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KORTFATTAD MOTIVERING 

EU-budgeten har som syfte att med hjälp av de europeiska struktur- och investeringsfonderna 

(ESI-fonderna) förbättra livskvaliteten i EU för alla människor och i alla regioner. InvestEU-

programmet å sin sida är avsett att skapa en EU-budgetgaranti för att stödja investeringar och 

tillgång till finansiering i EU. 

Detta yttrande fokuserar på sambandet mellan dessa två investeringsinstrument samt aspekter 

rörande regionernas roll i InvestEU (bl.a. de lokala och regionala myndigheternas roll och 

rollen för genomförandepartnerna utöver EIB). 

För den fleråriga budgetramen 2021–2027 föreslår kommissionen en minskning av alla ESI-

fonders medel med 10 % jämfört med den nuvarande fleråriga budgetramen. Även om 

ytterligare finansiella medel ges till Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) har 

Sammanhållningsfondens medel minskats med nästan hälften, och medlen för 

gränsöverskridande samarbete (Interreg) utgör endast 2,5 % av sammanhållningspolitikens 

totala anslag. Det här är det aktuella läget, som Europaparlamentet vill ändra på. 

Sammanhållningspolitiken är den enda EU-politik som gör det möjligt för medlemsstater och 

regioner att genomföra genuina utvecklingsstrategier för olika regioner och delta fullt ut i 

EU:s politiker, t.ex. för den inre marknaden. Den utgör EU:s främsta verktyg för ekonomisk, 

social och territoriell sammanhållning och en långsiktig investeringspolitik som genomförs 

genom de nationella och regionala operativa programmen. 

I förslaget till förordningen om gemensamma bestämmelser (2018/0196 (COD)) – den 

viktigaste förordningen för Europeiska regionala utvecklingsfonden, 

Sammanhållningsfonden, Europeiska socialfonden+ (ESF+) samt Europeiska havs- och 

fiskerifonden – anges att medel från sammanhållningspolitiken från ESI-fonderna kan 

tilldelas InvestEU eller överföras till andra fonder eller instrument. Fem procent av det totala 

anslaget från fonder under delad förvaltning (och, i vederbörligen motiverade fall, även en 

högre andel) kan bidra till InvestEU. 

Föredraganden motsätter sig denna strategi. Enligt hennes mening kommer detta endast att 

uppmuntra medlemsstaterna att dra tillbaka medel från projekt inom 

sammanhållningspolitiken. Eftersom de föreslagna reglerna om de belopp som överförs till 

InvestEU är enklare (t.ex. är reglerna om statligt stöd inte tillämpliga) kan medlemsstaterna 

använda sig av denna strategi och glömma de regionala behov, som bäst försvaras genom den 

nuvarande sammanhållningspolitiken. 

I enlighet med den ståndpunkt som togs av medföredragande för förordningen om 

gemensamma bestämmelser, där man motsatte sig det föreslagna bidraget från fonder under 

delad förvaltning till InvestEU (artikel 10 i förordningen om gemensamma bestämmelser), 

föreslår föredraganden att medlemsstatskomponenten i InvestEU stryks. Samtidigt som 

insatserna för att öka synergieffekterna och komplementariteten mellan de europeiska 

struktur- och investeringsfonderna och InvestEU erkänns, är överföringen av medel, vilket 

leder till minskade resurser för projekt inom sammanhållningspolitiken, inte lösningen. Detta 

resonemang var också en del av parlamentets ståndpunkt under förfarandet med de så kallade 

samlade förslagen (omnibus). 
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Föredraganden är medveten om att detta skulle innebära en betydande förändring av det 

föreslagna programmet InvestEU. Hon anser dock att en fortsatt framgångsrik 

sammanhållningspolitik, som unionens viktigaste investeringspolitik och ett av dess mest 

konkreta uttryck för solidaritet, är kopplad till tillgänglig finansiering. Att minska denna 

finansiering skulle vara kontraproduktivt och till föga hjälp för människorna i alla de berörda 

regionerna. 
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ÄNDRINGSFÖRSLAG 

Utskottet för regional utveckling 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) År 2016 motsvarade 

infrastrukturinvesteringarna i unionen 

1,8 % av EU:s BNP, vilket är en minskning 

från 2,2 % sedan 2009 och omkring 20 % 

lägre än investeringsnivåerna före den 

globala finanskrisen. Även om det har skett 

en återhämtning i investeringsnivån i 

förhållande till BNP ligger den alltså 

fortfarande under den nivå som kan 

förväntas under en stark 

återhämtningsperiod och är inte tillräcklig 

för att uppväga flera år av 

underinvesteringar. Än viktigare är att 

nuvarande investeringsnivåer och 

prognoser inte svarar mot unionens 

strukturella investeringsbehov mot 

bakgrund av teknisk utveckling och global 

konkurrens när det gäller innovation, 

kompetens, infrastruktur, små- och 

medelstora företag och de stora 

samhällsutmaningar som måste hanteras, 

t.ex. hållbarhet och den åldrande 

befolkningen. Fortsatt stöd behövs därför 

för att hantera marknadsmisslyckanden och 

den suboptimala investeringssituationen för 

att minska investeringsgapen i utvalda 

sektorer och uppnå unionens politiska mål. 

(1) År 2016 motsvarade 

infrastrukturinvesteringarna i unionen 

1,8 % av EU:s BNP, vilket är en minskning 

från 2,2 % sedan 2009 och omkring 20 % 

lägre än investeringsnivåerna före den 

globala finanskrisen. Även om det har skett 

en återhämtning i investeringsnivån i 

förhållande till BNP ligger den alltså 

fortfarande under den nivå som kan 

förväntas under en stark 

återhämtningsperiod och är inte tillräcklig 

för att uppväga flera år av 

underinvesteringar. Än viktigare är att 

nuvarande investeringsnivåer och 

prognoser inte svarar mot unionens 

strukturella investeringsbehov mot 

bakgrund av teknisk utveckling och global 

konkurrens när det gäller innovation, 

kompetens, infrastruktur, små- och 

medelstora företag, gröna investeringar 

och de stora samhällsutmaningar som 

måste hanteras, t.ex. hållbarhet och den 

åldrande befolkningen. Fortsatt stöd 

behövs därför för att hantera 

marknadsmisslyckanden och den 

suboptimala investeringssituationen för att 

minska investeringsgapen i utvalda 

sektorer, minska skillnaderna i 

utvecklingsnivå och uppnå unionens 

politiska mål. 
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Ändringsförslag  2 

 

Förslag till förordning 

Skäl 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(3) Under de senaste åren har unionen 

antagit ambitiösa strategier för att fullborda 

den inre marknaden och för att stimulera 

hållbar tillväxt och sysselsättning. Det 

handlar bl.a. om kapitalmarknadsunionen, 

strategin för den digitala inre marknaden, 

paketet Ren energi för alla i EU, EU:s 

handlingsplan för den cirkulära ekonomin, 

strategin för utsläppssnål rörlighet, 

försvaret och rymdstrategin för Europa. 

InvestEU-fonden bör utnyttja och förstärka 

synergieffekterna av dessa ömsesidigt 

förstärkande strategier genom att 

tillhandahålla stöd för investeringar och 

tillgång till finansiering. 

(3) Under de senaste åren har unionen 

antagit ambitiösa strategier för att fullborda 

den inre marknaden och för att stimulera 

hållbar och inkluderande tillväxt och 

sysselsättning. Det handlar bl.a. om 

Europa 2020-strategin, 
kapitalmarknadsunionen, strategin för den 

digitala inre marknaden, paketet Ren 

energi för alla i EU, EU:s handlingsplan 

för den cirkulära ekonomin, strategin för 

utsläppssnål rörlighet, försvaret och 

rymdstrategin för Europa och den 

europeiska pelaren för sociala rättigheter. 

InvestEU-fonden bör utnyttja och förstärka 

synergieffekterna av dessa ömsesidigt 

förstärkande strategier genom att 

tillhandahålla stöd för investeringar och 

tillgång till finansiering i alla regioner, 

särskilt i regioner där sådan tillgång är 

strukturellt begränsad. 

 

Ändringsförslag  3 

Förslag till förordning 

Skäl 4 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(4) På unionsnivå utgör den europeiska 

planeringsterminen för samordning av den 

ekonomiska politiken ramen för 

identifiering av nationella 

reformprioriteringar samt övervakning av 

deras genomförande. Medlemsstaterna 

utarbetar sina egna nationella fleråriga 

investeringsstrategier till stöd för dessa 

reformprioriteringar. Strategierna bör 

läggas fram tillsammans med de årliga 

nationella reformprogrammen för att ge 

överblick över och samordna prioriterade 

investeringsprojekt som ska få stöd genom 

(4) På unionsnivå utgör den europeiska 

planeringsterminen för samordning av den 

ekonomiska politiken ramen för 

identifiering av nationella 

reformprioriteringar samt övervakning av 

deras genomförande. Medlemsstaterna 

utarbetar i samarbete med lokala och 

regionala myndigheter sina egna 

nationella fleråriga investeringsstrategier 

till stöd för dessa reformprioriteringar. 

Strategierna bör läggas fram tillsammans 

med de årliga nationella 

reformprogrammen för att ge överblick 
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nationell finansiering och/eller 

unionsfinansiering. Syftet med dem är även 

att se till att stödet från unionen används på 

ett enhetligt sätt och att i relevanta fall 

maximera mervärdet av det finansiella 

stödet, särskilt från de europeiska 

struktur- och investeringsfonderna, 
Europeiska 

investeringsstabiliseringsfunktionen och 

InvestEU-fonden. 

över och samordna prioriterade 

investeringsprojekt som ska få stöd genom 

nationell finansiering och/eller 

unionsfinansiering. Syftet med dem är även 

att se till att stödet från unionen används på 

ett enhetligt sätt och att i relevanta fall 

maximera mervärdet av det finansiella 

stödet, särskilt från Europeiska 

investeringsstabiliseringsfunktionen och 

InvestEU-fonden. 

Ändringsförslag  4 

 

Förslag till förordning 

Skäl 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(5) InvestEU-fonden bör bidra till att 

förbättra unionens konkurrenskraft – inom 

bland annat innovation och digitalisering – 

hållbarheten i unionens ekonomiska 

tillväxt, samhällsresiliens, social 

delaktighet och integrering av unionens 

kapitalmarknader genom att bland annat 

motverka fragmenteringen på dessa 

marknader och diversifiera 

finansieringskällorna för EU:s företag. För 

att åstadkomma detta bör den stödja 

projekt som är tekniskt och ekonomiskt 

bärkraftiga genom att tillhandahålla en ram 

för användning av skuld-, riskdelnings- och 

egetkapitalinstrument som omfattas av en 

garanti från EU:s budget och genom bidrag 

från genomförandepartnerna. Den bör vara 

efterfrågestyrd samtidigt som stöd genom 

InvestEU-fonden bör vara inriktat på att 

bidra till att uppnå unionens politiska mål. 

(5) InvestEU-fonden bör inriktas på 

social, ekonomisk och territoriell 

sammanhållning och ha förmåga att 

bidra till att öka den samlade efterfrågan 

och investera i hållbar infrastruktur. 

Dessutom bör den bidra till att förbättra 

unionens konkurrenskraft – inom bland 

annat innovation och digitalisering – 

hållbarheten i unionens ekonomiska 

tillväxt, samhällsresiliens, social 

delaktighet och integrering av unionens 

kapitalmarknader genom att bland annat 

motverka fragmenteringen på dessa 

marknader och diversifiera 

finansieringskällorna för EU:s företag. För 

att åstadkomma detta bör den stödja de 

kulturella och kreativa sektorernas 

dubbla värde, projekt som är tekniskt, 

ekonomiskt och socialt bärkraftiga genom 

att tillhandahålla en ram för användning av 

skuld-, riskdelnings- och 

egetkapitalinstrument som omfattas av en 

garanti från EU:s budget och genom bidrag 

från genomförandepartnerna, skapandet av 

arbetstillfällen av hög kvalitet samt 

breddning och förbättring av 

medlemsstaternas produktionsbas. Den 

bör vara efterfrågestyrd samtidigt som stöd 

genom InvestEU-fonden bör vara inriktat 

på att bidra till att uppnå unionens politiska 
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mål. 

 

Ändringsförslag  5 

 

Förslag till förordning 

Skäl 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(6) InvestEU-fonden bör stödja 

investeringar i materiella och immateriella 

tillgångar för att främja tillväxt, 

investeringar och sysselsättning och 

därmed bidra till ökad välfärd och 

rättvisare inkomstfördelning inom EU. 

Åtgärder inom ramen för InvestEU-fonden 

bör vara ett komplement till det stöd 

unionens tillhandahåller via bidrag. 

(6) InvestEU-fonden bör stödja 

investeringar i materiella och immateriella 

tillgångar, däribland kulturarv, för att 

främja tillväxt, en hållbar utveckling, 

investeringar och sysselsättning och 

därmed bidra till en utjämning av 

skillnaderna mellan regionerna, ökad 

välfärd, rättvisare inkomstfördelning inom 

EU och den ekonomiska, sociala och 

territoriella sammanhållningen i EU. 

Åtgärder inom ramen för InvestEU-fonden 

bör vara ett komplement till det stöd 

unionens tillhandahåller via bidrag. 

 

Ändringsförslag  6 

Förslag till förordning 

Skäl 12 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(12) Investeringsprojekt som erhåller 

betydande EU-stöd, särskilt inom området 

infrastruktur, bör hållbarhetssäkras i 

enlighet med vägledning som bör utvecklas 

av kommissionen i samarbete med 

genomförandepartner inom ramen för 

InvestEU-programmet och med lämplig 

tillämpning av de kriterier som fastställs i 

[förordningen om inrättande av en ram för 

främjande av hållbara investeringar] för att 

avgöra om en ekonomisk verksamhet är 

miljömässigt hållbar och i 

överensstämmelse med de riktlinjer som 

tagits fram för andra unionsprogram. Sådan 

vägledning bör inbegripa lämpliga 

bestämmelser för att undvika onödiga 

(12) Investeringsprojekt som erhåller 

betydande EU-stöd, särskilt inom området 

infrastruktur, bör hållbarhetssäkras i 

enlighet med vägledning som bör utvecklas 

av kommissionen i samarbete med 

genomförandepartner inom ramen för 

InvestEU-programmet och med lämplig 

tillämpning av de kriterier som fastställs i 

[förordningen om inrättande av en ram för 

främjande av hållbara investeringar] för att 

avgöra om en ekonomisk verksamhet är 

miljömässigt hållbar och i 

överensstämmelse med de riktlinjer som 

tagits fram för andra unionsprogram. Sådan 

vägledning bör inbegripa lämpliga 

bestämmelser för att undvika onödiga 

administrativa bördor och säkerställa 
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administrativa bördor. komplementaritet med andra EU-

program. 

 

Ändringsförslag  7 

Förslag till förordning 

Skäl 12a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (12a) InvestEU-programmet bör också 

integrera ett jämställdhetsperspektiv i alla 

sina arbets- och beslutsprocesser, se till 

att utskott och projektarbetslag har jämn 

könsfördelning och att genomförandet av 

denna fond bidrar till främjandet av 

jämställdhet i överensstämmelse med 

EU:s skyldigheter att integrera 

jämställdhetsperspektivet (artikel 8 i 

EUF-fördraget). 

 

Ändringsförslag  8 

 

Förslag till förordning 

Skäl 13 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(13) Låga investeringsnivåer för 

infrastruktur i unionen under finanskrisen 

underminerade unionens förmåga att 

främja hållbar tillväxt, konkurrenskraft och 

konvergens. Omfattande investeringar i 

EU:s infrastruktur är grundläggande för att 

nå upp till unionens hållbarhetsmål, 

inbegripet energi- och klimatmålen 2030. 

Således bör stödet från InvestEU-fonden 

inriktas på infrastrukturinvesteringar på 

områdena transport, energi – inbegripet 

energieffektivisering och förnybar energi – 

miljö, klimat, havsfrågor och digitalisering. 

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 

samstämmigheten mellan relevanta 

(13) Låga investeringsnivåer för 

infrastruktur i unionen under finanskrisen 

underminerade unionens förmåga att 

främja välstånd, hållbar tillväxt, 

konkurrenskraft och konvergens. 

Omfattande investeringar i EU:s 

infrastruktur är grundläggande för att nå 

upp till unionens hållbarhetsmål, inbegripet 

energi- och klimatmålen 2030 och 2050. 

Således bör stödet från InvestEU-fonden 

inriktas på infrastrukturinvesteringar på 

områdena transport – inbegripet 

uppgradering av befintlig infrastruktur 

med särskild inriktning på trygghet och 

säkerhet – energi – inbegripet 

energieffektivisering och förnybar energi – 

miljö, klimat, havsfrågor och digitalisering. 

För att maximera effekten och mervärdet 

av unionens finansieringsstöd är det 
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unionsprogram. Med säkerhetshot i åtanke 

bör investeringsprojekt som erhåller 

unionsstöd beakta principer om skydd av 

medborgare på offentliga platser. Detta bör 

vara ett komplement till de insatser som 

görs av andra unionsfonder, såsom 

Europeiska regionala utvecklingsfonden, 

som tillhandahåller stöd till 

säkerhetsdimensionen i investeringar som 

avser offentliga platser, transportsektorn, 

energisektorn och annan kritisk 

infrastruktur. 

lämpligt att främja en effektiv 

investeringsprocess som synliggör vilka 

projekt som är på gång, samstämmigheten 

och komplementariteten mellan relevanta 

unionsprogram, samtidigt som 

överlappningar undviks. Med säkerhetshot 

i åtanke bör investeringsprojekt som 

erhåller unionsstöd beakta principer om 

skydd av medborgare på offentliga platser. 

Detta bör vara ett komplement till de 

insatser som görs av andra unionsfonder, 

såsom Europeiska regionala 

utvecklingsfonden, som tillhandahåller 

stöd till säkerhetsdimensionen i 

investeringar som avser offentliga platser, 

transportsektorn, energisektorn och annan 

kritisk infrastruktur. 

 

Ändringsförslag  9 

 

Förslag till förordning 

Skäl 14 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(14) Samtidigt som investeringsnivån i 

unionen på det hela taget ökar är 

investeringarna i högriskverksamhet såsom 

forskning och innovation fortfarande 

otillräckliga. Underinvestering i forskning 

och innovation är skadlig för unionens 

industriella och ekonomiska 

konkurrenskraft och för medborgarnas 

livskvalitet. InvestEU-fonden bör 

tillhandahålla lämpliga finansiella 

produkter för att täcka olika faser i 

innovationscykeln och ett brett spektrum 

av intressenter, i synnerhet för att 

möjliggöra utvidgning och tillämpning av 

lösningar i kommersiell skala inom 

unionen i syfte att göra sådana lösningar 

konkurrenskraftiga på världsmarknaderna. 

(14) Samtidigt som investeringsnivån i 

unionen på det hela taget ökar är 

investeringarna i högriskverksamhet såsom 

forskning, innovation och ny teknik 

fortfarande otillräckliga. Underinvestering 

i forskning, innovation och ny teknik är 

skadlig för unionens industriella och 

ekonomiska konkurrenskraft och för 

medborgarnas livskvalitet. InvestEU-

fonden bör tillhandahålla lämpliga 

finansiella produkter för att täcka olika 

faser i innovationscykeln och ett brett 

spektrum av intressenter samt stöd till 

innovationskluster, i synnerhet för att 

möjliggöra utvidgning och tillämpning av 

lösningar i kommersiell skala inom 

unionen i syfte att göra sådana lösningar 

konkurrenskraftiga på världsmarknaderna. 

 

Ändringsförslag  10 
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Förslag till förordning 

Skäl 16 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(16) Små och medelstora företag spelar 

en avgörande roll i unionen. De står dock 

inför utmaningar i fråga om att få tillgång 

till finansiering på grund av att de 

förknippas med hög risk och ofta har svårt 

att kunna ställa tillräcklig säkerhet. 

Ytterligare utmaningar uppstår när de små 

och medelstora företagen söker 

upprätthålla sin konkurrenskraft genom 

digitalisering, internationalisering och 

innovationer samt genom att utbilda sin 

personal. Dessutom har de, jämfört med 

stora företag, tillgång till ett mer begränsat 

urval av finansieringskällor: de emitterar 

vanligtvis inte obligationer och har bara 

begränsad tillgång till börser eller stora 

institutionella investerare. Svårigheterna att 

få tillgång till kapital är än större för små 

och medlestora företag vars verksamhet är 

inriktad på imateriella tillgångar. Små och 

medelstora företag är i stor utsträckning 

beroende av banker och lånefinansiering i 

form av kortfristiga checkräkningskrediter, 

banklån eller leasing. Att stödja små och 

medelstora företag som står inför 

problemen ovan och erbjuda dem mer 

diversifierade finansieringskällor är 

nödvändigt för att stärka de små och 

medelstora företagens förmåga att 

finansiera sin uppstartsfas, tillväxt och 

utveckling, deras motståndskraft mot 

ekonomiska nedgångar och för att göra 

ekonomin och det finansiella systemet mer 

motståndskraftigt vid ekonomiska 

nedgångar eller chocker. Detta är också ett 

komplement till de initiativ som redan 

tagits inom ramen för 

kapitalmarknadsunionen. InvestEU-fonden 

bör tillhandahålla möjligheten att fokusera 

på särskilda, mer specifika finansiella 

produkter. 

(16) Små och medelstora företag och 

företag, bland annat sociala företag, 

spelar en avgörande roll i unionen. De står 

dock inför utmaningar i fråga om att få 

tillgång till finansiering på grund av att de 

förknippas med hög risk och ofta har svårt 

att kunna ställa tillräcklig säkerhet. 

Ytterligare utmaningar uppstår när de små 

och medelstora företagen söker 

upprätthålla sin konkurrenskraft genom 

digitalisering, internationalisering, 

saluföring och innovationer samt genom 

att utbilda sin personal. Dessutom har de, 

jämfört med stora företag, tillgång till ett 

mer begränsat urval av finansieringskällor: 

de emitterar vanligtvis inte obligationer 

och har bara begränsad tillgång till börser 

eller stora institutionella investerare. 

Svårigheterna att få tillgång till kapital är 

än större för små och medelstora företag 

vars verksamhet är inriktad på 

immateriella tillgångar. Små och 

medelstora företag är i stor utsträckning 

beroende av banker och lånefinansiering i 

form av kortfristiga checkräkningskrediter, 

banklån eller leasing. Att stödja små och 

medelstora företag som står inför 

problemen ovan och erbjuda dem mer 

diversifierade finansieringskällor är 

nödvändigt för att stärka de små och 

medelstora företagens förmåga att 

finansiera sin uppstartsfas, tillväxt och 

hållbara utveckling, deras motståndskraft 

mot ekonomiska nedgångar och för att göra 

ekonomin och det finansiella systemet mer 

motståndskraftigt vid ekonomiska 

nedgångar eller chocker och kapabelt att 

skapa sysselsättning och social välfärd. 

Detta är också ett komplement till de 

initiativ som redan tagits inom ramen för 

kapitalmarknadsunionen. InvestEU-fonden 

bör tillhandahålla möjligheten att fokusera 

på särskilda, mer specifika finansiella 

produkter. 



 

PE627.661v02-00 12/35 AD\1170011SV.docx 

SV 

 

Ändringsförslag  11 

 

Förslag till förordning 

Skäl 17 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(17) I enlighet med 

diskussionsunderlaget om EU:s sociala 

dimension16 och den europeiska pelaren för 

sociala rättigheter17 är skapandet av ett mer 

inkluderande och rättvist EU en 

nyckelprioritering för unionen för att 

komma till rätta med ojämlikhet och främja 

social inkludering inom EU. Ojämlika 

möjligheter berör i synnerhet tillgången till 

utbildning, fortbildning och hälso- och 

sjukvård. Investeringar i den sociala, 

kompetensbaserade och 

humankapitalbaserade ekonomin samt i 

integrering av sårbara samhällsgrupper kan 

skapa ekonomiska möjligheter, särskilt om 

de samordnas på unionsnivå. InvestEU-

fonden bör användas för att stödja 

investeringar i utbildning och fortbildning, 

bidra till att öka sysselsättningen, i 

synnerhet bland lågutbildade och 

långtidsarbetslösa, och förbättra situationen 

när det gäller solidaritet mellan 

generationerna, hälso- och 

sjukvårdssektorn, hemlöshet, digital 

delaktighet, samhällsutveckling, ungas roll 

och plats i samhället samt sårbara grupper , 

inbegripet medborgare från tredjeländer. 

InvestEU-programmet bör också bidra till 

att stödja europeisk kultur och kreativitet. 

För att stävja de omvälvande 

samhällsförändringarna och förändringarna 

på arbetsmarknaden som EU har framför 

sig kommande decennium är det 

nödvändigt att satsa på humankapital, 

mikrofinansiering, finansiering av sociala 

företag och nya socialekonomiska 

affärsmodeller som sociala investeringar 

och utfallsbaserade ersättningsmodeller 

inom välfärdssektorn (social outcomes 

contracting). InvestEU-programmet bör 

(17) I enlighet med 

diskussionsunderlaget om EU:s sociala 

dimension16, den europeiska pelaren för 

sociala rättigheter17 och EU:s ram kring 

konventionen om rättigheter för personer 

med funktionsnedsättning är skapandet av 

ett mer inkluderande och rättvist EU en 

nyckelprioritering för unionen för att 

komma till rätta med ojämlikhet och främja 

social inkludering inom EU. Ojämlika 

möjligheter berör i synnerhet tillgången till 

utbildning, fortbildning, kultur, 

sysselsättning och hälso- och sjukvård. 

Investeringar i den sociala och 

kompetensbaserade ekonomin och den 

ekonomi som relaterar till mänskliga 

resurser samt i integrering av sårbara 

samhällsgrupper kan skapa ekonomiska 

möjligheter, särskilt om de samordnas på 

unionsnivå. InvestEU-fonden bör användas 

för att stödja investeringar i utbildning och 

fortbildning, bidra till att öka 

sysselsättning av god kvalitet, i synnerhet 

bland lågutbildade och långtidsarbetslösa, 

och förbättra situationen när det gäller lika 

möjligheter, solidaritet mellan 

generationerna, hälso- och 

sjukvårdssektorn, hemlöshet, digital 

delaktighet, samhällsutveckling, 

avinstitutionaliseringen av barn och 

vuxna, ungas roll och plats i samhället 

samt sårbara grupper , inbegripet 

medborgare från tredjeländer. InvestEU-

programmet bör också bidra till att stödja 

europeisk kultur och kreativitet. För att 

stävja de omvälvande 

samhällsförändringarna och förändringarna 

på arbetsmarknaden som EU har framför 

sig kommande decennium är det 

nödvändigt att satsa på mänskliga 
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stärka framväxande sociala ekosystem, öka 

utbudet av och tillgången till finansiering 

för mikroföretag och sociala företag för att 

möta efterfrågan från dem som har störst 

behov. I rapporten från högnivågruppen för 

frågor som rör investeringar i social 

infrastruktur i EU18 identifieras 

investeringsgap inom social infrastruktur 

och sociala tjänster, inbegripet när det 

gäller utbildning, fortbildning, hälso- och 

sjukvård och bostäder, som kräver stöd, 

även på unionsnivå. Därför bör den 

kollektiva styrkan från offentligt, 

kommersiellt och filantropiskt kapital 

samt stöd från stiftelser utnyttjas för att 

utveckla värdekedjan på sociala marknader 

och skapa en mer motståndskraftig union. 

resurser, mikrofinansiering och den 

sociala ekonomin. InvestEU-programmet 

bör stärka framväxande sociala ekosystem, 

öka utbudet av och tillgången till 

finansiering för mikroföretag och sociala 

företag för att möta efterfrågan från dem 

som har störst behov. I rapporten från 

högnivågruppen för frågor som rör 

investeringar i social infrastruktur i EU18 

identifieras investeringsgap inom social 

infrastruktur och sociala tjänster, inbegripet 

när det gäller utbildning, fortbildning, 

hälso- och sjukvård, bostäder och social 

inkludering, som kräver stöd, även på 

unionsnivå. Därför bör den kollektiva 

styrkan från offentliga och privata 

resurser utnyttjas för att utveckla 

värdekedjan på sociala marknader och 

skapa en mer motståndskraftig union. 

__________________ __________________ 

16 COM(2017) 206. 16 COM(2017) 206. 

17 COM(2017) 250. 17 COM(2017) 250. 

18 Publicerat som European Economy 

Discussion Paper 074 i januari 2018. 

18 Publicerat som European Economy 

Discussion Paper 074 i januari 2018. 

 

Ändringsförslag  12 

Förslag till förordning 

Skäl 19 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(19) Varje politikområde bör bestå av 

två komponenter – en EU-komponent och 

en medlemsstatskomponent. EU-

komponenterna bör vara inriktad på 

unionsomfattande marknadsmisslyckanden 

eller suboptimala investeringssituationer på 

ett proportionellt sätt. Stödda åtgärder bör 

bidra med ett tydligt europeiskt mervärde. 

Medlemsstatskomponenten bör ge 

medlemsstaterna möjlighet att bidra med 

en andel av sina fondmedel under delad 

förvaltning till EU-garantin för att använda 

denna för finansierings- eller 

investeringstransaktioner som syftar till att 

(19) Varje politikområde bör bestå av 

två komponenter – en EU-komponent och 

en medlemsstatskomponent. EU-

komponenterna bör vara inriktad på 

unionsomfattande marknadsmisslyckanden 

eller suboptimala investeringssituationer på 

ett proportionellt sätt. Stödda åtgärder bör 

bidra med ett tydligt europeiskt mervärde. 

Medlemsstatskomponenten bör ge 

medlemsstaterna möjlighet att bidra med 

en andel av sina fondmedel under delad 

förvaltning till EU-garantin för att använda 

denna för finansierings- eller 

investeringstransaktioner som syftar till att 
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åtgärda särskilda marknadsmisslyckanden 

eller suboptimala investeringssituationer 

inom sina egna territorier, inbegripet i 

utsatta och avlägset belägna områden, 

såsom unionens yttersta randområden, och 

därigenom uppnå målen för fonden under 

delad förvaltning. Åtgärder som finansieras 

av InvestEU-fonden genom antingen EU- 

eller medlemsstatskomponenten bör inte 

överlappa eller tränga undan privat 

finansiering, eller störa konkurrensen på 

den inre marknaden. 

åtgärda särskilda marknadsmisslyckanden 

eller suboptimala investeringssituationer 

inom sina egna territorier, inbegripet i 

mindre utvecklade regioner och i utsatta 

och avlägset belägna områden, såsom 

unionens yttersta randområden, och 

därigenom uppnå målen för fonden under 

delad förvaltning. Åtgärder som finansieras 

av InvestEU-fonden genom antingen EU- 

eller medlemsstatskomponenten bör inte 

överlappa eller tränga undan privat 

finansiering, eller störa konkurrensen på 

den inre marknaden. 

 

Ändringsförslag  13 

Förslag till förordning 

Skäl 20 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(20) Medlemsstatskomponenten bör 

särskilt utformas så att det blir möjligt att 

använda medel under delad förvaltning 

för en unionsgaranti. Denna kombination 

gör det möjligt att utnyttja unionens goda 

kreditbetyg för att främja nationella och 

regionala investeringar och samtidigt 

säkerställa en enhetlig riskhantering av 

ansvarsförbindelserna genom att tillämpa 

den garanti som kommissionens gett 

under indirekt förvaltning. Unionen bör 

garantera de finansierings- och 

investeringstransaktioner som planeras 

enligt de garantiavtal som ingås mellan 

kommissionen och genomförandepartner 

inom medlemsstatskomponenten. 

Avsättningen för garantin bör komma 

från fonder under delad förvaltning enligt 

en avsättningsnivå som och fastställas av 

kommissionen på grundval av 

transaktionernas art och de förväntade 

förlusterna. Medlemsstaten bör bära 

förluster utöver de förväntade förlusterna 

genom att ställa en rygg-mot-rygg-garanti 

till förmån för unionen. Sådana 

arrangemang bör ingås i ett enda 

bidragsavtal med varje medlemsstat som 

utgår 
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väljer en sådan lösning. Bidragsavtalet 

bör omfatta den eller de särskilda 

garantiavtal som ska genomföras inom 

den berörda medlemsstaten. Fastställandet 

av avsättningsnivån i varje enskilt fall 

kräver ett undantag från artikel 211.1 i 

förordning (EU, Euratom) nr XXXX19 

(budgetförordningen). Utformningen 

innebär också en enda uppsättning regler 

för budgetgarantier för vilka avsättningar 

görs med centralt förvaltade medel eller 

medel under delad förvaltning, vilket gör 

det lättare att kombinera dessa. 

Ändringsförslag  14 

 

Förslag till förordning 

Skäl 29 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(29) Vid val av genomförandepartner för 

användning av InvestEU-fonden bör 

kommissionen beakta motpartens förmåga 

att uppfylla målen för InvestEU-fonden 

och bidra med sina egna medel, för att 

säkerställa lämplig geografisk täckning och 

diversifiering, locka till sig privata 

investerare och erbjuda tillräcklig 

riskdiversifiering samt bidra till nya 

lösningar för att åtgärda 

marknadsmisslyckanden och suboptimala 

investeringssituationer. Europeiska 

investeringsbanksgruppen bör, med tanke 

på gruppens roll enligt fördragen, dess 

förmåga att verka i alla medlemsstater och 

de befintliga erfarenheterna under 

nuvarande finansieringsinstrument och 

Efsi, kvarstå som en prioriterad 

genomförandepartner inom ramen för EU-

komponenten. Utöver EIB-gruppen bör 

nationella investeringsbanker eller 

institutioner ha möjlighet att erbjuda en 

kompletterande uppsättning finansiella 

produkter med tanke på att deras 

erfarenheter och förmåga på regional nivå 

kan vara till nytta för att maximera effekten 

av offentlig finansiering inom EU:s 

territorium. Det bör också bli möjligt för 

(29) Vid val av genomförandepartner för 

användning av InvestEU-fonden bör 

kommissionen beakta motpartens förmåga 

att uppfylla målen för InvestEU-fonden 

och bidra med sina egna medel, för att 

säkerställa lämplig geografisk täckning och 

diversifiering för alla medlemsstater, locka 

till sig privata investerare och erbjuda 

tillräcklig riskdiversifiering samt bidra till 

nya lösningar för att åtgärda 

marknadsmisslyckanden och suboptimala 

investeringssituationer. Investeringar via 

InvestEU-fonden bör bidra till en 

minskning av utvecklingsskillnaderna 

mellan olika regioner. Europeiska 

investeringsbanksgruppen bör, med tanke 

på gruppens roll enligt fördragen, dess 

förmåga att verka i alla medlemsstater och 

de befintliga erfarenheterna under 

nuvarande finansieringsinstrument och 

Efsi, kvarstå som en prioriterad 

genomförandepartner inom ramen för EU-

komponenten. Utöver EIB-gruppen bör 

nationella investeringsbanker eller 

institutioner ha möjlighet att erbjuda en 

kompletterande uppsättning finansiella 

produkter med tanke på att deras 

erfarenheter och förmåga på regional nivå 
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andra internationella finansinstitut att 

fungera som genomförandepartner, särskilt 

när de har en komparativ fördel bestående i 

specifik sakkunskap och erfarenheter i 

vissa medlemsstater. Det bör också vara 

möjligt för andra enheter som uppfyller 

budgetförordningens kriterier att agera som 

genomförandepartner. 

kan vara till nytta för att maximera effekten 

av offentlig finansiering inom EU:s 

territorium. Det bör också bli möjligt för 

andra internationella finansinstitut att 

fungera som genomförandepartner, särskilt 

när de har en komparativ fördel bestående i 

specifik sakkunskap och erfarenheter i 

vissa medlemsstater. Det bör också vara 

möjligt för andra enheter som uppfyller 

budgetförordningens kriterier att agera som 

genomförandepartner. 

 

Ändringsförslag  15 

Förslag till förordning 

Skäl 30 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(30) För att säkerställa att investeringar 

inom ramen för EU-komponenten i 

InvestEU fokuserar på 

marknadsmisslyckanden och suboptimala 

investeringssituationer på unionsnivå, men 

samtidigt uppfyller målen att nå största 

möjliga geografiska spridning, bör EU-

garantin tilldelas genomförandepartner, 

som ensamma eller tillsammans med andra 

genomförandepartner, kan täcka minst tre 

medlemsstater. Man räknar dock med att 

ungefär 75 % av EU-garantin inom ramen 

för EU-komponenten skulle tilldelas till 

genomförandepartner eller partner som kan 

erbjuda finansiella produkter inom ramen 

för InvestEU-fonden i samtliga 

medlemsstater. 

(30) För att säkerställa att investeringar 

inom ramen för EU-komponenten i 

InvestEU fokuserar på 

marknadsmisslyckanden och suboptimala 

investeringssituationer på unionsnivå, men 

samtidigt uppfyller målen att nå största 

möjliga geografiska spridning, samt för att 

undvika att medlemsstater med större 

kapitalmarknader får oskäliga fördelar, 

bör EU-garantin tilldelas 

genomförandepartner, som ensamma eller 

tillsammans med andra 

genomförandepartner, kan täcka minst tre 

medlemsstater. Man räknar dock med att 

ungefär 75 % av EU-garantin inom ramen 

för EU-komponenten skulle tilldelas till 

genomförandepartner, såsom EIB, eller 

partner som kan erbjuda finansiella 

produkter inom ramen för InvestEU-

fonden i samtliga medlemsstater. 

 

Ändringsförslag  16 

Förslag till förordning 

Skäl 31 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(31) EU-garantin enligt 

medlemsstatskomponenten bör tilldelas 

till alla genomförandepartner som är 

stödberättigade i enlighet med [artikel 

62.1 c] i [budgetförordningen], inklusive 

nationella eller regionala 

investeringsbanker eller -institut, EIB, 

Europeiska investeringsfonden och andra 

multilaterala utvecklingsbanker. Vid valet 

av genomförandepartner inom ramen för 

medlemsstatskomponenten bör 

kommissionen beakta de förslag som varje 

medlemsstat lagt fram. I enlighet med 

[artikel 154] i [budgetförordningen] måste 

kommissionen göra en bedömning av 

genomförandepartnernas regler och 

förfaranden för att förvissa sig om att 

dessa ger en skyddsnivå för unionens 

ekonomiska intressen som är likvärdig 

den som tillhandahålls av kommissionen. 

utgår 

Ändringsförslag  17 

Förslag till förordning 

Skäl 35 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(35) InvestEU:s rådgivningscentrum bör 

stödja utvecklingen av en databas med 

tillförlitlig information om 

investeringsprojekt inom varje 

politikområde. Dessutom bör en 

sektorsövergripande del av InvestEU-

programmet införas för att säkerställa en 

enda kontaktpunkt och stöd till 

projektutveckling inom 

sektorsövergripande politikområden för 

centralt förvaltade unionsprogram. 

(35) InvestEU:s rådgivningscentrum bör 

stödja utvecklingen av en databas med 

tillförlitlig information om 

investeringsprojekt inom varje 

politikområde, genom att en effektiv 

geografisk diversifiering genomförs i syfte 

att bidra till unionens mål om ekonomisk, 

social och territoriell sammanhållning 

och minska de regionala skillnaderna. 

Dessutom bör en sektorsövergripande del 

av InvestEU-programmet införas för att 

säkerställa en enda kontaktpunkt och stöd 

till projektutveckling inom 

sektorsövergripande politikområden för 

centralt förvaltade unionsprogram. 

 



 

PE627.661v02-00 18/35 AD\1170011SV.docx 

SV 

Ändringsförslag  18 

 

Förslag till förordning 

Skäl 36 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(36) I syfte att säkerställa en stor 

geografisk täckning för 

rådgivningstjänsterna inom unionen och 

för att framgångsrikt utnyttja lokala 

kunskaper om InvestEU-fonden, bör 

InvestEU:s rådgivningscentrum vid behov 

och med beaktande av befintliga 

stödsystem inrätta en lokal närvaro, i syfte 

att tillhandahålla konkret, proaktivt och 

skräddarsytt stöd på plats. 

(36) I syfte att säkerställa en stor 

geografisk täckning för 

rådgivningstjänsterna inom unionen och 

för att framgångsrikt utnyttja lokala 

kunskaper om InvestEU-fonden, bör 

InvestEU:s rådgivningscentrum vid behov 

och med beaktande av befintliga 

stödsystem, inrätta en lokal närvaro i varje 

medlemsstat och i regioner med 

svårigheter att utveckla projekt inom 

ramen för InvestEU-fonden, i syfte att 

tillhandahålla konkret, proaktivt och 

skräddarsytt stöd på plats. 

 

Ändringsförslag  19 

 

Förslag till förordning 

Skäl 37 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(37) Vad gäller InvestEU-fonden finns 

ett behov av kapacitetsuppbyggnadsstöd 

för att utveckla organisatorisk kapacitet 

och marknadsgarantverksamhet behövs för 

att initiera kvalitetsprojekt. Dessutom är 

målet 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. 

Kapacitetsuppbyggnadsstöd bör därför vara 

ett komplement till och vara utöver 

åtgärder som vidtagits enligt andra 

unionsprogram som täcker särskilda 

politikområden. 

(37) Vad gäller InvestEU-fonden finns 

ett behov av kapacitetsuppbyggnadsstöd 

för att utveckla organisatorisk kapacitet 

och marknadsgarantverksamhet behövs för 

att initiera kvalitetsprojekt. Dessutom är 

målet att skapa förutsättningar för att öka 

det potentiella antalet stödberättigade 

mottagare i framväxande marknadssegment 

och utveckla förberedande program för 

dem, 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. 

Kapacitetsuppbyggnadsstöd bör därför vara 

ett komplement till och vara utöver 

åtgärder som vidtagits enligt andra 

unionsprogram som täcker särskilda 

politikområden. Särskilda insatser bör 

också göras för att stödja 
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kapacitetsuppbyggnaden hos potentiella 

projektutvecklare, särskilt lokala och 

regionala tjänstelevererande 

organisationer. 

 

Ändringsförslag  20 

Förslag till förordning 

Skäl 40 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(40) En robust övervakningsram baserad 

på indikatorer för resultat, utfall och effekt 

bör genomföras för att mäta framgång i 

förhållande till unionens mål. För att 

säkerställa ansvarighet inför EU-

medborgarna bör kommissionen årligen 

rapportera till Europaparlamentet och rådet 

om hur InvestEU-programmets verksamhet 

fortskrider och vilken effekt det har. 

(40) En robust övervakningsram baserad 

på indikatorer för resultat, utfall och effekt 

bör genomföras för att mäta framgång i 

förhållande till unionens mål. För att 

säkerställa ansvarighet inför EU-

medborgarna bör kommissionen två 

gånger om året, var sjätte månad, 
rapportera till Europaparlamentet och rådet 

om hur InvestEU-programmets verksamhet 

fortskrider och vilken effekt det har, samt 

om samordningen, komplementariteten 

och samstämmigheten med unionens 

andra politikområden och instrument, 

särskilt medlen under delad förvaltning. 

 

Ändringsförslag  21 

Förslag till förordning 

Skäl 47 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(47) InvestEU-programmet bör syfta till 

att hantera EU-omfattande 

marknadsmisslyckanden och suboptimala 

investeringssituationer och möjliggöra 

unionsomfattande marknadstester av 

innovativa finansiella produkter samt 

tillhandahålla system för att sprida dessa, 

med avseende på nyuppkomna eller 

komplexa marknadsmisslyckanden. Därför 

är åtgärder på EU-nivå motiverade. 

(47) InvestEU-programmet bör syfta till 

att hantera EU-omfattande 

marknadsmisslyckanden, suboptimala 

investeringssituationer, skillnader i 

utvecklingsnivå och möjliggöra 

unionsomfattande marknadstester av 

innovativa finansiella produkter samt 

tillhandahålla system för att sprida dessa, 

med avseende på nyuppkomna eller 

komplexa marknadsmisslyckanden. Därför 

är åtgärder på EU-nivå motiverade. 
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Ändringsförslag  22 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led -1 (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (-1) additionalitet: stöd från InvestEU 

till transaktioner avsedda att åtgärda 

marknadsmisslyckanden eller 

suboptimala investeringssituationer och 

som inte skulle ha kunnat genomföras, 

eller inte genomföras i samma 

utsträckning, utan InvestEU stöd under 

den period som EU-garantifonden kan 

användas, med EIB:s, EIF:s eller enligt 

unionens andra finansieringsinstrument. 

 

Ändringsförslag  23 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 1 – led aa (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (aa) En höjning av sysselsättningsgraden 

i unionen. 

 

Ändringsförslag  24 

 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 1 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) Hållbar ekonomi och tillväxt i 

unionen. 

(b) Tillväxt och hållbar utveckling i 

unionens ekonomi. 

 

Ändringsförslag  25 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 1 – led ba (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ba) Balanserad utveckling och 
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minskade skillnader. 

 

Ändringsförslag  26 

 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 1 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) Samhällsresiliens och social 

delaktighet i unionen. 

(c) Sammanhållning, social 

innovation och samhällsresiliens samt 

social delaktighet i unionen. 

 

Ändringsförslag  27 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 1 – led ca (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ca) Främjande av vetenskapliga och 

tekniska framsteg, kultur, utbildning och 

fortbildning. 

 

Ändringsförslag  28 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 1 – led da (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (da) Uppnåendet av klimatmålen och 

långsiktig nytta för miljö och samhälle. 

 

Ändringsförslag  29 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Ett tilläggsbelopp kan tillhandahållas 

från EU-garantin för 

medlemsstatskomponenten som avses i 

utgår 
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artikel 8.1 b, förutsatt att medlemsstaterna 

i enlighet med [artikel 10.1] i förordning 

[[om gemensamma bestämmelser] 

nummer]28 och artikel [75.1] i förordning 

[[om strategiska planer inom den 

gemensamma jordbrukspolitiken] 

nummer]29 anslår motsvarande belopp. 

Ändringsförslag  30 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – stycke 1 – inledningen 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

InvestEU-fondens EU-komponent som 

avses i artikel 8.1 a och vart och ett av de 

politikområden som avses i artikel 7.1 kan 

få bidrag från följande tredjeländer för 

deltagande i vissa finansiella produkter i 

enlighet med [artikel 218.2] i 

[budgetförordningen]: 

Vart och ett av de politikområden som 

avses i artikel 7.1 kan få bidrag från 

följande tredjeländer för deltagande i vissa 

finansiella produkter i enlighet med 

[artikel 218.2] i [budgetförordningen]: 

 

 

Ändringsförslag  31 

Förslag till förordning 

Artikel 6 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. EU-garantin ska genomföras 

genom indirekt förvaltning av sådana 

organ som avses i [artikel 62.1 c ii–vii] i 

[budgetförordningen]. Andra former av 

EU-finansiering enligt denna förordning 

ska genomföras genom direkt eller indirekt 

förvaltning i enlighet med 

[budgetförordningen], däribland bidrag 

som genomförs i enlighet med [avdelning 

VIII]. 

1. EU-garantin inom ramen för 

InvestEU ska förvaltas av Europeiska 

investeringsbanken med indirekt 

förvaltning och genomföras av 

genomförandepartner i enlighet med 

denna förordning. Andra former av EU-

finansiering enligt denna förordning ska 

genomföras genom direkt eller indirekt 

förvaltning i enlighet med 

[budgetförordningen], däribland bidrag 

som genomförs i enlighet med [avdelning 

VIII]. 
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Ändringsförslag  32 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 1 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) Politikområdet hållbar infrastruktur, 

som omfattar hållbara investeringar på 

områdena transport, energi, digital 

konnektivitet, utvinning och bearbetning av 

råvaror, rymden, hav och vatten, avfall, 

natur och annan miljöinfrastruktur, 

utrustning, rörliga tillgångar och spridning 

av innovativ teknik som bidrar till 

unionens mål för miljömässig eller social 

hållbarhet, eller båda, eller uppfyller 

unionens standarder för miljömässig eller 

social hållbarhet. 

(a) Politikområdet hållbar infrastruktur, 

som omfattar hållbara investeringar på 

områdena transport och logistik, mobilitet i 

städer, energi, energieffektivitet, 

kommunikation, digital konnektivitet och 

bredbandskonnektivitet, turism, utvinning 

och bearbetning av råvaror, rymden, hav 

och vatten, avfall, den cirkulära 

ekonomin, natur och annan 

miljöinfrastruktur, kulturarvet, utrustning, 

rörliga tillgångar och spridning av 

innovativ teknik som bidrar till unionens 

mål för miljömässig eller social hållbarhet, 

eller båda, och till långsiktig hållbar 

utveckling av den region där 

verksamheten genomförs. 

 

Ändringsförslag  33 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 1 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) Politikområdet forskning, 

innovation och digitalisering, som omfattar 

forskning och innovation, överföring av 

forskningsresultat till marknaden, 

demonstration och spridning av innovativa 

lösningar och stöd till expansion av 

innovativa företag som inte är små och 

medelstora företag samt digitalisering av 

unionsindustrin. 

(b) Politikområdet forskning, 

innovation och digitalisering, som omfattar 

forskning och innovation, 

kunskapsöverföring och överföring av 

forskningsresultat till marknaden, 

demonstration och spridning av innovativa 

lösningar och stöd till expansion av 

innovativa företag och innovationskluster 

samt digitalisering av unionsindustrin. 

 

Ändringsförslag  34 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 1 – led c 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) Politikområdet små och medelstora 

företag, som ger tillgång till och utbud av 

finansiering för små och medelstora företag 

och, i vederbörligen motiverade fall, för 

små börsnoterade företag. 

(c) Politikområdet små och medelstora 

företag, som ger tillgång till och utbud av 

finansiering för små och medelstora företag 

och, i vederbörligen motiverade fall, för 

medelstora börsnoterade företag. 

 

Ändringsförslag  35 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 1 – led d 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(d) Politikområdet sociala investeringar 

och kompetens, som omfattar 

mikrofinansiering, finansiering av sociala 

företag och den sociala ekonomin, 

kompetens, utbildning och relaterade 

tjänster, social infrastruktur (inbegripet 

subventionerat boende och studentboende). 

social innovation, hälso- och sjukvård och 

långtidsvård, delaktighet och tillgänglighet, 

kulturella aktiviteter med ett socialt syfte, 

integration av sårbara grupper, inklusive 

tredjelandsmedborgare. 

(d) Politikområdet sociala investeringar 

och kompetens, som omfattar 

mikrofinansiering, finansiering av sociala 

företag och den sociala ekonomin, 

kompetens, utbildning och relaterade 

tjänster, social infrastruktur (inbegripet 

subventionerat boende och studentboende). 

integrerad stadsförnyelse, social 

innovation, hälso- och sjukvård och 

långtidsvård för aktivt åldrande, 

avinstitutionalisering av barn och vuxna, 

delaktighet och tillgänglighet, kulturella 

och kreativa aktiviteter med ett socialt 

syfte, integration av sårbara grupper, 

inklusive tredjelandsmedborgare. 

 

Ändringsförslag  36 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 3 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Finansierings- och 

investeringstransaktioner inom 

politikområdet hållbar infrastruktur enligt 

punkt 1 a ska omfattas av 

hållbarhetssäkring för klimatmässig, 

miljömässig och social hållbarhet, i syfte 

att minimera de negativa konsekvenserna 

och maximera fördelarna på 

Finansierings- och 

investeringstransaktioner inom 

politikområdet hållbar infrastruktur enligt 

punkt 1 a ska omfattas av 

hållbarhetssäkring för klimatmässig, 

miljömässig och social hållbarhet, i syfte 

att minimera de negativa konsekvenserna 

och maximera fördelarna på 
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klimatområdet, miljöområdet och det 

sociala området. När projektansvariga 

söker finansiering ska de därför ge lämplig 

information för detta ändamål med 

användning av riktlinjer som 

kommissionen utarbetar. Projekt under en 

viss storlek som preciseras i riktlinjerna 

ska undantas från säkringen. 

klimatområdet, miljöområdet och det 

sociala området. När projektansvariga 

söker finansiering ska de därför ge lämplig 

information för detta ändamål med 

användning av riktlinjer som 

kommissionen utarbetar innan denna 

förordning träder i kraft. Projekt under en 

viss storlek som preciseras i riktlinjerna 

ska undantas från säkringen. 

 

Ändringsförslag  37 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 3 – stycke 2 – inledningen 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Med hjälp av kommissionens riktlinjer ska 

det vara möjligt att 

Med hjälp av investeringsriktlinjer ska det 

vara möjligt att 

 

Ändringsförslag  38 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 3 – stycke 2 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

c) beräkna inverkan på den sociala 

delaktigheten i vissa områden eller för 

vissa befolkningsgrupper. 

c) beräkna inverkan på den sociala 

delaktigheten bland annat när det gäller 

förbättrad livskvalitet och social 

sammanhållning, med särskild 

uppmärksamhet på utsatta människor. 

 

Ändringsförslag  39 

Förslag till förordning 

Artikel 7a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 7a 

 Additionalitet 

 De projekt som stöds av InvestEU ska i 

normalfallet ha en högre riskprofil än 

projekt som stöds av EIB:s gängse 
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transaktioner, och InvestEU-portföljen 

ska generellt ha en högre riskprofil än 

den portfölj med investeringar som 

stöddes av EIB inom ramen för dess 

gängse investeringsstrategi innan denna 

förordning trädde i kraft. 

 

Ändringsförslag  40 

Förslag till förordning 

Artikel 9 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

[...] utgår 

 

Ändringsförslag  41 

Förslag till förordning 

Artikel 11 – punkt 2 – led a 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) Gränsöverskridande projekt mellan 

enheter som är belägna eller etablerade i en 

eller flera medlemsstater och som 

utsträcker sig till ett eller flera tredjeländer, 

inklusive anslutande länder, kandidatländer 

och potentiella kandidater, länder som 

omfattas av den europeiska 

grannskapspolitiken, Europeiska 

ekonomiska samarbetsområdet eller 

Europeiska frihandelssammanslutningen, 

eller till ett utomeuropeiskt land eller 

territorium enligt bilaga II till EUF-

fördraget, eller till ett associerat tredjeland, 

oavsett om det finns en partner i dessa 

tredjeländer eller utomeuropeiska länder 

eller territorier. 

(a) Gränsöverskridande eller 

mellanregionala projekt mellan enheter 

som är belägna eller etablerade i en eller 

flera medlemsstater och som utsträcker sig 

till ett eller flera tredjeländer, inklusive 

anslutande länder, kandidatländer och 

potentiella kandidater, länder som omfattas 

av den europeiska grannskapspolitiken, 

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 

eller Europeiska 

frihandelssammanslutningen, eller till ett 

utomeuropeiskt land eller territorium enligt 

bilaga II till EUF-fördraget, eller till ett 

associerat tredjeland, oavsett om det finns 

en partner i dessa tredjeländer eller 

utomeuropeiska länder eller territorier. 

 

Ändringsförslag  42 

 

Förslag till förordning 

Artikel 12 – punkt 1 – stycke 2 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

För EU-komponenten ska de behöriga 

motparterna ha uttryckt sitt intresse och 

kunna täcka finansierings- och 

investeringstransaktioner i minst tre 

medlemsstater. Genomförandepartner kan 

också tillsammans täcka finansierings- och 

investeringstransaktioner i minst tre 

medlemsstater genom att bilda en grupp. 

För EU-komponenten ska de behöriga 

motparter som har uttryckt sitt intresse 

kunna täcka finansierings- och 

investeringstransaktioner i minst tre 

medlemsstater, med undantag av 

blandfinansieringsinsatser enligt 

definitionen i artikel 2, stycke 1, led 1. 

Genomförandepartner kan också 

tillsammans täcka finansierings- och 

investeringstransaktioner i minst tre 

medlemsstater genom att bilda en grupp. 

 

Ändringsförslag  43 

Förslag till förordning 

Artikel 12 – punkt 1 – stycke 3 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

För medlemsstatskomponenten får den 

berörda medlemsstaten föreslå en eller 

flera behöriga motparter som 

genomförandepartner bland dem som har 

uttryckt sitt intresse i enlighet med 

artikel 9.3 c. 

utgår 

Ändringsförslag  44 

Förslag till förordning 

Artikel 12 – punkt 1 – stycke 4 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Om den berörda medlemsstaten inte 

föreslår en genomförandepartner, ska 

kommissionen förfara i enlighet med 

andra stycket i denna punkt för att välja 

ut genomförandepartner bland dem som 

kan täcka finansierings- och 

investeringstransaktioner i det berörda 

geografiska området. 

utgår 

Ändringsförslag  45 

Förslag till förordning 
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Artikel 12 – punkt 2 – inledningen 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Vid valet av genomförandepartner 

ska kommissionen säkerställa att följande 

gäller för portföljen av finansiella 

produkter inom ramen för InvestEU 

fonden: 

2. Vid valet av genomförandepartner 

ska kommissionen säkerställa att deras 

förslag för portföljen av finansiella 

produkter inom ramen för InvestEU 

fonden: 

 

Ändringsförslag  46 

 

Förslag till förordning 

Artikel 12 – punkt 2 – led d 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(d) Den uppnår geografisk 

diversifiering. 

(d) Den uppnår geografisk 

diversifiering enligt medlemsstat och 

region, när det gäller balanserad 

utveckling. 

 

Ändringsförslag  47 

Förslag till förordning 

Artikel 14 – punkt 2 – led f 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(f) Genomförandepartnerns åtagande 

att godta kommissionens och 

investeringskommitténs beslut vad gäller 

användningen av EU-garantin till förmån 

för en föreslagen finansierings- eller 

investeringstransaktion, som dock inte 

påverkar genomförandepartnerns beslut 

avseende den föreslagna transaktionen utan 

EU-garantin. 

(f) Genomförandepartnerns åtagande 

att godta investeringskommitténs beslut 

vad gäller användningen av EU-garantin 

till förmån för en föreslagen finansierings- 

eller investeringstransaktion, som dock inte 

påverkar genomförandepartnerns beslut 

avseende den föreslagna transaktionen utan 

EU-garantin. 

 

Ändringsförslag  48 

Förslag till förordning 

Artikel 14 – punkt 5 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. Om garantiavtalet ingås inom 

ramen för medlemsstatskomponenten får 

det föreskriva att representanter från den 

medlemsstat eller de regioner som berörs 

får delta i övervakningen av avtalets 

genomförande. 

utgår 

Ändringsförslag  49 

Förslag till förordning 

Artikel 19 – punkt 1 – inledningen 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. En investeringskommitté ska 

upprättas. Kommittén ska 

1. En oberoende 

investeringskommitté ska upprättas. 

Kommittén ska 

 

Ändringsförslag  50 

Förslag till förordning 

Artikel 19 – punkt 2 – stycke 3 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Experterna ska ha mycket god relevant 

marknadserfarenhet av projektuppläggning 

och projektfinansiering eller finansiering 

av små och medelstora företag eller större 

företag. 

Experterna ska ha mycket god relevant 

marknadserfarenhet av projektuppläggning 

och projektfinansiering inom regional 

utveckling och av finansiering av små och 

medelstora företag eller större företag. 

Ändringsförslag  51 

Förslag till förordning 

Artikel 19 – punkt 2 – stycke 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Investeringskommitténs sammansättning 

ska vara sådan att det säkerställs att 

kommittén har breda kunskaper om de 

sektorer som ingår i de politikområden som 

avses i artikel 7.1 och om de geografiska 

marknaderna i unionen samt att den har en 

jämn könsfördelning som helhet. 

Investeringskommitténs sammansättning 

ska vara sådan att det säkerställs att 

kommittén har breda kunskaper om de 

sektorer som ingår i de politikområden som 

avses i artikel 7.1 och om de geografiska 

marknaderna i unionen samt att den har en 

jämn geografisk fördelning och 
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könsfördelning som helhet. 

 

Ändringsförslag  52 

Förslag till förordning 

Artikel 19 – punkt 2 – stycke 5 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Fyra medlemmar ska vara ständiga 

medlemmar i investeringskommitténs alla 

fyra sammansättningar. Var och en av de 

fyra sammansättningarna ska dessutom ha 

två experter med erfarenhet av 

investeringar i sektorer som ingår i det 

aktuella politikområdet. Minst en av 

kommitténs ständiga medlemmar ska ha 

sakkunskap i hållbara investeringar. 

Kommissionen ska placera in 

investeringskommitténs medlemmar i en 

eller flera lämpliga sammansättningar. 

Investeringskommittén ska välja en 

ordförande bland sina ständiga 

medlemmar. 

Fyra medlemmar ska vara ständiga 

medlemmar i investeringskommitténs alla 

fyra sammansättningar. Var och en av de 

fyra sammansättningarna ska dessutom ha 

två experter med erfarenhet av 

investeringar i sektorer som ingår i det 

aktuella politikområdet. Minst en av 

kommitténs ständiga medlemmar ska ha 

sakkunskap i hållbara investeringar. 

Kommissionen ska placera in 

investeringskommitténs medlemmar i en 

eller flera lämpliga sammansättningar. 

Investeringskommittén ska välja en 

ordförande bland sina ständiga 

medlemmar. Om genomförandepartner är 

involverade ska de ingå i 

investeringskommittén. 

 

Ändringsförslag  53 

Förslag till förordning 

Artikel 19 – punkt 2 – stycke 6 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Kommissionen ska anta 

investeringskommitténs arbetsordning och 

ansvara för sekretariatet. 

Europeiska investeringsbanken ska anta 

investeringskommitténs arbetsordning och 

tillhandahålla sekretariatet. 

 

Ändringsförslag  54 

Förslag till förordning 

Artikel 19 – punkt 3 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Investeringskommitténs medlemmar ska Investeringskommitténs medlemmar ska 
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när de deltar i kommitténs verksamhet 

agera opartiskt och endast i InvestEU-

fondens intressen. De får inte begära eller 

ta emot instruktioner från 

genomförandepartnerna, unionens 

institutioner, medlemsstaterna eller något 

annat offentligt eller privat organ. 

när de deltar i kommitténs verksamhet 

agera opartiskt och endast i InvestEU-

fondens intressen. De får inte begära eller 

ta emot instruktioner från 

genomförandepartnerna, unionens 

institutioner, medlemsstaterna, regionerna 

eller något annat offentligt eller privat 

organ. 

 

Ändringsförslag  55 

Förslag till förordning 

Artikel 20 – punkt 1 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

InvestEU:s rådgivningscentrum ska 

erbjuda rådgivningsstöd i samband med 

identifiering, förberedelse, utveckling, 

strukturering, upphandling och 

genomförande av projekt, eller stärka 

projektansvarigas och finansiella 

intermediärers kapacitet att genomföra 

finansierings- och 

investeringstransaktioner. Stödet kan avse 

varje fas i ett projekts livscykel eller i 

finansieringen av en stödmottagande enhet, 

beroende på vad som är tillämpligt. 

InvestEU:s rådgivningscentrum ska styras 

av Europeiska investeringsbanken och 

bygga på sakkunskap från kommissionen, 

EIB-gruppen och andra institutioner 

såsom nationella utvecklingsbanker och 

utvecklingsinstitutioner, och erbjuda 

rådgivningsstöd i samband med 

identifiering, förberedelse, utveckling, 

strukturering, upphandling och 

genomförande av projekt, eller stärka 

projektansvarigas och finansiella 

intermediärers kapacitet att genomföra 

finansierings- och 

investeringstransaktioner. Stödet kan avse 

varje fas i ett projekts livscykel eller i 

finansieringen av en stödmottagande enhet, 

beroende på vad som är tillämpligt. 

 

Ändringsförslag  56 

 

Förslag till förordning 

Artikel 20 – punkt 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6. InvestEU:s rådgivningscentrum ska 

finnas representerat på lokal nivå om så 

krävs. Lokal närvaro ska särskilt inrättas i 

medlemsstater eller regioner med 

svårigheter att utveckla projekt inom ramen 

6. InvestEU:s rådgivningscentrum ska 

finnas representerat på lokal nivå i varje 

medlemsstat och i regioner med 

svårigheter att utveckla projekt inom ramen 

för InvestEU-fonden. InvestEU:s 
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för InvestEU-fonden. InvestEU:s 

rådgivningscentrum ska bidra till 

kunskapsöverföring till regional och lokal 

nivå i syfte att bygga upp regional och 

lokal kapacitet och expertis som avses i 

punkt 1. 

rådgivningscentrum ska bidra till 

kunskapsöverföring till regional och lokal 

nivå i syfte att bygga upp regional och 

lokal kapacitet och expertis som avses i 

punkt 1. 

 

Ändringsförslag  57 

Förslag till förordning 

Artikel 20 – punkt 6a (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 6a. InvestEU:s rådgivningscentrum 

ska stå i kontakt med lokala, regionala 

eller nationella myndigheter som förvaltar 

europeiska struktur- och 

investeringsfonder, för att vägleda 

projektutvecklare till dessa projekt, vilka 

kan stödjas genom medel under delad 

förvaltning. 

 

Ändringsförslag  58 

Förslag till förordning 

Artikel 27 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Genomförandepartnerna ska 

framhålla unionsfinansieringens ursprung 

och säkerställa dess synlighet (i synnerhet 

när de marknadsför åtgärderna och deras 

resultat) genom att tillhandahålla enhetlig, 

verkningsfull och riktad information till 

olika målgrupper, däribland medier och 

allmänheten. 

1. Genomförandepartnerna ska 

framhålla unionsfinansieringens ursprung 

och säkerställa dess synlighet (i synnerhet 

när de marknadsför åtgärderna och deras 

resultat) genom att tillhandahålla enhetlig, 

verkningsfull och riktad information till 

olika målgrupper, däribland medier och 

allmänheten, i enlighet med standarder 

som tillämpas på EU-program. 

 

 

Ändringsförslag  59 

Förslag till förordning 

Artikel 27 – punkt 2 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Kommissionen ska vidta 

informations- och 

kommunikationsåtgärder avseende 

InvestEU-programmet och dess åtgärder 

och resultat. Medel som tilldelats 

InvestEU-programmet ska också bidra till 

den gemensamma kommunikationen av 

unionens politiska prioriteringar, i den mån 

de har anknytning till de mål som avses i 

artikel 3. 

2. Kommissionen ska vidta 

informations- och 

kommunikationskampanjer, införa 

lämpliga plattformar och verktyg 
avseende InvestEU-programmet och dess 

åtgärder och resultat, bland annat genom 

de nationella kontaktpunkterna för 

unionsprogrammen, i syfte att öka 

synligheten för stöd och öka allmänhetens 

medvetenhet. Medel som tilldelats 

InvestEU-programmet ska också bidra till 

den gemensamma kommunikationen av 

unionens politiska prioriteringar, i den mån 

de har anknytning till de mål som avses i 

artikel 3. 
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