana projekt ska få täckning av 
EU-garantin,

c) bistå de projektansvariga, där så är 
lämpligt, vid utvecklingen av deras projekt 
så att de uppfyller målen enligt artiklarna 3 
och 7 och kriterierna för stödberättigande i 
artikel 13, och underlätta utvecklingen av 
viktiga projekt av gemensamt europeiskt 
intresse och en rättvis omställning till en 
koldioxidsnål ekonomi för de hårdast 
drabbade regionerna och 
sammanslutningar för småskaliga projekt, 
inbegripet genom investeringsplattformar 
som avses i led f i denna punkt, under 
förutsättning att sådant bistånd inte 
föregriper investeringskommitténs 
slutsatser om huruvida sådana projekt ska 
få täckning av EU-garantin,

Or. en

Ändringsförslag 207
Markus Pieper

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genomförandepartnerna och 
rådgivningspartnerna ska framhålla 
unionsfinansieringens ursprung och 
säkerställa dess synlighet (i synnerhet när 
de marknadsför åtgärderna och deras 
resultat) genom att tillhandahålla enhetlig, 
ändamålsenlig och riktad information till 
olika målgrupper, däribland medier och 
allmänheten.

Genomförandepartnerna och 
rådgivningspartnerna ska framhålla 
unionsfinansieringens ursprung och 
säkerställa dess synlighet (i synnerhet när 
de marknadsför åtgärderna och deras 
resultat) genom att tillhandahålla enhetlig, 
ändamålsenlig och riktad information till 
olika målgrupper, däribland medier och 
allmänheten. Potentiella stödmottagare, 
stödmottagare, deltagare och 
slutmottagare av finansieringsinstrument 
ska redovisas med fullständig insyn. 
Dessa ska förtecknas i ett digitalt 
övervakningssystem för unionsmedel som 
ska införas av kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 208
Seán Kelly
för PPE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För projekt inom försvars- och 
rymdsektorerna ska kraven i första stycket 
tillämpas med beaktande av alla eventuella 
skyldigheter gällande konfidentialitet eller 
sekretess.

För projekt inom försvars- och 
rymdsektorerna ska kraven i första stycket 
tillämpas med beaktande av alla eventuella 
skyldigheter gällande konfidentialitet eller 
sekretess. Potentiella stödmottagare, 
stödmottagare, deltagare och 
slutmottagare av finansieringsinstrument 
ska redovisas med fullständig insyn. 
Dessa ska förtecknas i ett digitalt 
övervakningssystem för unionsmedel som 
ska införas av kommissionen.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För projekt inom försvars- och 
rymdsektorerna ska kraven i första stycket 
tillämpas med beaktande av alla eventuella 
skyldigheter gällande konfidentialitet eller 
sekretess.

För projekt inom försvars- och 
rymdsektorerna ska kraven i första stycket 
tillämpas med beaktande av alla eventuella 
skyldigheter gällande konfidentialitet eller 
sekretess, utom när det finns påståenden 
om eller belägg för att projekten skulle 
kunna gynna tredjeländer som hotar 
medlemsstaternas territoriella integritet, 
bryter mot internationell rätt och stör 
regional fred och säkerhet.

Or. en

Ändringsförslag 210
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För projekt inom försvars- och 
rymdsektorerna ska kraven i första stycket 
tillämpas med beaktande av alla eventuella 
skyldigheter gällande konfidentialitet eller 
sekretess.

För projekt inom säkerhets- och 
rymdsektorerna ska kraven i första stycket 
tillämpas med beaktande av alla eventuella 
skyldigheter gällande konfidentialitet eller 
sekretess.

Or. en

Ändringsförslag 211
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 1 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den vägledande fördelning för 
finansierings- och 
investeringstransaktioner som avses i 
artikel 4.2 femte stycket ska vara följande:

Den vägledande fördelning för 
finansierings- och 
investeringstransaktioner som avses i 
artikel 4.2 femte stycket ska, samtidigt som 
den avsätter en andel på minst 25 % till 
projekt för energieffektivitet och förnybar 
energi inom varje politikområde för att 
främja europeiska små och medelstora 
företag, lokalsamhällen och ekonomin 
som helhet genom en renoveringsvåg 
inom byggsektorn och en kampanj för 
solcellstak tillsammans med strategin för 
förnybar havsbaserad energi, vara 
följande:

Or. en

Motivering

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..

Ändringsförslag 212
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga II – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Finansierings- och 
investeringstransaktioner som inte omfattas 
av politikområdet strategiska europeiska 
investeringar kan ligga inom ett eller flera 
av följande områden.

Finansierings- och 
investeringstransaktioner som inte omfattas 
av politikområdet strategiska europeiska 
investeringar ska begränsas till ett eller 
flera av följande områden.
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Or. en

Ändringsförslag 213
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga II – led 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) expansion i fråga om generering, 
leverans eller användning av ren och 
hållbar förnybar energi samt andra säkra 
och hållbara utsläppsfria och utsläppssnåla 
energikällor och energilösningar,

a) expansion i fråga om generering, 
leverans eller användning av ren och 
hållbar förnybar energi samt andra säkra 
och hållbara utsläppsfria energikällor och 
energilösningar,

Or. en

Ändringsförslag 214
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga II – led 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) utveckling av innovativa 
utsläppsfria och utsläppssnåla 
uppvärmningssystem och kombinerad 
produktion av el och värme,

d) utveckling av innovativa 
utsläppsfria uppvärmningssystem och 
kombinerad produktion av el och värme,

Or. en

Ändringsförslag 215
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga II – led 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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e) produktion och leverans av hållbara 
syntetiska bränslen från 
förnybara/koldioxidneutrala källor och 
andra säkra och hållbara utsläppsfria och 
utsläppssnåla källor, biodrivmedel, 
biomassa och alternativa bränslen, 
inbegripet för alla transportsätt, i enlighet 
med målen i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2018/20011, och

e) produktion och leverans av hållbara 
syntetiska bränslen från förnybara källor 
och andra säkra och hållbara utsläppsfria 
källor, biodrivmedel, biomassa och 
alternativa bränslen, inbegripet för alla 
transportsätt, i enlighet med målen i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2018/20011, och inom gränserna för 
hållbar tillgång, och

_________________ _________________
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2018/2001 av den 11 december 2018 
om främjande av användningen av energi 
från förnybara energikällor (EUT L 328, 
21.12.2018, s. 82).

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2018/2001 av den 11 december 2018 
om främjande av användningen av energi 
från förnybara energikällor (EUT L 328, 
21.12.2018, s. 82).

Or. en

Ändringsförslag 216
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga II – led 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) infrastruktur för avskiljning av 
koldioxid, och lagring i industriella 
processer, bioenergianläggningar och 
tillverkningsanläggningar som främjar 
energiomställningen.

f) teknik och infrastruktur för 
utsläppsfria industriella processer, 
bioenergianläggningar och 
tillverkningsanläggningar som en del av 
den hållbara ekonomiska omställningen.

Or. en

Ändringsförslag 217
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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2. Utveckling av hållbara och säkra 
transportinfrastrukturer och 
mobilitetslösningar och utrustning och 
innovativa tekniker i enlighet med 
unionens transportprioriteringar och de 
åtaganden som gjorts enligt Parisavtalet om 
klimatförändring, särskilt genom

2. Utveckling av hållbara och säkra 
transportinfrastrukturer och 
mobilitetslösningar och utrustning och 
innovativa tekniker i enlighet med 
unionens transportprioriteringar och i 
fullständig överensstämmelse med de 
åtaganden som gjorts enligt Parisavtalet om 
klimatförändring, särskilt genom

Or. en

Ändringsförslag 218
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) projekt till stöd för utvecklingen av 
infrastruktur för transeuropeiska nät (TEN-
T), inbegripet infrastrukturens underhåll 
och säkerhet, urbana knutpunkter för TEN-
T, kust- och inlandshamnar, flygplatser, 
multimodala terminaler och 
sammanlänkning av sådana multimodala 
terminaler med TEN-T samt de 
telematikapplikationer som avses i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1315/20132,

a) projekt till stöd för utvecklingen av 
infrastruktur för transeuropeiska nät (TEN-
T), där man prioriterar infrastrukturens 
underhåll och säkerhet, urbana knutpunkter 
för TEN-T, kust- och inlandshamnar, 
multimodala terminaler och 
sammanlänkning av sådana multimodala 
terminaler med TEN-T samt de 
telematikapplikationer som avses i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1315/20132,

_________________ _________________
2 Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1315/2013 av den 11 december 
2013 om unionens riktlinjer för utbyggnad 
av det transeuropeiska transportnätet och 
om upphävande av beslut nr 661/2010/EU 
(EUT L 348, 20.12.2013, s. 1).

2 Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1315/2013 av den 11 december 
2013 om unionens riktlinjer för utbyggnad 
av det transeuropeiska transportnätet och 
om upphävande av beslut nr 661/2010/EU 
(EUT L 348, 20.12.2013, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 219
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) projekt för smart och hållbar 
mobilitet i städer, inriktade på 
utsläppssnåla urbana transportsätt, 
inklusive lösningar för inre vattenvägar och 
innovativa mobilitetslösningar, icke-
diskriminerande tillgänglighet, minskade 
luftföroreningar och bullernivåer, 
energiförbrukning, nätverk för smarta 
städer, underhåll och ökade säkerhetsnivåer 
och minskade olyckstal, inbegripet för 
cyklister och fotgängare,

c) projekt för smart och hållbar 
mobilitet i städer, inriktade på utsläppsfria 
urbana transportsätt, inklusive lösningar för 
inre vattenvägar och innovativa 
mobilitetslösningar, icke-diskriminerande 
tillgänglighet, minskade luftföroreningar 
och bullernivåer, energiförbrukning, 
nätverk för smarta städer, underhåll och 
ökade säkerhetsnivåer och minskade 
olyckstal, inbegripet för cyklister och 
fotgängare,

Or. en

Ändringsförslag 220
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) stöd till förnyelse och 
efterhandsanpassning av rörliga tillgångar 
på transportområdet med sikte på att sprida 
användningen av lösningar för 
utsläppssnål och utsläppsfri mobilitet, 
inklusive genom användning av alternativa 
bränslen i fordon inom alla transportsätt,

d) stöd till förnyelse och 
efterhandsanpassning av rörliga tillgångar 
på transportområdet med sikte på att sprida 
användningen av lösningar för utsläppsfri 
mobilitet, inklusive genom användning av 
alternativa bränslen i fordon inom alla 
transportsätt,

Or. en

Ändringsförslag 221
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – led g – led iii
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) utsläppsminskning, eller iii) utsläppsminskning med en tydlig 
väg mot nollutsläpp, eller

Or. en

Ändringsförslag 222
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga II – led 3 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) utfasning av fossila bränslen och 
avsevärd minskning av utsläpp i 
energgiintensiva industrier, inbegripet 
storskalig demonstration av innovativa 
utsläppssnåla tekniker och införandet av 
dessa;

h) utfasning av fossila bränslen och 
avsevärd minskning av utsläpp i 
energgiintensiva industrier, inbegripet 
storskalig demonstration av innovativa 
utsläppsfria tekniker och införandet av 
dessa;

Or. en

Ändringsförslag 223
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga II – led 3 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) minskning av koldioxidutsläppen i 
produktions- och distributionskedjan för 
energi genom utfasning av användningen 
av kol och olja, och

i) minskning av koldioxidutsläppen i 
produktions- och distributionskedjan för 
energi genom utfasning av användningen 
av kol, gas och olja, och

Or. en

Ändringsförslag 224
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Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga II – led 6 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) artificiell intelligens, a) etisk artificiell intelligens,

Or. en

Ändringsförslag 225
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga II – led 6 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) kvantteknik, utgår

Or. en

Ändringsförslag 226
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga II – led 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Turism. 9. Hållbar turism.

Or. en

Ändringsförslag 227
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
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Bilaga II – led 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Återställande av industriområden 
(inbegripet förorenade områden) och 
återställande av sådana områden för hållbar 
användning.

10. Återställande av industriområden 
(inbegripet förorenade områden) och 
återställande av sådana områden för hållbar 
användning, förutom återställanden som 
omfattas av företagens ansvar.

Or. en

Ändringsförslag 228
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga II – led 12 – led d – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) subventionerade boenden3, ii) subventionerade, sunda och 
energieffektiva boenden3,

_________________ _________________
3 Med subventionerade boenden avses 
boende för missgynnade personer eller 
socialt utsatta grupper som på grund av 
bristande betalningsförmåga bor i bostäder 
med allvarliga brister eller inte kan skaffa 
sig en bostad på marknadsvillkor.

3 Med subventionerade boenden avses 
boende för missgynnade personer eller 
socialt utsatta grupper som på grund av 
bristande betalningsförmåga bor i bostäder 
med allvarliga brister eller inte kan skaffa 
sig en bostad på marknadsvillkor.

Or. en

Ändringsförslag 229
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga II – led 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13. Utveckling av försvarsindustrin för 
att bidra till EU:s strategiska autonomi, 

utgår
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särskilt genom stöd till
a) unionens försvars försörjningskedja, i 
synnerhet genom finansiellt stöd till små 
och medelstora samt midcap-företag,
b) företag som deltar i banbrytande 
innovationsprojekt inom försvarssektorn 
och nära relaterad teknik med dubbla 
användningsområden,
c) försvarssektorns försörjningskedja vid 
deltagande i kollaborativa forsknings- och 
utvecklingsprojekt, inbegripet sådana som 
stöds av Europeiska försvarsfonden,
d) infrastruktur för forskning och 
utbildning på försvarsområdet.

Or. en

Ändringsförslag 230
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga III – led 4 – led 4.1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4.1 Energi: ytterligare installerad 
kapacitet för produktion av förnybar och 
annan säker och hållbar utsläppsfri och 
utsläppssnål energi (i megawatt, MW)

4.1 Energi: ytterligare installerad 
kapacitet för produktion av förnybar och 
annan säker och hållbar utsläppsfri energi 
(i megawatt, MW)

Or. en

Ändringsförslag 231
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga III – led 6 – led 6.1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6.1 Antal stödda företag efter storlek 6.1 Antal stödda företag efter storlek 
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(mikro-, små, medelstora samt medelstora 
börsnoterade företag)

(mikro, små, medelstora samt små midcap-
företag), inbegripet könsuppdelad statistik

Or. en

Ändringsförslag 232
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga III – led 6 – led 6.2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6.2 Antal stödda företag efter 
utvecklingsskede (tidigt skede, 
tillväxt/expansion)

6.2 Antal stödda företag efter 
utvecklingsskede (tidigt skede, 
tillväxt/expansion), inbegripet 
könsuppdelad statistik

Or. en

Ändringsförslag 233
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga III – led 8 – led 8.1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8.1 Antal och volym för transaktioner 
som bidrar till tillhandahållande av kritisk 
infrastruktur, uppdelat per fysisk 
infrastruktur och därmed förknippade varor 
och tjänster om tillämpligt

8.1 Antal och volym för transaktioner 
som bidrar till tillhandahållande av kritisk 
infrastruktur, uppdelat per fysisk 
infrastruktur och därmed förknippade varor 
och tjänster; antal och volym för 
transaktioner som bidrar till minskning av 
växthusgasutsläppen och till en 
klimatneutral ekonomi i enlighet med de 
europeiska klimatmålen

Or. en

Ändringsförslag 234
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Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga III – led 8 – led 8.3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8.3 Antal och volym för transaktioner 
som bidrar till utveckling av kritisk teknik 
och kritiska insatsvaror för unionens och 
dess medlemsstaters säkerhet, och 
produkter med dubbla 
användningsområden

8.3 Antal och volym för transaktioner 
som bidrar till utveckling av kritisk teknik 
och kritiska insatsvaror för unionens och 
dess medlemsstaters säkerhet, och de civila 
komponenterna av produkter med dubbla 
användningsområden

Or. en

Ändringsförslag 235
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga III – led 8 – led 8.4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8.4 Antal stödda företag, efter storlek, 
som utvecklar och tillverkar kritisk teknik 
och kritiska insatsvaror för unionens och 
dess medlemsstaters säkerhet, och 
produkter med dubbla 
användningsområden

8.4 Antal stödda företag, efter storlek, 
som utvecklar och tillverkar kritisk teknik 
och kritiska insatsvaror för unionens och 
dess medlemsstaters säkerhet, och de civila 
komponenterna av produkter med dubbla 
användningsområden

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Bilaga III – led 8 – led 8.4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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8.4a Antal kluster och digitala 
innovationsknutpunkter som stöds för 
skapandet av synergieffekter mellan 
regionala, nationella, europeiska och 
privata företag

Or. en

Ändringsförslag 237
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga III – led 8 – led 8.5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8.5 Antal och volym för transaktioner 
som bidrar till tillhandahållande, 
tillverkning och lagring av kritiska 
insatsvaror, inklusive för kritisk hälso- och 
sjukvård

8.5 8.5 Antal och volym för 
transaktioner som bidrar till 
tillhandahållande, tillverkning och lagring 
av kritiska insatsvaror, såvida det inte sker 
inom gränserna för befintliga rättsliga 
krav, inklusive för kritisk hälso- och 
sjukvård

Or. en

Ändringsförslag 238
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga III – led 8 – led 8.7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8.7 Antal och volym för transaktioner 
som stöder grundläggande möjliggörande 
och digital teknik som är strategiskt viktig 
för unionens industriella framtid

8.7 Antal och volym för transaktioner 
som stöder grundläggande möjliggörande 
och digital teknik som är strategiskt viktig 
för unionen

Or. en
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Ändringsförslag 239
Eva Kaili, Nicolás González Casares, Ivo Hristov, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, 
Robert Hajšel

Förslag till förordning
Bilaga III – led 8 – led 8.7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8.7a Regional och nationell bredd som 
tyder på att de medlemsstater och regioner 
som stöds är jämnt fördelade över EU:s 
territorium och att fördelar inte är 
koncentrerade till ett begränsat antal 
medlemsstater eller regioner

Or. en

Ändringsförslag 240
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga III – led 8 – led 8.7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8.7a Antal och volym för transaktioner 
som hjälper företag och lokalsamhällen, i 
synnerhet små och medelstora företag, att 
öka resiliensen i sina värdekedjor och 
affärsmodeller

Or. en

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

Förslag till förordning
Bilaga III – led 8 – led 8.7b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8.7b Antal åtaganden för Europeiska 
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centrumet för investeringsrådgivning i 
regioner och medlemsstater utan någon 
större erfarenhet av att initiera och 
utveckla projekt

Or. en

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

Förslag till förordning
Bilaga III – led 8 – led 8.7c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8.7c Antal åtaganden för Europeiska 
centrumet för investeringsrådgivning i 
underinvesterade industrisektorer som 
traditionellt sett inte gynnas av unionens 
investeringsinstrument

Or. en

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

Förslag till förordning
Bilaga III – led 8 – led 8.7d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8.7d Antal nystartade företag, tekniska 
entreprenörsföretag och 
innovationsekosystem som gynnades och 
utvecklades av detta 
investeringsinstrument

Or. en

Ändringsförslag 244
Eva Kaili, Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Robert Hajšel
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Förslag till förordning
Bilaga III – led 8 – led 8.7e (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8.7e Ökning av volymen av 
privatkapital- och riskkapitalinvesteringar 
i relaterade projekt

Or. en

Ändringsförslag 245
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga V – del A – stycke 2 – led 1 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) När det gäller stöd till 
finansierings- och 
investeringstransaktioner inom 
politikområdet strategiska europeiska 
investeringar, att investeringen inte skulle 
ha genomförts alls eller inte i samma 
utsträckning genom marknadsfinansiering 
från enheter som är etablerade och 
verksamma i unionen, på grund av 
svårigheter att internalisera de fördelar som 
investeringen innebär för det europeiska 
strategiska intresset.

(f) När det gäller stöd till 
finansierings- och 
investeringstransaktioner inom 
politikområdet strategiska europeiska 
investeringar, att investeringen inte skulle 
ha genomförts alls eller inte skulle ha 
genomförts genom marknadsfinansiering 
från enheter som är etablerade och 
verksamma i unionen, på grund av 
svårigheter att internalisera de fördelar som 
investeringen innebär för det europeiska 
strategiska intresset.

Or. en

Ändringsförslag 246
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga V – del A – stycke 2 – led 2 – stycke 1 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(3) Finansierings- och 
investeringstransaktioner inom ramen för 
politikområdet strategiska europeiska 
investeringar får också anses tillföra 
additionalitet, om de inte skulle ha 
genomförts alls eller inte i samma 
utsträckning av andra privata och 
offentliga enheter som är etablerade och 
verksamma i unionen utan stöd från 
InvestEU-fonden.

(3) Finansierings- och 
investeringstransaktioner inom ramen för 
politikområdet strategiska europeiska 
investeringar får också anses tillföra 
additionalitet, om de inte skulle ha 
genomförts av andra privata och offentliga 
enheter som är etablerade och verksamma i 
unionen utan stöd från InvestEU-fonden.

Or. en

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

Förslag till förordning
Bilaga V – del B – stycke 1 – led 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Avveckling, drift, anpassning eller 
uppförande av kärnkraftverk.

(11) Avveckling eller drift av 
kärnkraftverk.

Or. en

Ändringsförslag 248
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga V – del B – stycke 1 – led 12 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Investeringar som rör 
gruvdrift/utvinning, bearbetning, 
distribution, lagring eller förbränning av 
fasta fossila bränslen och olja samt 
investeringar i samband med utvinning av 
gas. Denna uteslutning gäller inte för

(12) Investeringar som rör 
gruvdrift/utvinning, bearbetning, 
distribution, lagring eller förbränning av 
fossila bränslen och torv.

Or. en
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Ändringsförslag 249
Eva Kaili, Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, 
Robert Hajšel, Dan Nica

Förslag till förordning
Bilaga V – del B – stycke 1 – led 12 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Investeringar som rör 
gruvdrift/utvinning, bearbetning, 
distribution, lagring eller förbränning av 
fasta fossila bränslen och olja samt 
investeringar i samband med utvinning av 
gas. Denna uteslutning gäller inte för

(12) Investeringar som rör 
gruvdrift/utvinning, bearbetning, 
distribution, lagring eller förbränning av 
fasta fossila bränslen och olja samt 
investeringar i samband med utvinning av 
gas. Uteslutningen gäller inte för 
gasprojekt när projekten uppfyller 
följande villkor:

Or. en

Ändringsförslag 250
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga V – del B – stycke 1 – led 12 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) projekt där det inte finns någon 
fungerande alternativ teknik,

utgår

Or. en

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

Förslag till förordning
Bilaga V – del B – stycke 1 – led 12 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) projekt där det inte finns någon a) De genomförs i territorier som står 
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fungerande alternativ teknik, inför särskilt allvarliga utmaningar i 
samband med energiomställningen på 
grund av deras stora beroende av fasta 
fossila bränslen enligt överenskommelsen 
i den nationella planen för en rättvis 
omställning.

Or. en

Ändringsförslag 252
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga V – del B – stycke 1 – led 12 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) projekt för förebyggande och 
begränsning av föroreningar,

utgår

Or. en

Motivering

Vad gäller åtgärder som vidtagits för att underlätta investeringar prioriterade Europeiska 
rådet den 22 maj 2013 utfasningen av subventioner som är till skada för miljön eller 
ekonomin. Det undantag som anges kan utgöra en subvention och strider därmed mot målet 
om utfasning av subventioner för fossila bränslen samt principen om att förorenaren betalar 
enligt artikel 191 i EUF-fördraget.

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

Förslag till förordning
Bilaga V – del B – stycke 1 – led 12 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) projekt för förebyggande och 
begränsning av föroreningar,

b) De bidrar till unionens miljömål 
för begränsning av och anpassning till 
klimatförändringar genom att påskynda 
den fullständiga utfasningen av fasta 
fossila bränslen.
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Or. en

Ändringsförslag 254
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga V – del B – stycke 1 – led 12 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) projekt som är utrustade med 
anläggningar för avskiljning och lagring 
av koldioxid eller anläggningar för 
avskiljning och användning av koldioxid; 
industri- eller forskningsprojekt som leder 
till betydande minskningar av 
växthusgasutsläppen jämfört med 
tillämpliga riktmärken inom EU:s 
utsläppshandelssystem.

utgår

Or. en

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

Förslag till förordning
Bilaga V – del B – stycke 1 – led 12 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) projekt som är utrustade med 
anläggningar för avskiljning och lagring 
av koldioxid eller anläggningar för 
avskiljning och användning av koldioxid; 
industri- eller forskningsprojekt som leder 
till betydande minskningar av 
växthusgasutsläppen jämfört med 
tillämpliga riktmärken inom EU:s 
utsläppshandelssystem.

c) De är förenliga med unionens mål 
och lagstiftning för energi och klimat, och 
med de nationella energi- och 
klimatplanerna, samt har 
övergångskaraktär.

Or. en



AM\1212309SV.docx 157/160 PE657.168v01-00

SV

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

Förslag till förordning
Bilaga V – del B – stycke 1 – led 12 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) En bedömning av användningen 
av enbart förnybara energikällor har 
gjorts på förhand.

Or. en

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

Förslag till förordning
Bilaga V – del B – stycke 1 – led 12 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cb) Det finns inte någon fungerande 
alternativ teknik och den verksamhet som 
får stöd hämmar inte utvecklingen av 
förnybara energikällor i de berörda 
territorierna och är förenlig och i synergi 
med senare användning av förnybara 
energikällor.

Or. en

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

Förslag till förordning
Bilaga V – del B – stycke 1 – led 12 – led cc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cc) Den verksamhet som får stöd 
bidrar till att minska energifattigdomen.
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Or. en

Ändringsförslag 259
Michael Bloss
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga Va (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

BILAGA Va (ny)
Resiliens
Ekonomins och företagens resiliens:
a) Lösningar för att offentliga och privata 
institutioner och sektorer som är 
nödvändiga för att politiken, ekonomin, 
samhället, förvaltningen, den allmänna 
säkerheten, tryggheten, hälsan, vården, 
transporten, upphandlingen och 
utbildningen ska fungera ska kunna 
fortsätta med sin affärsverksamhet och 
sina tjänster
b) Reformer och regleringssystem som 
uppmuntrar företag och det civila 
samhällets aktörer att modernisera sina 
kontinuitetsystem för kriser och investera 
i protokoll för arbetsmiljökriser för att 
minimera operativa störningar.
c) Incitament för att anpassa de 
industriella processerna och diversifiera 
försörjningskedjorna, inbegripet 
investeringar i flexibla transportsystem, 
trafikövervakning och nödförfaranden vid 
flaskhalsar i försörjningskedjan.
d) Kontinuitetsystem för kriser och 
protokoll för offentliga och privata 
transportleverantörer.
e) Förmågan för nationella och 
överstatliga finansieringssystem att 
tillhandahålla likviditet och säkerställa 
kontinuerliga säkra betalningar.
Social resiliens:
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a) Reformer och investeringar för att 
stärka nationella, regionala och lokala 
regeringars förmåga att stödja drabbade 
medborgare när deras 
försörjningsmöjligheter plötsligt och 
allvarligt påverkas, bland annat program 
och administrativa resurser som 
underlättar snabbt stöd, ekonomiskt eller 
annat, till medborgare som drabbats av 
allvarliga konsekvenser för deras 
ekonomiska situation, säkerhet och 
fysiska eller mentala hälsa, inbegripet 
åtgärder som säkerställer jämställdhet 
och tillfredsställande underhåll till barn 
samt skyddar personer i utsatta 
situationer, t.ex. personer med 
funktionsnedsättning, fångar, minoriteter, 
flyktingar och asylsökande.
b) Åtgärder som förbättrar kapaciteten 
hos sociala välfärdssystem och andra 
system för inkomststöd för att främja 
social delaktighet och skydda enskilda 
personers resiliens, även under stress eller 
socioekonomiska störningar.
c) Administrativa resurser och 
administrativ kapacitet, inbegripet digitala 
verktyg, för att på ett effektivt sätt 
samordna tillhandahållandet av 
ekonomiskt stöd eller likviditet till 
drabbade medborgare, samtidigt som 
förekomsten av bedrägerier eller annat 
missbruk minimeras.
d) Hälso- och sjukvårdssystemens 
förmåga att upprätthålla säkra och 
hållbara arbetsförhållanden för 
vårdpersonal, även under svåra 
förhållanden, och förbättra 
arbetsförhållandena inom vården, t.ex. 
barn- och äldreomsorgen.

e) e) De offentliga vårdinrättningarnas 
kapacitet och effektivitet när det gäller att 
få tillgång till och övervaka hela 
geografin och befolkningen samt att 
identifiera, undersöka och hantera 
plötsliga folkhälsorisker, begränsa 
spridningen av dem och ge alla invånare i 
en viss medlemsstat vård, oavsett deras 
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inkomst eller vistelsestatus.
Institutionell och administrativ resiliens 
och krisberedskap:
a) Tidig upptäckt och samordnade svar på 
stora risker för folkhälsan, t.ex. 
pandemier och epidemier, 
naturkatastrofer, värmeböljor, torka, 
skogsbränder samt kemiska olyckor, 
kärnkraftsolyckor eller industriolyckor.
b) Infrastrukturens kvalitet och täckning 
för att svara på folkhälsorisker, inbegripet 
system för att samordna transport och 
fördelning av personal, patienter, 
medicinsk utrustning och 
skyddsutrustning samt 
kommunikationsinfrastruktur.
c) Tillförlitligheten i försörjningen av 
viktiga läkemedel och medicinsk 
utrustning, även när efterfrågan är 
exceptionellt hög.
d) De nationella hälso- och 
sjukvårdssystemens förmåga att samordna 
verksamhet med andra nationella, 
europeiska och internationella organ.
e) Krisberedskapen hos kritisk 
infrastruktur, t.ex. vatten- eller 
energiförsörjningen, avloppssystemen och 
underhållet av sanitära standarder.
f) Krisberedskapen och samordningen hos 
nationella och regionala 
civilskyddsorgan, inbegripet brandkårer 
och tjänster för tekniskt stöd.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget är nödvändigt av brådskande skäl som rör textens interna logik och är 
oupplösligt förbundet med andra tillåtliga ändringsförslag, särskilt av artikel 7 e och de nya 
texterna om begreppet resiliens, som Europeiska kommissionen har föreslagit.


