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ÆNDRINGSFORSLAG

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

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

opretholde vækst på lang sigt i lyset af den 
teknologiske udvikling og den globale 
konkurrenceevne, herunder på områderne 
innovation, færdigheder, infrastruktur og 
SMV'er, og i betragtning af 
nødvendigheden af at tackle vigtige 
samfundsmæssige udfordringer såsom 
bæredygtighed og befolkningsaldring. For 
at opfylde Unionens politiske mål, navnlig 
det dobbelte mål om at fremskynde 
klimaomstillingen og den digitale 
omstilling, og støtte en hurtig, inklusiv og 
sund økonomisk genopretning er det derfor 
nødvendigt at bidrage til at afhjælpe 
markedssvigt og suboptimale 
investeringsforhold og reducere det 
investeringsunderskud, der er i bestemte 
sektorer.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) InvestEU-Fonden bør medvirke til 
at øge Unionens konkurrenceevne og 
socioøkonomiske konvergens og 
samhørighed, bl.a. inden for innovation og 
digitalisering, og bidrage til effektiv 
ressourceudnyttelse i overensstemmelse 
med den cirkulære økonomi, til 
bæredygtighed og inklusion i Unionens 
økonomiske vækst og til social 
modstandsdygtighed og integration af 
Unionens kapitalmarkeder, herunder 
gennem løsninger, der afhjælper 
fragmenteringen af Unionens 
kapitalmarkeder, og som diversificerer 
finansieringskilderne for virksomheder i 
Unionen. Med henblik herpå bør den støtte 
teknisk og økonomisk levedygtige 
projekter ved at skabe en ramme for 
anvendelse af gælds-, risikostyrings- og 
egenkapitalinstrumenter, som understøttes 
af en garanti fra EU-budgettet og 

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

af en garanti fra EU-budgettet og 
finansielle bidrag fra 
gennemførelsespartnere. InvestEU-Fonden 
bør være efterspørgselsbaseret, men 
samtidig bør den fokusere på at skabe 
strategiske, langsigtede fordele i 
forbindelse med de af Unionens politiske 
hovedområder, som ellers ikke ville blive 
finansieret eller ville blive utilstrækkeligt 
finansieret, og dermed bidrage til at 
opfylde Unionens politiske mål. Støtte 
inden for rammerne af InvestEU-Fonden 
bør dække en bred vifte af sektorer og 
regioner, idet overdreven sektoriel og 
geografisk koncentration bør undgås, og 
adgangen til støtte bør lettes for projekter, 
der omfatter partnerenheder med højt 
vækstpotentiale og i centrale strategiske 
sektorer i alle regioner i Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) De lave niveauer for investering i 
infrastruktur i Unionen under den tidligere 
finanskrise og den nuværende covid-19-
krise har undergravet Unionens evne til at 
fremme bæredygtig vækst, 
konkurrenceevne og konvergens. Som 
følge heraf er der risiko for, at der opstår 
permanente ubalancer, og at udviklingen i 
regionerne påvirkes på længere sigt. Det er 
afgørende at foretage betydelige 
investeringer i europæisk infrastruktur, 
navnlig i forbindelse med sammenkobling 
og energieffektivitet samt etablering af et 
fælles europæisk transportområde, for at 
opfylde Unionens bæredygtighedsmål, 
herunder Unionens forpligtelser med 
hensyn til målene for bæredygtig udvikling 
og klima-og miljømålene for 2030. Derfor 
bør støtten under InvestEU-Fonden være 
rettet mod investeringer i transport- og 

(14) De lave niveauer for investering i 
infrastruktur i Unionen under den tidligere 
finanskrise og den nuværende covid-19-
krise har undergravet Unionens evne til at 
fremme bæredygtig vækst, jobskabelse, 
konkurrenceevne og konvergens. Som 
følge heraf er der risiko for, at der opstår 
permanente ubalancer, og at udviklingen i 
regionerne påvirkes på længere sigt, 
hvilket især er synligt i forbindelse med 
digital infrastruktur. Det er afgørende at 
støtte konnektivitet i alle Unionens 
regioner, tilskynde til digitalisering af 
offentlige tjenester, yde støtte til digitale 
nystartede virksomheder og innovative 
SMV'er for at sætte dem i stand til bedre 
at kunne konkurrere og opskalere og 
fremskynde den digitale omstilling af hele 
økonomien med henblik på at øge både 
konkurrenceevnen på lang sigt og 
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energiinfrastruktur, herunder 
energieffektivitet, vedvarende energikilder 
og andre sikre og bæredygtige 
lavemissionsenergikilder, miljø- og 
klimainfrastruktur samt maritim og digital 
infrastruktur. InvestEU-programmet bør 
prioritere områder, der ikke modtager 
tilstrækkelige investeringer, og hvor der er 
behov for yderligere investeringer. For at 
sikre, at EU-finansieringsstøtten får størst 
mulig indvirkning og skaber størst mulig 
merværdi, bør der arbejdes for en 
strømlinet investeringsproces, som 
synliggør projektpipelinen og maksimerer 
synergierne på tværs af relevante EU-
programmer på blandt andet transport- og 
energiområdet og på det digitale område. 
Med tanke på sikkerhedstruslerne bør 
investeringsprojekter, der modtager EU-
støtte, omfatte infrastrukturernes 
modstandsdygtighed, herunder deres 
vedligeholdelse og sikkerhed, og tage 
hensyn til principperne om beskyttelse af 
borgerne i det offentlige rum. Dette bør 
være et supplement til andre EU-fondes 
indsats, f.eks. Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling, som yder støtte til 
sikkerhedselementerne i forbindelse med 
investeringer i det offentlige rum, 
transport, energi og anden kritisk 
infrastruktur.

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

Or. en



PA\1210009DA.docx 7/21 PE655.653v01-00

DA

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(18) Mens det overordnede 
investeringsniveau i Unionen var stigende 
inden covid-19-krisen, blev der stadig ikke 
foretaget tilstrækkelige investeringer i 
mere risikobetonede aktiviteter såsom 
forskning og innovation, og 
investeringsniveauet på det område ventes 
nu at være faldet kraftigt som følge af 
krisen. Som led i Europa 2020-strategien 
enedes medlemsstaterne om, at mindst 
3 % af BNP inden 2020 skulle investeres i 
forskning og innovation, men dette er 
endnu ikke sket. Forskning og innovation 
vil spille en vigtig rolle med hensyn til at 
overvinde krisen og skabe de nødvendige 
teknologier til at nå Unionens politikker 
og mål. Den deraf følgende 
underinvestering i forskning og innovation 
skader Unionens industrielle og 
økonomiske konkurrenceevne og forringer 
borgernes livskvalitet. InvestEU-Fonden 
bør tilvejebringe passende finansielle 
produkter til at dække forskellige stadier af 
innovationscyklussen og en bredere vifte af 
interessenter, navnlig for at give mulighed 
for opskalering og kommerciel udbredelse 
af løsninger i Unionen, så de også kan 
konkurrere på verdensmarkedet, og 
fremme Unionens ekspertise inden for 
bæredygtige teknologier på globalt plan i 
synergi med Horisont Europa, herunder 
Det Europæiske Innovationsråd. I denne 
henseende bør de indhøstede erfaringer fra 
de finansielle instrumenter såsom InnovFin 
- EU-finansiering af innovation, der 
anvendes under Horisont 2020 til at lette 
og fremskynde adgangen til finansiering til 
innovative virksomheder, udgøre et stærkt 
grundlag for at yde denne målrettede støtte.

Or. en
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Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(19) Turismesektoren, som er en vigtig 
del af Unionens økonomi, beskæftiger 
mere end 22 millioner mennesker. 
Turismesektoren har lidt et særligt 
alvorligt tilbageslag som følge af covid-19-
pandemien med indtægtstab, der i maj 
2020 blev anslået til 85 % for hoteller, 
restauranter, rejsearrangører, 
rejsebureauer og langdistancetog og 90 % 
for krydstogter og luftfartsselskaber. 
InvestEU-programmet bør bidrage til at 
styrke sektorens konkurrenceevne på lang 
sigt ved at støtte en bæredygtig, innovativ 
og digital genopretning i turismesektoren.

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Under den økonomiske krise 
forårsaget af covid-19-pandemien fungerer 
den markedsbaserede ressourceallokering 
ikke optimalt, og den opfattede risiko 
skaber betydelige hindringer for private 
investeringer. Under sådanne 
omstændigheder er det centrale kendetegn 
ved InvestEU-Fonden, der går ud på at 
tiltrække privat finansiering ved at 
begrænse risiciene forbundet med 
økonomisk levedygtige projekter, særlig 
værdifuldt og bør styrkes, bl.a. for at 
afbøde risikoen for uligheder i 
genopretningen. InvestEU-programmet bør 
være i stand til at yde afgørende støtte til 
virksomheder i genopretningsfasen og 
samtidig sikre, at investorerne fokuserer 
målrettet på Unionens politiske prioriteter 

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

Unionens politiske prioriteter på 
mellemlang og lang sigt såsom den 
europæiske grønne pagt, 
investeringsplanen for et bæredygtigt 
Europa, strategien for Europas digitale 
fremtid, den europæiske datastrategi, 
hvidbogen om kunstig intelligens, den nye 
industristrategi for Europa, herunder den 
økosystembaserede tilgang, strategien for 
SMV'er samt opbygningen af et stærkt 
socialt Europa for retfærdig omstilling. 
Programmet bør i væsentlig grad øge 
risikotagningskapaciteten i Den 
Europæiske Investeringsbank-Gruppe 
(EIB), de nationale erhvervsfremmende 
banker og institutter samt andre 
gennemførelsespartnere til støtte for den 
økonomiske genopretning.

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(28) Det primære fokus for 
politikområdet for strategiske europæiske 
investeringer bør være at støtte de endelige 
modtagere, der er etableret i en 
medlemsstat og er aktive i Unionen, og 
hvis aktiviteter er af strategisk betydning 
for Unionen, navnlig med henblik på 
klimaomstillingen og den digitale 
omstilling, men som også forbedrer 
medlemsstaternes økonomiers 
konkurrenceevne, herunder behovet for at 
genopbygge medlemsstaternes 
produktionskapacitet og skabe 
fremtidsorienterede investeringer, der 
fremmer iværksætteri og jobskabelse, 
samt øget modstandsdygtighed, herunder 
ved at mindske afhængigheden af sårbare 
forsyningskæder. Projekter bør tilføre 
EU-merværdi og bør enten være 
grænseoverskridende eller skabe en reel 
merværdi i mere end én medlemsstat eller 
region gennem afsmittende virkninger. 
Ingen støtte bør flyde direkte ind i de 
nationale budgetter eller erstatte 
nationale budgetudgifter såsom sociale 
ydelser. Områder af strategisk betydning 
omfatter i) levering af nødvendige 
sundhedsydelser, fremstilling og 
lageropbygning af lægemidler, medicinsk 
udstyr og medicinalvarer, styrkelse af 
sundhedssektorens kriseberedskab og af 
civilbeskyttelsessystemet, ii) kritisk 
infrastruktur, både fysisk og virtuel, iii) 
levering af varer og tjenester, der indgår i 
driften og vedligeholdelsen af denne 
infrastruktur, iv) centrale støtteteknologier 
og transformative, grønne og digitale 
teknologier samt banebrydende 
innovationer af strategisk betydning for 
Unionens industrielle fremtid, herunder 
kunstig intelligens, blockchain, software, 
robotteknologi, halvledere, 
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forbrugere i Unionen, vii) teknologier og 
input, der er afgørende for Unionens og 
medlemsstaternes sikkerhed, f.eks. inden 
for forsvars- og rumsektorerne eller 
cybersikkerhed, samt produkter med 
dobbelt anvendelse som defineret i artikel 
2, nr. 1), i Rådets forordning (EF) nr. 
428/2009. De endelige modtagere bør have 
deres vedtægtsmæssige hjemsted i en 
medlemsstat og bør være aktive i Unionen, 
i den forstand at de har væsentlige 
aktiviteter for så vidt angår personale, 
fremstilling, forskning og udvikling eller 
andre forretningsaktiviteter i Unionen. 
Projekter, der som følge af at aktiviteterne 
er spredt ud i hele EU, bidrager til større 
spredning af de strategiske 
forsyningskæder på det indre marked, bør 
kunne opnå støtte.

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

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 29
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(29) Politikområdet for strategiske 
europæiske investeringer bør også være 
rettet mod leverandører etableret i og 
aktive i Unionen, hvis aktiviteter er af 
strategisk betydning for Unionen, og som 
vil få behov for langsigtede investeringer 
eller er omfattet af mekanismen til 
screening af udenlandske direkte 
investeringer. Desuden bør politikområdet 
for strategiske europæiske investeringer 
navnlig tilgodese vigtige projekter af 
fælleseuropæisk interesse. Der bør dog 
ikke ydes finansiel støtte, når et projekt 
ikke er i overensstemmelse med Unionens 
strategiske og økonomiske interesser, 
f.eks. til projekter, der vil øge 
afhængigheden af sårbare eller 
ikkediversificerede forsyningskæder.

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 29 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29a) Tilføjelsen af politikområdet 
strategiske europæiske investeringer bør 
tage hensyn til Unionens strategiske 
behov og dens fremtidige økonomiske 
velstand. Oprettelsen af dette 
politikområde er nødvendigt som følge af 
det globale udbrud af covid-19, dets 
indvirkning på forsyningskæderne og 
fremkomsten af en række sårbarheder. 
Derfor er det vigtigt, at synligheden af 
EU-finansieringen fra InvestEU-fonden, 
navnlig politikområdet strategiske 
europæiske investeringer og dets 
identificerede strategiske prioriteter, 
sikres gennem effektiv kommunikation, 
der fremhæver EU-finansierede 
foranstaltninger og resultater med 
henblik på i tilstrækkelig grad at fremme 
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InvestEU-programmets EU-merværdi 
som led i den økonomiske genopretning.

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 59

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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



PE655.653v01-00 14/21 PA\1210009DA.docx

DA

Or. en

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 61

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 13

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 14

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Et beløb på 31 153 850 000 EUR 
(løbende priser) af det i stk. 1, første afsnit, 
omhandlede beløb afsættes til transaktioner 
til gennemførelse af de foranstaltninger, 
der er omhandlet i artikel 2 i forordning 
[EU-genopretningsinstrument] med 
henblik på at nå målene i artikel 3, stk. 2, 
litra e). Dette beløb bør fordeles ligeligt 
mellem initiativer til støtte for 
klimaomstillingen og den digitale 
omstilling for at sikre tilstrækkelig støtte 
til begge udfordringer.

Or. en

Ændringsforslag 15

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

e) et politikområde for strategiske 
europæiske investeringer, som omfatter 
strategiske, fremtidsorienterede 
investeringer til støtte for endelige 
modtagere, der er etableret i en 
medlemsstat, og hvis aktiviteter er af 
strategisk betydning for Unionen, navnlig 
med henblik på klimaomstillingen og den 
digitale omstilling, men som også 
forbedrer medlemsstaternes økonomiers 
konkurrenceevne, herunder behovet for at 
genopbygge medlemsstaternes 
produktionskapacitet og fremme 
iværksætteri og jobskabelse, samt øget 
modstandsdygtighed på et af følgende 
områder:

Or. en
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Ændringsforslag 16

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iia) investeringer og teknisk bistand til 
virksomheder, navnlig SMV'er, til at 
digitalisere deres virksomheder og øge 
modstandsdygtigheden i deres værdikæder 
og forretningsmodeller samt initiativer til 
fremme af iværksætteri

Or. en

Ændringsforslag 17

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iib) strategiske investeringer i 
projekter vedrørende vedvarende energi 
med stort potentiale til at bidrage 
væsentligt til at opfylde de mål, der er 
fastsat i direktiv (EU) 2018/2001, med 
særlig fokus på at fremskynde 
udbredelsen i de regioner i Unionen, der 
er identificeret som værende i besiddelse 
af de mest rigelige vedvarende ressourcer;

Or. en

Ændringsforslag 18

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

iv) centrale støtteteknologier, 
transformative teknologier, 
lavemissionsteknologier og digitale 
teknologier samt banebrydende forskning 
og innovation , hvor investeringen er af 
strategisk betydning for Unionens 
industrielle fremtid og konkurrenceevne 
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på lang sigt og er i overensstemmelse med 
prioriteterne i Horisont Europa-
programmet; sådanne investeringer skal 
også foretages i overensstemmelse med de 
langsigtede strategier for Europas 
industrielle fremtid og europæiske 
SMV'er; Disse områder omfatter:

Or. en

Ændringsforslag 19

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 20

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 21

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Med henblik på at værne om Unionens og 
medlemsstaternes sikkerhed må den 
endelige modtager i forbindelse med 
investeringer på rum- og forsvarsområdet 
og inden for cybersikkerhed samt bestemte 
typer af projekter med reelle og direkte 
sikkerhedsmæssige konsekvenser i kritiske 
sektorer ikke være kontrolleret af et 
tredjeland eller af tredjelandsenheder, og 
den skal have sin ledelse i Unionen. Der 
må ikke ydes finansiel støtte, når et 
projekt ikke er i overensstemmelse med 
Unionens strategiske og økonomiske 
interesser, f.eks. til projekter, der vil øge 
afhængigheden af sårbare eller 
ikkediversificerede forsyningskæder.

Or. en

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra e – nr. vii – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Finansiering og investeringer under dette 
politikområde, der ydes til aktiviteter i 
tilknytning til klimaomstillingen og den 
digitale omstilling skal fordeles ligeligt 
mellem de to parallelle udfordringer.

Or. en

Ændringsforslag 23

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

mindst 55 % af investeringerne under 
politikområdet bæredygtig infrastruktur 
bidrager til at opfylde Unionens mål 
vedrørende klima og miljø.

Or. en

Ændringsforslag 24

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Bilag III – punkt 8 – underpunkt 8.1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 8 – underpunkt 8.3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Annex III – point 8 – point 8.7 a (new)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8.7a Antal og omfang af transaktioner 
til at hjælpe virksomheder, navnlig 
SMV'er, med at digitalisere deres 
virksomheder;

Or. en

Ændringsforslag 28

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8.7b Antal og omfang af transaktioner 
til fremme af iværksætteri

Or. en

Ændringsforslag 29

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

8.7c Antal og omfang af transaktioner 
til at hjælpe virksomheder, navnlig 
SMV'er, med at øge 
modstandsdygtigheden i deres værdikæder 
og forretningsmodeller.

Or. en

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Bilag V – del A – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en


