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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar budgetutskottet och utskottet för 
ekonomi och valutafrågor att som ansvariga utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

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 

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, särskilt 
för små och medelstora företag, för att 
förbättra unionens krishantering och 
resiliensen i hela ekonomin, inte minst 
genom digitaliseringen av 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, 
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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.

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, i synnerhet det 
dubbla målet att påskynda 
klimatomställningen och den digitala 
omställningen, 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 2

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 

5. InvestEU-fonden bör bidra till att 
förbättra unionens konkurrenskraft, 
socioekonomiska konvergens, 
sammanhållning och långsiktiga 
ekonomiska tillväxt 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 
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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.

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 med hög tillväxtpotential 
och centrala strategiska sektorer i alla 
regioner inom EU.

Or. en

Ändringsförslag 3

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-

14. Låga investeringsnivåer för 
infrastruktur i unionen under finanskrisen 
och återigen under covid-19-krisen har 
undergrävt unionens förmåga att främja 
hållbar tillväxt, jobbskapande, 
konkurrenskraft och konvergens. Det 
skapar även en risk att obalanser förstärks 
och påverkar regionernas utveckling på 
lång sikt, vilket blir synligt inte minst när 
det gäller digital infrastruktur. Det är 
viktigt att stödja konnektiviteten i alla 
regioner i unionen, uppmuntra 
digitalisering av offentliga tjänster, ge 
stöd till digitala startup-företag och 
innovativa små och medelstora företag för 
att förbättra möjligheterna för dem att 
konkurrera och skala upp, och påskynda 
den digitala omvandlingen av hela 
ekonomin i syfte att öka både den 
långsiktiga konkurrenskraften och EU-
ekonomins resiliens. Omfattande 
investeringar i unionens infrastruktur, 
särskilt vad avser sammanlänkning och 
energieffektivitet och skapande av ett 
gemensamt europeiskt transportområde, är 
nödvändiga för att uppnå unionens 
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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.

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.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

18. Även om de samlade 
investeringarna i unionen var på uppgång 

18. Även om de samlade 
investeringarna i unionen var på uppgång 
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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.

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. Som en 
del av Europa 2020-strategin enades 
medlemsstaterna om att minst 3 % av 
BNP år 2020 skulle investeras i forskning 
och innovation, men detta har ännu inte 
uppnåtts. Forskning och innovation 
kommer att spela en viktig roll när det 
gäller att övervinna krisen och skapa den 
teknik som behövs för att unionens politik 
och mål ska kunna uppnås. 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.

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

19. Turistnäringen är viktig för 19. Turistnäringen är viktig för 
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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.

unionens ekonomi och sysselsätter mer än 
22 miljoner människor. Turistsektorn har 
upplevt en särskilt kraftig nedgång till följd 
av covid-19-pandemin, där 
intäktsförlusterna uppgick till 
uppskattningsvis 85 % för hotell, 
restauranger, researrangörer, resebyråer 
och långdistanståg och 90 % för 
kryssningar och flygbolag i maj 2020. 
InvestEU-programmet bör bidra till att 
stärka sektorns långsiktiga konkurrenskraft 
genom att stödja insatser som främjar 
hållbar, innovativ och digital återhämtning 
i turistsektorn.

Or. en

Ändringsförslag 6

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 -

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, i synnerhet små och 
medelstora företag, 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, den nya industristrategin för 
EU, inbegripet den ekosystembaserade 
strategin, SMF-strategin och ett starkt 
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institutioner, samt andra 
genomförandepartner och därmed främja 
en ekonomisk återhämtning.

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 7

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, 
inkluderande och integrerad europeisk 
ekonomi kan bevara den inre marknaden 
och säkerställa likvärdiga 
konkurrensvillkor även för de 
medlemsstater som drabbats hårdast.

Or. en

Ändringsförslag 8

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, 

28. Den viktigaste funktionen för 
politikområdet strategiska europeiska 
investeringar bör vara att stödja 
slutmottagare som är etablerade i en 
medlemsstat och verksamma i unionen, 
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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 
anordningar i EU, vi) tillhandahållande och 
lagring av kritiska insatsvaror för offentliga 
aktörer, företag eller konsumenter i 
unionen, och 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 

och vars verksamhet är av strategisk 
betydelse för unionen, särskilt med tanke 
på klimatomställningen och den digitala 
omställningen, men som också ökar 
konkurrenskraften för medlemsstaternas 
ekonomier, inbegripet behovet av att 
bygga upp medlemsstaternas 
produktionskapacitet och skapa 
framtidsinriktade investeringar för att 
främja entreprenörskap och sysselsättning 
samt ökad motståndskraft, bland annat 
genom att minska beroendet av sårbara 
försörjningskedjor. Projekten bör tillföra 
ett mervärde för unionen och antingen 
vara gränsöverskridande eller skapa ett 
verkligt mervärde i mer än en 
medlemsstat eller region genom 
spridningseffekter. Inget stöd bör gå 
direkt in i de nationella budgetarna eller 
ersätta nationella budgetutgifter, t.ex. 
sociala förmåner. Områden med 
strategisk vikt är bland annat 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, 
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, i synnerhet för att 
genomföra strategin för förnybar energi 
till havs, 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 
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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.

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, och 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. 
Fördelningen av finansieringsramen bör i 
synnerhet säkerställa stöd för den 
parallella digitala omställningen och 
klimatomställningen. 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 9

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 

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 
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särskilt kunna få stöd inom ramen för 
politikområdet strategiska europeiska 
investeringar.

särskilt kunna få stöd inom ramen för 
politikområdet strategiska europeiska 
investeringar. Finansiellt stöd bör dock 
inte ges när ett projekt inte är förenligt 
med unionens strategiska och ekonomiska 
intressen, till exempel för projekt som 
skulle öka beroendet av sårbara eller 
odiversifierade försörjningskedjor.

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 29a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

29a. Det nya politikområdet för 
europeiska investeringar bör även ta 
hänsyn till unionens strategiska behov 
och dess framtida ekonomiska välstånd. 
Skapandet av politikområde är 
nödvändigt till följd av det globala 
utbrottet av covid-19, dess inverkan på 
försörjningskedjor och uppkomsten av 
vissa sårbarheter. Av denna anledning är 
det viktigt att synligheten för 
unionsfinansieringen från InvestEU-
fonden, och särskilt politikområdet 
strategiska europeiska investeringar och 
dess fastställda strategiska prioriteringar, 
säkerställs genom effektiv 
kommunikation, och att 
unionsfinansierade åtgärder och resultat 
därmed belyses i syfte att på lämpligt sätt 
främja InvestEU-programmets mervärde 
som en del av den ekonomiska 
återhämtningen.

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 59
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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 
kapacitetsuppbyggnaden för potentiella 
projektansvariga, särskilt lokala 
organisationer och myndigheter.

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 inkludera tekniskt 
bistånd. Särskild vikt bör läggas vid att 
minska den administrativa bördan, 
särskilt för små och medelstora företag. 
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 
kapacitetsuppbyggnaden för potentiella 
projektansvariga, särskilt lokala 
organisationer och myndigheter.

Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 61

Kommissionens förslag Ändringsförslag

61. I enlighet med förordning 
[Europeiska unionens 

61. I enlighet med förordning 
[Europeiska unionens 
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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.

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 i linje 
med målen för politikområdet strategiska 
europeiska investeringar, stödja långsiktig 
tillväxt, kvalitetsjobb och 
konkurrenskraft. Sådana ytterligare medel 
bör användas på ett sätt som gör att 
tidsfristerna enligt förordning [EURI] 
iakttas.

Or. en

Ändringsförslag 13

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 i 
synnerhet små och medelstora företag, 
efter den kris som orsakats av covid-19-
pandemin, för att upprätthålla och stärka 
unionens strategiska värdekedjor och dess 
klimatomställning och digitala 
omställning, upprätthålla och förstärka 
verksamhet av strategisk betydelse för 
unionen i fråga om kritisk infrastruktur, 
banbrytande teknik, omvälvande forskning 
och innovation och insatsvaror för företag 
och konsumenter.

Or. en

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ett belopp på 31 153 850 000 EUR 
(i löpande priser) av det belopp som avses i 
punkt 1 första stycket ska anslås till 

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

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 jämnt mellan initiativ som 
stöder klimatomställningen och den 
digitala omställningen för att säkerställa 
tillräckligt stöd till båda utmaningarna.

Or. en

Ändringsförslag 15

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 och framtidsinriktade 
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 klimatomställningen 
och den digitala omställningen men som 
också ökar konkurrenskraften i 
medlemsstaternas ekonomier, inbegripet 
behovet att bygga upp medlemsstaternas 
produktionskapacitet och främja 
entreprenörskap och jobbskapande, och 
förbättrad resiliens, på ett av följande 
områden:

Or. en

Ändringsförslag 16

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iia) Investeringar och tekniskt stöd till 
företag, särskilt små och medelstora 
företag, så att de kan digitalisera sin 
affärsverksamhet och öka 
motståndskraften i sina värdekedjor och 
affärsmodeller samt initiativ för att främja 
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entreprenörskap.
Or. en

Ändringsförslag 17

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iib) Strategiska investeringar i projekt 
för förnybar energi med hög potential att 
avsevärt bidra till att uppnå målen i 
direktiv (EU) 2018/2001, med särskilt 
fokus på att påskynda utbyggnaden i de av 
unionens regioner som konstaterats ha de 
mest rikliga förnybara resurserna.

Or. en

Ändringsförslag 18

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, koldioxidsnål och digital 
teknik och omvälvande forskning och 
innovation, där investeringar är strategiskt 
viktiga för unionens industriella framtid 
och långsiktiga konkurrenskraft och 
ligger i linje med prioriteringar i 
programmet Horisont Europa. Sådana 
investeringar ska också göras i enlighet 
med de långsiktiga strategierna för 
Europas industriella framtid och 
europeiska små och medelstora företag. 
Sådana områden är bland annat:

Or. en

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led e – led iv – led b
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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 
och luftfarten, avskiljning och lagring av 
koldioxid och teknik för cirkulär ekonomi,

Or. en

Ändringsförslag 20

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 och med tanke på 
resurseffektivitet och cirkularitet i 
strategiska värdekedjor och strategiska 
ekosystem.

Or. en

Ändringsförslag 21

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 

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. Finansiellt stöd 
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medlemsstaters säkerhet. ska inte tillhandahållas när ett projekt 
inte är förenligt med unionens strategiska 
och ekonomiska intressen, till exempel för 
projekt som skulle öka beroendet av 
sårbara eller odiversifierade 
försörjningskedjor.

Or. en

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led e – led vii – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Finansieringen och investeringarna inom 
detta politikområde som anslås till 
verksamhet med anknytning till 
klimatomställningen och den digitala 
omställningen ska fördelas jämnt mellan 
de två parallella utmaningarna.

Or. en

Ändringsförslag 23

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 55 % av investeringarna inom 
politikområdet hållbar infrastruktur ska 
bidra till att uppnå unionens klimat- och 
miljömål.

Or. en

Ändringsförslag 24

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 

c) bistå de projektansvariga, där så är 
lämpligt, vid utvecklingen av deras projekt 
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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,

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 strategiska allianser, bidra till 
inrättandet av strategiska värdekedjor 
enligt den ekosystembaserade strategin 
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 25

Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 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 och 
virtuell infrastruktur och därmed 
förknippade varor och tjänster om 
tillämpligt

Or. en

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 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 forskning om och 
utveckling av kritisk teknik och kritiska 
insatsvaror för unionens och dess 
medlemsstaters säkerhet, och produkter 
med dubbla användningsområden

Or. en
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Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 8.7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8.7a Antal och volym för transaktioner 
för att hjälpa företag, särskilt små och 
medelstora företag, att digitalisera sin 
affärsverksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 8.7b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8.7b Antal och volym för transaktioner 
för att främja entreprenörskap.

Or. en

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 8.7c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8.7c Antal och volym för transaktioner 
för att hjälpa företag, särskilt små och 
medelstora företag, att öka resiliensen i 
sina värdekedjor och affärsmodeller.

Or. en

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Bilaga V – del A – punkt 1 – led f
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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 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 och dess långsiktiga 
konkurrenskraft.

Or. en


