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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Kommissionens skøn på baggrund 
af data på virksomhedsniveau tyder på, at 
det behov for egenkapitaltilførsel, der er 
opstået som følge af covid-19-pandemien, 
kan være i størrelsesordenen 720 mia. EUR 
i 2020. Beløbet kan blive væsentligt højere, 
hvis nedlukningsforanstaltningerne varer 
længere end antaget på nuværende 
tidspunkt eller må genindføres på grund af 
en genopblussen af smitten. Hvis der ikke 
gøres noget ved denne kapitalknaphed, kan 
den betyde en længere periode med lavere 
investeringer og højere arbejdsløshed. 
Virkningen af kapitalknapheden vil være 
ujævnt fordelt på tværs af sektorer og 
medlemsstater, hvilket vil føre til forskelle 
i det indre marked. Dette forværres af, at 
medlemsstaternes muligheder for at yde 
statsstøtte varierer meget.

(1) Kommissionens skøn på baggrund 
af data på virksomhedsniveau tyder på, at 
det behov for egenkapitaltilførsel, der er 
opstået som følge af covid-19-pandemien, 
kan være i størrelsesordenen 720 mia. EUR 
i 2020. Beløbet kan blive væsentligt højere, 
hvis nedlukningsforanstaltningerne varer 
længere end antaget på nuværende 
tidspunkt eller må genindføres på grund af 
en genopblussen af smitten. Hvis der ikke 
gøres noget ved denne kapitalknaphed, kan 
den betyde en længere periode med lavere 
investeringer og højere arbejdsløshed. 
Dette ville navnlig få skadelig indvirkning 
på Unionens industrielle kapacitet med 
negative virkninger for små og 
mellemstore virksomheder (SMV'er) og 
lavere investeringer i forskning og 
innovation. Desuden er der flere SMV'er, 
herunder mikrovirksomheder, end 
gennemsnittet i de sektorer, der er særligt 
berørt af krisen, hvilket kan mindske 
deres evne til at gennemgå den 
nødvendige grønne og digitale omstilling 
betydeligt. Virkningen af kapitalknapheden 
vil være ujævnt fordelt på tværs af sektorer 
og medlemsstater, hvilket vil føre til 
forskelle og uligheder i det indre marked. 
Dette forværres af, at medlemsstaternes 
muligheder for at yde statsstøtte varierer 
meget. Omfordeling af ressourcer inden 
for rammerne af solvensstøtteinstrument 
(SSI) bør på retfærdig vis afspejle dette 
aspekt, så der ydes passende finansiel 
støtte og undgås negative 
socioøkonomiske virkninger for industrier 
og arbejdstagere.



PE654.115v01-00 4/22 PA\1209674DA.docx

DA

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) De økonomiske og sociale 
virkninger af covid-19-krisen på det indre 
marked, den private investeringskapacitet 
og beskæftigelsen kan bringe den 
kollektive indsats fra Unionens og 
medlemsstaternes side for at nå energi- og 
klimamålene for 2030 og for 
klimaneutralitet senest i 2050 i fare. I den 
forbindelse skal solvensstøtteinstrumentet 
bidrage til at forhindre dette.

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) I overensstemmelse med forordning 
[EU-genopretningsinstrument] og inden for 
rammerne af de midler, der er afsat heri, 
bør der gennemføres genopretnings- og 
resiliensforanstaltninger under EFSI's 
solvensstøttefelt for at imødegå den hidtil 
usete virkning af covid-19-krisen. Sådanne 
supplerende midler bør anvendes på en 
sådan måde, at fristerne i forordning [EU-
genopretningsinstrument] overholdes.

(2) I overensstemmelse med forordning 
[EU-genopretningsinstrument] og inden for 
rammerne af de midler, der er afsat heri, 
bør der gennemføres genopretnings- og 
resiliensforanstaltninger under EFSI's 
solvensstøttefelt for at imødegå den hidtil 
usete virkning af covid-19-krisen for 
virksomheder, industrier og personer, så 
det sikres, at ingen lades i stikken. 
Sådanne supplerende midler bør anvendes 
på en sådan måde, at fristerne i forordning 
[EU-genopretningsinstrument] overholdes, 
samtidig med at 
beskæftigelsesmulighederne opretholdes 
og udvides, så social udstødelse undgås.



PA\1209674DA.docx 5/22 PE654.115v01-00

DA

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) For at imødegå de alvorlige 
økonomiske følger af covid-19-pandemien 
i Unionen bør virksomheder, der er 
kommet i vanskeligheder på grund af den 
økonomiske krise, som pandemien har 
medført, og som ikke kan opnå 
tilstrækkelig støtte gennem 
markedsfinansiering eller foranstaltninger 
truffet af medlemsstaterne, hurtigst muligt 
have adgang til en solvensstøttefacilitet 
under et solvensstøtteinstrument, som bør 
tilføjes som et tredje felt under EFSI.

(3) For at imødegå de alvorlige 
økonomiske og sociale følger af covid-19-
pandemien i Unionen bør virksomheder, 
navnlig SMV'er, der er kommet i 
vanskeligheder på grund af den 
økonomiske og sociale krise, som 
pandemien har medført, og som ikke kan 
opnå tilstrækkelig støtte gennem 
markedsfinansiering eller foranstaltninger 
truffet af medlemsstaterne, hurtigst muligt 
have adgang til en solvensstøttefacilitet 
under et solvensstøtteinstrument, som bør 
tilføjes som et tredje felt under EFSI.

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Virksomheder, der modtager støtte 
under solvensstøtteinstrumentet, bør være 
etableret og drives i Unionen, dvs. at de 
bør have deres hjemsted i en medlemsstat 
og være aktive i Unionen i den forstand, at 
de her har betydelige aktiviteter med 
hensyn til personale, fremstilling, 
forskning og udvikling eller andre 
forretningsaktiviteter. De bør udøve 
virksomhed i overensstemmelse med 
målene i denne forordning. De bør have en 
levedygtig forretningsmodel og ikke have 
været kriseramt i statsstøttemæssig 

(4) Virksomheder, der modtager støtte 
under solvensstøtteinstrumentet, bør være 
etableret og drives i Unionen, dvs. at de 
bør have deres vedtægtsmæssige og 
skattemæssige hjemsted i en medlemsstat 
og være aktive i Unionen i den forstand, at 
de fortrinsvist har aktiviteter med hensyn 
til personale, fremstilling, forskning og 
udvikling eller andre forretningsaktiviteter 
i Unionen og ikke kontrolleres af et 
tredjeland eller en enhed i et tredjeland. 
De bør udøve virksomhed i 
overensstemmelse med målene i denne 
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henseende7 allerede ved udgangen af 2019. 
Støtten bør målrettes mod støtteberettigede 
virksomheder i de medlemsstater og 
sektorer, der er hårdest ramt af covid-19-
krisen, og/eller hvor adgangen til statslig 
solvensstøtte er mere begrænset.

forordning. De bør have en levedygtig 
forretningsmodel og ikke have været 
kriseramt i statsstøttemæssig henseende7 
allerede ved udgangen af 2019. Støtten til 
støtteberettigede virksomheder bør være 
betinget af, at de drives i de medlemsstater 
og sektorer, der er hårdest ramt af covid-
19-krisen, og/eller hvor adgangen til 
statslig solvensstøtte er mere begrænset. 
Virksomhederne bør forpligte sig til at 
fortsætte driften og fastholde deres 
arbejdsstyrke i Unionen og, hvor det er 
relevant, indføre begrænsninger med 
hensyn til udbyttebetalinger, 
cheflønninger og 
aktietilbagekøbsprogrammer. For at 
fremme trivsel og økonomisk 
genopretning på deres respektive områder 
og undgå yderligere forstyrrelser på det 
indre marked bør virksomheder, der 
modtager støtte, desuden forpligte sig til at 
fortsætte driften i den samme medlemsstat 
og ikke planlægge at flytte til en anden 
medlemsstat eller til et tredjeland, i det 
mindste ikke i den periode, hvor støtten 
ydes.

__________________ __________________
7 Som defineret i artikel 2, nr. 18), i 
Kommissionens forordning (EU) 
nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse 
kategorier af støttes forenelighed med det 
indre marked i henhold til traktatens 
artikel 107 og 108 (EUT L 187 af 
26.6.2014, s. 1).

7 Som defineret i artikel 2, nr. 18), i 
Kommissionens forordning (EU) 
nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse 
kategorier af støttes forenelighed med det 
indre marked i henhold til traktatens 
artikel 107 og 108 (EUT L 187 af 
26.6.2014, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) SSI-fondens kriterier bør først og 
fremmest tage hensyn til de økonomiske 
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virkninger snarere end den 
sundhedskrise, som pandemien har 
forårsaget i de forskellige medlemsstater 
og sektorer. Dette bør afspejles i 
fordelingen af ressourcer til de berørte 
medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) EU-garantien til Den Europæiske 
Investeringsbank (EIB) bør forhøjes med 
66 436 320 000 EUR for at skabe det tredje 
felt under EFSI — solvensstøttefeltet — 
under hvilket der bør ydes solvensstøtte.

(5) EU-garantien til Den Europæiske 
Investeringsbank (EIB) bør forhøjes med 
66 436 320 000 EUR for at skabe det tredje 
felt under EFSI — solvensstøttefeltet — 
under hvilket der bør ydes solvensstøtte. 
Inden for rammerne af "Next Generation 
EU"-instrumentet kan Unionen direkte 
yde finansiering til EIB med henblik på at 
tilvejebringe tilgængelige midler til at 
opnå SSI's målsætning hurtigst muligt, 
uden at det er nødvendigt at skaffe disse 
midler på det finansielle marked.

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Støtteformerne bør være fleksible i 
betragtning af behovet for forskellige 
løsninger i de forskellige medlemsstater. 
De bør bl.a. omfatte EIB-Gruppens 
finansiering af, garanti til eller investering i 
eksisterende uafhængigt forvaltede fonde 
eller special purpose vehicles, som igen 

(8) EIB og Kommissionen bør i 
samarbejde med medlemsstaterne 
iværksætte de nødvendige understøttende 
kommunikationstiltag rettet mod 
potentielle SSI-støttemodtagere såsom 
relevante virksomheder, SMV'er og andre 
støtteberettigede aktører. Der bør også 
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investerer i støtteberettigede virksomheder. 
Desuden kan støtten kanaliseres gennem 
nyoprettede uafhængigt forvaltede fonde, 
herunder gennem "first-time teams" eller 
special purpose vehicles, der er specielt 
oprettet enten på europæisk, regionalt eller 
nationalt plan for at drage fordel af EU-
garantien i forbindelse med investering i 
støtteberettigede virksomheder. EU-
garantien kan også anvendes til at 
garantere eller finansiere en national 
erhvervsfremmende banks eller et nationalt 
erhvervsfremmende instituts intervention i 
overensstemmelse med statsstøttereglerne 
sammen med private investorer til gavn for 
støtteberettigede virksomheder. Unødig 
konkurrenceforvridning i det indre marked 
bør undgås.

ydes teknisk bistand til medlemsstater og 
virksomheder, der er støtteberettigede. 
Aktiv deltagelse i Det Europæiske 
Centrum for Investeringsrådgivning 
(EIAH) bør også bidrage til processen 
med at tilvejebringe de nødvendige 
oplysninger. Støtteformerne bør være 
fleksible i betragtning af behovet for 
forskellige løsninger i de forskellige 
medlemsstater. De bør bl.a. omfatte EIB-
Gruppens finansiering af, garanti til eller 
investering i eksisterende uafhængigt 
forvaltede fonde eller special purpose 
vehicles, som igen investerer i 
støtteberettigede virksomheder. Desuden 
kan støtten kanaliseres gennem nyoprettede 
uafhængigt forvaltede fonde, herunder 
gennem "first-time teams" eller special 
purpose vehicles, der er specielt oprettet 
enten på europæisk, regionalt eller 
nationalt plan for at drage fordel af EU-
garantien i forbindelse med investering i 
støtteberettigede virksomheder. EU-
garantien kan også anvendes til at 
garantere eller finansiere en national 
erhvervsfremmende banks eller et nationalt 
erhvervsfremmende instituts intervention i 
overensstemmelse med statsstøttereglerne 
sammen med private investorer til gavn for 
støtteberettigede virksomheder. Unødig 
konkurrenceforvridning i det indre marked 
bør undgås. SSI bør ikke forværre de 
eksisterende uligheder mellem 
medlemsstaterne eller svække det indre 
marked. Et år efter denne forordnings 
ikrafttræden bør Kommissionen vurdere, 
om den overordnede struktur i 
solvensstøtteinstrument er egnet til at 
opfylde det primære mål, dvs. rettidig 
solvensstøtte til støtteberettigede 
virksomheder, der har behov for den.

Or. en
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Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Finansierings- og 
investeringsforanstaltningerne bør være i 
overensstemmelse med Unionens 
nuværende politiske prioriteter, f.eks. den 
europæiske grønne pagt og strategien 
"Europas digitale fremtid i støbeskeen". 
Der bør desuden sigtes mod støtte til 
grænseoverskridende aktiviteter.

(10) Finansierings- og 
investeringsforanstaltningerne bør være i 
overensstemmelse med Unionens 
nuværende politiske prioriteter, f.eks. den 
europæiske grønne pagt og strategien 
"Europas digitale fremtid i støbeskeen", 
den nye langsigtede industrielle strategi, 
den europæiske søjle for sociale 
rettigheder og energi- og 
klimalovgivningen og bør bidrage til 
energi- og klimamålene for 2030 og 2050 
samt være i overensstemmelse med EIB's 
udlånspolitik. Disse foranstaltninger bør 
støtte skabelsen eller bevarelsen af gode 
og bæredygtige job og 
grænseoverskridende aktiviteter i Unionen 
samt overvindelsen af SMV'ers 
udfordringer med hensyn til den grønne 
og digitale omstilling. Dette bør spille en 
vigtig rolle i afbødningen de negative 
virkninger af covid-19-krisen ved at skabe 
muligheder for virksomheder og SMV'er.

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Investeringsudvalget i henhold til 
InvestEU-forordningen bør også være 
ansvarligt for at stille EU-garantien i 
henhold til nærværende forordning, når det 
er oprettet.

(14) Investeringsudvalget i henhold til 
InvestEU-forordningen bør også være 
ansvarligt for at stille EU-garantien i 
henhold til nærværende forordning, når det 
er oprettet. Investeringsudvalget bør i tæt 
samarbejde med medlemsstaterne og med 
aktiv deltagelse af fagforeninger, 
civilsamfundsorganisationer og relevante 
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interessenter fastlægge disse 
foranstaltninger, der spiller en afgørende 
rolle i genopretningsplanerne efter krisen. 
Investeringsudvalget bør omfordele SSI's 
ressourcer for at sikre en geografisk 
balance mellem medlemsstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) 2015/1017
Artikel 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) solvensen i virksomheder, der er 
etableret i en medlemsstat, og som drives i 
Unionen.

c) solvensen i virksomheder, som er 
etableret i en medlemsstat, som ikke er 
kontrolleret af et tredjeland eller en enhed 
i et tredjeland, og som drives og har 
ansatte i Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Forordning (EU) 2015/1017
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 3 – led (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– støtte til fonde, special purpose vehicles, 
investeringsplatforme eller andre ordninger 
under solvensstøttefeltet.

– støtte til fonde, special purpose vehicles, 
investeringsplatforme eller andre ordninger 
under solvensstøttefeltet. Andre gunstigere 
ordninger indrømmes navnlig til 
projekter, der omfatter SMV'er eller 
direkte bidrager til opfyldelsen af energi- 
og klimamålene for 2030 og 2050 eller er 
i overensstemmelse med 
klassificeringsforordningen.
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Or. en

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Forordning (EU) 2015/1017
Artikel 6 – stk. 1 – litra a – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte under solvensstøttefeltet ydes dog 
kun, hvis den er til fordel for 
virksomheder, som ikke var kriseramt i 
statsstøttemæssig henseende allerede ved 
udgangen af 2019, men som siden da har 
stået over for betydelige solvensrisici som 
følge af den krise, som covid-19-
pandemien har forårsaget

Støtte under solvensstøttefeltet ydes dog 
kun, hvis den er til fordel for 
virksomheder, som ikke var kriseramt i 
statsstøttemæssig henseende allerede ved 
udgangen af 2019, men som siden da har 
stået over for betydelige solvensrisici som 
følge af den krise, som covid-19-
pandemien har forårsaget. Virksomheder, 
der modtager støtte, forpligter sig til at 
fortsætte driften og fastholde deres 
arbejdsstyrke og ikke flytte job, kapital 
eller fremstillingsprocesser til en anden 
medlemsstat eller et tredjeland, og de 
forpligter sig til, hvor det er relevant, at 
indføre begrænsninger med hensyn til 
udbyttebetalinger, cheflønninger og 
aktietilbagekøbsprogrammer.

__________________ __________________
8 Som defineret i artikel 2, nr. 18), i 
Kommissionens forordning (EU) 
nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse 
kategorier af støttes forenelighed med det 
indre marked i henhold til traktatens 
artikel 107 og 108 (EUT L 187 af 
26.6.2014, s. 1).

8 Som defineret i artikel 2, nr. 18), i 
Kommissionens forordning (EU) 
nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse 
kategorier af støttes forenelighed med det 
indre marked i henhold til traktatens 
artikel 107 og 108 (EUT L 187 af 
26.6.2014, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 a (nyt)



PE654.115v01-00 12/22 PA\1209674DA.docx

DA

Forordning (EU) 2015/1017
Artikel 6 – stk. 1 – litra b

Gældende ordlyd Ændringsforslag

(5a) Artikel 6, stk. 1, litra b), affattes 
således:

b) er i overensstemmelse med Unionens 
politikker, herunder målet om en 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, 
skabelse af kvalitetsjob samt økonomisk, 
social og territorial samhørighed

b) omfatter energi- og klimalovgivningen 
og energi- og klimamålene for 2030 og 
2050, den europæiske søjle for sociale 
rettigheder, miljømålene i forbindelse med 
afbødning af og tilpasning til 
klimaforandringer, målene for den 
grønne og digitale omstilling, teknologisk 
autonomi, bæredygtig og inklusiv vækst, 
skabelse af kvalitetsjob og innovation

Or. en

(Dette ændringsforslag har til formål at ændre en bestemmelse i den eksisterende retsakt – 
artikel 6, stk. 1, litra b) – der ikke blev henvist til i Kommissionens forslag).

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 b (nyt)
Forordning (EU) 2015/1017
Artikel 6 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5b) I artikel 6, stk. 1, tilføjes følgende 
som litra:
da) maksimerer ansættelsen af personale i 
Unionen

Or. en

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 c (nyt)
Forordning (EU) 2015/1017
Artikel 6 – stk. 1 – litra e
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Gældende ordlyd Ændringsforslag

(5c) Artikel 6, stk. 1, litra e, affattes 
således:

e) er teknisk levedygtige e) er teknisk levedygtige eller innovative.

Or. en

(Dette ændringsforslag har til formål at ændre en bestemmelse i den eksisterende retsakt – 
artikel 6, stk. 1, litra e) – der ikke blev henvist til i Kommissionens forslag).

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8
Forordning (EU) 2015/1017
Artikel 8 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset stk. 1 kan kun virksomheder, der er 
etableret i en medlemsstat og drives i 
Unionen, støttes gennem finansierings- og 
investeringsforanstaltningerne under 
solvensstøttefeltet.

Uanset stk. 1 kan kun virksomheder, der er 
etableret i en medlemsstat, drives og har 
ansatte i Unionen, støttes gennem 
finansierings- og 
investeringsforanstaltningerne under 
solvensstøttefeltet.

Or. en

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10
Forordning (EU) 2015/1017
Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De pågældende foranstaltninger skal 
stemme overens med Unionens politikker, 
herunder den europæiske grønne pagt9 og 
strategien "Europas digitale fremtid i 

De pågældende foranstaltninger skal 
stemme overens med Unionens politikker, 
herunder den europæiske grønne pagt9, 
strategien "Europas digitale fremtid i 
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støbeskeen"10, og støtte en inklusiv og 
symmetrisk genopretning efter covid-19-
pandemien samt et eller flere af følgende 
generelle mål:

støbeskeen"10, en ny industristrategi for 
Europa10a og en SMV-strategi for et 
bæredygtigt og digitalt Europa10b, og 
støtte en inklusiv og symmetrisk 
genopretning efter covid-19-pandemien 
ved at lægge særlig vægt på skabelsen af 
gode og bæredygtige job og produktive 
investeringer i SMV'er, herunder 
nystartede virksomheder, samt støtte et 
eller flere af følgende generelle mål:

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

10a COM(2020)0102.
10b COM(2020)0103.

Or. en

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12
Forordning (EU) 2015/1017
Artikel 9 – stk. 2 a (nyt) – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) sigte mod, at mindst 40 % af EFSI-
finansieringen under infrastruktur- og 
innovationsfeltet går til projektelementer, 
der bidrager til klimaindsatsen i henhold til 
forpligtelserne indgået på den 21. 
partskonference under De Forenede 
Nationers rammekonvention om 
klimaændringer (COP21). EFSI-
finansiering til SMV'er og små 
midcapselskaber medregnes ikke heri. EIB 
anvender sin internationalt anerkendte 
metodologi til at identificere disse 
klimahandlingsprojektkomponenter eller -
omkostningsandele

a) sigte mod, at mindst 50 % af EFSI-
finansieringen under infrastruktur- og 
innovationsfeltet går til projektelementer, 
der bidrager til klimaindsatsen i henhold til 
forpligtelserne indgået på den 21. 
partskonference under De Forenede 
Nationers rammekonvention om 
klimaændringer (COP21). EFSI-
finansiering til SMV'er og små 
midcapselskaber medregnes ikke heri. EIB 
anvender sin internationalt anerkendte 
metodologi til at identificere disse 
klimahandlingsprojektkomponenter eller -
omkostningsandele

Or. en
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Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12
Forordning (EU) 2015/1017
Artikel 9 – stk. 2 a (nyt) – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) sikre, at størstedelen af EFSI-
finansieringen under solvensstøttefeltet går 
til støtteberettigede virksomheder i de 
medlemsstater og sektorer, der er 
økonomisk hårdest ramt af covid-19-
pandemien

b) sikre, at størstedelen af EFSI-
finansieringen under solvensstøttefeltet 
anvendes til at støtte støtteberettigede 
virksomheder i de medlemsstater og 
sektorer, der er økonomisk hårdest ramt af 
covid-19-pandemien, og er rettet mod at 
fastholde eller, om muligt, øge deres antal 
af ansatte i Unionen

Or. en

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12
Forordning (EU) 2015/1017
Artikel 9 – stk. 2 a (nyt) – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) sikre, at størstedelen af EFSI-
finansieringen under solvensstøttefeltet går 
til støtteberettigede virksomheder i de 
medlemsstater og sektorer, hvor adgangen 
til statslig solvensstøtte er mere begrænset.

c) sikre, at størstedelen af EFSI-
finansieringen under solvensstøttefeltet 
anvendes til at støtte støtteberettigede 
virksomheder i de medlemsstater og 
sektorer, hvor adgangen til statslig 
solvensstøtte er mere begrænset.

Or. en

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12
Forordning (EU) 2015/1017
Artikel 9 – stk. 2 a (nyt) – litra c a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) sikre, at der ydes teknisk bistand til 
medlemsstater og virksomheder. 
Støtteberettigede virksomheder og 
SMV'er, navnlig SMV'er, der kan stå over 
for uforholdsmæssigt store administrative 
byrder, skal gøres bekendt med SSI ved 
hjælp af eksisterende instrumenter under 
EFSI såsom Det Europæiske Centrum for 
Investeringsrådgivning (EIAH).

Or. en

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12
Forordning (EU) 2015/1017
Artikel 9 – stk. 2 a (nyt) – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) sikre, at EFSI-finansieringen 
under solvensstøttefeltet anvendes til at 
støtte støtteberettigede virksomheder, der 
bestræber sig på at bidrage til klima- og 
energimålene i de medlemsstater, der går 
ind for målet om klimaneutralitet senest i 
2050.

Or. en

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12
Forordning (EU) 2015/1017
Artikel 9 – stk. 2 a (nyt) – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Styringsrådet opstiller om nødvendigt 
nærmere retningslinjer vedrørende litra 

Før SSI bliver operationel, opstiller 
Styringsrådet nærmere retningslinjer om 
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a)-c). den metode og de sektorer og 
medlemsstater, der er henvises til i litra a)-
cb).

Or. en

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18
Forordning (EU) 2015/1017
Artikel 10 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formidlerne under solvensstøttefeltet 
etableres i en medlemsstat og drives i 
Unionen. Styringsrådet fastsætter 
eventuelle nødvendige krav vedrørende 
kontrol af formidlere (fonde, special 
purpose vehicles og andre) i lyset af 
gældende retsprincipper og 
sikkerhedshensyn.

4a. Formidlerne under 
solvensstøttefeltet etableres i en 
medlemsstat og må ikke styres af et 
tredjeland eller en enhed i et tredjeland, 
og skal drives samt udnytte sine resultater 
i Unionen. Styringsrådet fastsætter 
eventuelle nødvendige krav vedrørende 
kontrol af formidlere (fonde, special 
purpose vehicles og andre) i lyset af 
Unionens økonomiske interesser, 
retsprincipper og sikkerhedshensyn.

Or. en

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 26
Forordning (EU) 2015/1017
Artikel 14a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der stilles et beløb på op til 
100 000 000 EUR til rådighed til dækning 
af omkostninger, rådgivningstjenester samt 
teknisk og administrativ bistand til 
etablering og forvaltning af fonde, special 
purpose vehicles, investeringsplatforme og 
andre vehicles med henblik på 

Der stilles et beløb på op til 
100 000 000 EUR til rådighed til dækning 
af omkostninger, rådgivningstjenester samt 
teknisk og administrativ bistand til 
etablering og forvaltning af fonde, special 
purpose vehicles, investeringsplatforme og 
andre vehicles med henblik på 
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solvensstøttefeltet, herunder til støtte som 
omhandlet i artikel 14, stk. 2, litra i), og 
som særligt er rettet mod medlemsstater 
med mindre udviklede markeder for 
egenkapital. Den tekniske bistand skal 
også ydes i form af støtte til den grønne og 
den digitale omstilling af virksomheder, 
der finansieres under dette felt.

solvensstøttefeltet, herunder til støtte som 
omhandlet i artikel 14, stk. 2, litra i), og 
som særligt er rettet mod medlemsstater 
med mindre udviklede markeder for 
egenkapital. Den tekniske bistand skal 
være rettet mod at støtte den grønne og 
den digitale omstilling af virksomheder, 
navnlig SMV'er og mikrovirksomheder, 
der finansieres under dette felt. 
Rådgivningstjenester og teknisk bistand 
skal forsyne støtteberettigede 
virksomheder og SMV'er med procedurer 
til forenkling og nedbringelse af den 
administrative byrde. Det Europæiske 
Centrum for Investeringsrådgivning 
(EIAH) skal også fokusere på disse 
spørgsmål.

Or. en

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 31 – nr. 3
Forordning (EU) 2015/1017
Bilag II – punkt 6 – litra d (nyt) – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– EU-garantien kan anvendes til at 
støtte EIB's eller EIF's finansiering og 
garantier til eller investeringer i fonde, 
special purpose vehicles eller andre 
investeringsplatforme, herunder gennem 
nationale erhvervsfremmende banker eller 
institutter eller andre relevante ordninger, 
der foretager egenkapital- og 
egenkapitallignende investeringer i 
virksomheder.

– EU-garantien kan anvendes til at 
støtte EIB's eller EIF's finansiering og 
garantier til eller investeringer i fonde, 
special purpose vehicles eller andre 
investeringsplatforme, herunder gennem 
nationale erhvervsfremmende banker eller 
institutter eller via direkte investeringer 
eller andre relevante ordninger, der 
foretager egenkapital- og 
egenkapitallignende investeringer i 
virksomheder.

Or. en
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Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 31 – nr. 3
Forordning (EU) 2015/1017
Bilag II – punkt 6 – litra d (nyt) – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Solvensstøttefeltet skal navnlig 
rettes mod fonde, special purpose vehicles 
eller investeringsplatforme med fokus på 
virksomheder, der beskæftiger sig med 
grænseoverskridende aktiviteter i Unionen, 
og/eller virksomheder med et stort 
potentiale for grøn eller digital omstilling.

– Solvensstøttefeltet skal navnlig 
rettes mod fonde, special purpose vehicles 
eller investeringsplatforme med fokus på 
virksomheder, der beskæftiger sig med 
grænseoverskridende aktiviteter i Unionen, 
og/eller virksomheder med et stort 
potentiale eller behov for grøn eller digital 
omstilling.

Or. en

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 31 – nr. 3
Forordning (EU) 2015/1017
Bilag II – punkt 6 – litra d (nyt) – led 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– virksomheder , der er registreret i 
skattely, er ikke berettiget til den 
finansielle støtte.

Or. en

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 31 – nr. 3
Forordning (EU) 2015/1017
Bilag II – punkt 6 – litra d (nyt) – led 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– De virksomheder, som er målet for – De virksomheder, som er målet for 
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fonde, special purpose vehicles eller 
investeringsplatforme, opfordres så vidt 
muligt til at respektere 
minimumsstandarder på højt niveau for 
sociale og miljømæssige 
beskyttelsesforanstaltninger i 
overensstemmelse med styringsrådets 
retningslinjer. Sådanne retningslinjer bør 
omfatte passende bestemmelser til at undgå 
unødige administrative byrder under 
hensyntagen til virksomhedernes størrelse 
og med lempeligere bestemmelser for 
SMV'er. Virksomheder med en vis grad af 
eksponering mod en på forhånd fastlagt 
liste over miljøskadelige aktiviteter, 
navnlig de sektorer, der er omfattet af EU's 
emissionshandelssystem (EU ETS), 
tilskyndes til i fremtiden at indføre planer 
for grøn omstilling. Virksomheder 
tilskyndes også til at gå videre med deres 
digitale omstilling. Der skal være teknisk 
bistand til rådighed for virksomhederne 
med henblik på disse omstillinger.

fonde, special purpose vehicles eller 
investeringsplatforme eller direkte 
investeringer eller andre relevante 
ordninger, skal respektere standarder på 
højt niveau for sociale og miljømæssige 
beskyttelsesforanstaltninger i 
overensstemmelse med styringsrådets 
retningslinjer og energi- og 
klimalovgivningen. Sådanne retningslinjer 
skal omfatte passende bestemmelser til at 
undgå unødige administrative byrder under 
hensyntagen til virksomhedernes størrelse 
og med lempeligere bestemmelser for 
SMV'er. Virksomheder med en vis grad af 
eksponering mod en på forhånd fastlagt 
liste over miljøskadelige aktiviteter, 
navnlig de sektorer, der er omfattet af EU's 
emissionshandelssystem (EU ETS), skal 
indføre planer for grøn omstilling og 
investere i aktiviteter i overensstemmelse 
med klassificeringsforordningen. 
Virksomhederne skal også fremme deres 
digitale omstilling og samtidig bevare gode 
job i Unionen. Der skal tilbydes teknisk 
bistand til virksomhederne med henblik på 
disse omstillinger.

Or. en

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 31 – nr. 3
Forordning (EU) 2015/1017
Bilag II – punkt 6 – litra d (nyt) – led 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Under solvensstøttefeltet skal de 
støtteberettigede produkter bestå af dem, 
der fører til direkte investeringer eller 
andre relevante ordninger eller formidlet 
egenkapital eller kvasiegenkapital til 
virksomheder og projekter.

Or. en
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Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 31 – nr. 4
Forordning (EU) 2015/1017
Bilag II – punkt 8 – litra b – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Geografisk koncentration b) Geografisk koncentration og 
diversificering

Or. en

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 31 – nr. 4
Forordning (EU) 2015/1017
Bilag II – punkt 8 – litra b – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Styringsrådet fastsætter specifikke grænser 
for diversificering og koncentration under 
solvensstøttefeltet for at sikre, at kravene i 
artikel 9, stk. 2a, litra b) og c), opfyldes, 
samtidig med at overdreven koncentration i 
et begrænset antal medlemsstater undgås. 
Styringsrådet skal regelmæssigt gøre status 
over de økonomiske konsekvenser af 
covid-19-pandemien for medlemsstater og 
sektorer. Styringsrådet kan på grundlag 
heraf beslutte at ændre disse grænser efter 
høring af investeringskomitéen.

Styringsrådet fastsætter specifikke grænser 
for diversificering og koncentration under 
solvensstøttefeltet for at sikre, at kravene i 
artikel 9, stk. 2a, litra b) og c), opfyldes 
med henblik på at undgå overdreven 
koncentration i et begrænset antal 
medlemsstater. Styringsrådet skal 
regelmæssigt gøre status over de 
økonomiske konsekvenser af covid-19-
pandemien for medlemsstater og sektorer. 
Styringsrådet kan på grundlag heraf 
beslutte at ændre disse grænser efter høring 
af investeringskomitéen.

Or. en

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 31 – nr. 4
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Forordning (EU) 2015/1017
Bilag II – punkt 8 – litra b – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Styringsrådet skal afgive en skriftlig 
redegørelse for sine beslutninger 
vedrørende de vejledende grænser samt de 
specifikke grænser under 
solvensstøttefeltet til Europa-Parlamentet 
og Rådet. EFSI bør sigte mod at dække 
samtlige medlemsstater.

Styringsrådet skal afgive en skriftlig 
redegørelse for sine beslutninger 
vedrørende de vejledende grænser samt de 
specifikke grænser under 
solvensstøttefeltet til Europa-Parlamentet 
og Rådet. EFSI skal på retfærdig og 
tilstrækkelig vis dække samtlige 
medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 31 – nr. 4
Forordning (EU) 2015/1017
Bilag II – punkt 8 – litra b – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Styringskomitéen skal rapportere 
regelmæssigt hver sjette måned fra... [1 år 
efter denne forordnings ikrafttræden] til 
Europa-Parlamentet og Rådet om dette 
instruments støttemodtagere og de 
understøttede aktiviteter med henblik på 
at sikre fuldstændig, korrekt og rettidig 
gennemsigtighed i programmet.

Or. en


