
AM\1211678SV.docx PE655.909v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

Europaparlamentet
2019-2024

Utskottet för transport och turism

2020/0108(COD)

9.9.2020

ÄNDRINGSFÖRSLAG
16 - 148
Förslag till yttrande
Tom Berendsen
(PE653.989v01-00)

Inrättande av InvestEU-programmet

Förslag till förordning
(COM(2020)0403 – C9-0158/2020 – 2020/0108(COD))



PE655.909v01-00 2/91 AM\1211678SV.docx

SV

AM_Com_LegOpinion



AM\1211678SV.docx 3/91 PE655.909v01-00

SV

Ändringsförslag 16
Tilly Metz

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

ramen för den gröna given, och bidra till 
en snabb, inkluderande och stark 
ekonomisk återhämtning bör därför det 
främsta målet vara att stödja projekt som 
annars är svåra att finansiera och som 
ger de europeiska medborgarna 
långsiktiga miljömässiga och sociala 
fördelar, såsom varaktig sysselsättning av 
hög kvalitet och offentlig infrastruktur, 
och hållbara lösningar på covid-19-
krisen. Det är därför ytterst viktigt att 
identifiera och stödja projekt som ger 
denna verkliga additionalitet och kvalitet 
snarare än att främst drivas av tekniska 
aspekter såsom hävstångseffekter eller 
projekts hastighet och volymer.

Or. en

Ändringsförslag 17
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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. 

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, framför allt inom transport- och 
turismsektorerna. 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 
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Investeringsaktiviteten förväntas ha 
minskat betydligt. Även före pandemin låg 
investeringskvoterna i unionen, även om en 
återhämtning kunde observeras, fortfarande 
under den nivå som kan förväntas under en 
stark återhämtningsperiod och var inte 
tillräcklig för att uppväga flera år av 
underinvesteringar efter krisen 2009. Än 
viktigare är att nuvarande 
investeringsnivåer och prognoser inte 
svarar mot unionens behov av strukturella 
investeringar som kan få i gång en varaktig 
och långsiktig tillväxt mot bakgrund av 
teknisk utveckling och global konkurrens, 
bl.a. investeringar i innovation, kompetens, 
infrastruktur, små och medelstora företag 
och de stora samhällsutmaningar som 
måste hanteras, t.ex. hållbarhet och den 
åldrande befolkningen. För att uppnå 
unionens politiska mål och bidra till en 
snabb, inkluderande och stark ekonomisk 
återhämtning behövs därför stöd för att 
åtgärda marknadsmisslyckanden och 
suboptimala investeringssituationer samt 
för att minska investeringsgapen i utvalda 
sektorer.

handel i enlighet med sina regler, 
inbegripet näringsfrihet och fri rörlighet 
för personer och varor. 
Investeringsaktiviteten förväntas ha 
minskat betydligt. Även före pandemin låg 
investeringskvoterna i unionen, även om en 
återhämtning kunde observeras, fortfarande 
under den nivå som kan förväntas under en 
stark återhämtningsperiod och var inte 
tillräcklig för att uppväga flera år av 
underinvesteringar efter krisen 2009. Än 
viktigare är att nuvarande 
investeringsnivåer och prognoser inte 
svarar mot unionens behov av strukturella 
investeringar som kan få i gång en varaktig 
och långsiktig tillväxt mot bakgrund av 
teknisk utveckling och global konkurrens, 
bl.a. investeringar i innovation, kompetens, 
infrastruktur, små och medelstora företag 
och de stora samhällsutmaningar som 
måste hanteras, t.ex. hållbarhet och den 
åldrande befolkningen. För att uppnå 
unionens politiska mål och bidra till en 
snabb, inkluderande och stark ekonomisk 
återhämtning behövs därför stöd för att 
åtgärda marknadsmisslyckanden och 
suboptimala investeringssituationer samt 
för att minska investeringsgapen i utvalda 
sektorer.

Or. en

Ändringsförslag 18
Elena Kountoura

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 

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

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

Or. en

Ändringsförslag 19
Sara Cerdas
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Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

suboptimala investeringssituationer samt 
för att minska investeringsgapen i utvalda 
sektorer.

Or. en

Ändringsförslag 20
Sara Cerdas

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 21
Tilly Metz

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Unionen har de senaste åren antagit 
ambitiösa strategier och lagstiftning för att 
fullborda den inre marknaden och 
stimulera en hållbar och inkluderande 
tillväxt och sysselsättning, t.ex. Europa 
2020: En strategi för smart och hållbar 
tillväxt för alla av den 3 mars 2010, 
Handlingsplan för en 
kapitalmarknadsunion av den 30 september 
2015, En ny europeisk agenda för kultur av 
den 22 maj 2018, Ren energi för alla i EU 
av den 30 november 2016, Att sluta 
kretsloppet – en EU-handlingsplan för den 
cirkulära ekonomin av den 2 december 
2015, En europeisk strategi för 
utsläppssnål rörlighet av den 20 juli 2016, 
En europeisk försvarshandlingsplan av den 
30 november 2016, Start för Europeiska 
försvarsfonden av den 7 juni 2017, En 
rymdstrategi för Europa av den 26 oktober 
2016, Interinstitutionell proklamation av 
den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter av den 13 december 2017, Den 
europeiska gröna given av den 11 
december 2019, Investeringsplanen för att 
hållbart Europa av den 14 januari 2020, Ett 
starkt socialt Europa för en rättvis 
omställning av den 14 januari 2020, Att 
forma Europas digitala framtid, En 
europeisk strategi för data och meddelandet 
om artificiell intelligens av den 19 februari 
2020, förslaget till en europeisk 
klimatlag1a av den 4 mars 2020, En ny 
industristrategi för EU av den 10 mars 
2020, En SMF-strategi för ett hållbart och 
digitalt EU av den 10 mars 2020, EU:s 
strategi för biologisk mångfald för 2030 
av den 20 maj 2020, förordning (EU) 
2020/852 av den 18 juni 20201b, En EU-
strategi för integrering av energisystemet 
och En vätgasstrategi för ett 
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klimatneutralt Europa av den 8 juli 2020. 
Unionen kommer även att lägga fram ett 
förslag till strategi för en renoveringsvåg 
under det tredje kvartalet 2020. InvestEU-
fonden bör utnyttja och förstärka 
synergieffekterna av dessa ömsesidigt 
förstärkande strategier, bidra till att fasa ut 
miljöskadliga subventioner och främja 
genomförandet av lagstiftningen genom 
att ge stöd till investeringar och tillgång till 
finansiering.

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

Or. en

Ändringsförslag 22
Sara Cerdas

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. På unionsnivå utgör den europeiska 
planeringsterminen för samordning av den 
ekonomiska politiken ramen för 
identifiering av nationella 
reformprioriteringar och övervakning av 
deras genomförande. Medlemsstaterna 
utarbetar, om lämpligt i samarbete med 
lokala och regionala myndigheter, sina 
egna nationella fleråriga 
investeringsstrategier till stöd för dessa 
reformprioriteringar. Dessa strategier bör 
läggas fram tillsammans med de årliga 
nationella reformprogrammen för att ge 
överblick över och samordna prioriterade 

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

investeringsprojekt som ska få stöd genom 
nationell finansiering och/eller 
unionsfinansiering. Strategierna bör även 
utnyttja unionsfinansiering på ett enhetligt 
och strategiskt sätt, där hänsyn inte enbart 
tas till den ekonomiska återhämtningen, 
utan även till målen för den gröna given. 
Dessa investeringar bör maximera 
mervärdet av det finansiella stöd som 
framför allt ska ges från de europeiska 
struktur- och investeringsfonderna, 
faciliteten för återhämtning och resiliens 
och InvestEU-programmet.

Or. en

Ändringsförslag 23
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

5. InvestEU-fonden bör bidra till att 
förbättra unionens konkurrenskraft och 
socioekonomiska konvergens 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, 
med hänsyn till skillnaderna i hur 
utvecklad ekonomin och infrastrukturen 
är i de enskilda regionerna och 
medlemsstaterna. 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 
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samtidigt inriktad på att skapa strategisk 
och långsiktig nytta inom viktiga 
politikområden för unionen som annars 
inte skulle få någon finansiering eller få 
otillräcklig finansiering och på så sätt bidra 
till uppnåendet av unionens politiska mål. 
Stödet från InvestEU-fonden bör kunna ges 
till många olika sektorer och regioner, men 
undvika en alltför stor sektoriell eller 
geografisk koncentration och underlätta 
tillträde för projekt som består av 
partnerenheter i flera regioner inom EU.

från unionens budget och finansiella bidrag 
från genomförandepartnerna. InvestEU-
fonden bör vara efterfrågestyrd men 
samtidigt inriktad på att skapa strategisk 
och långsiktig nytta inom viktiga 
politikområden för unionen som annars 
inte skulle få någon finansiering eller få 
otillräcklig finansiering och på så sätt bidra 
till uppnåendet av unionens politiska mål, 
även inom sammanhållningspolitiken. 
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, 
med särskild inriktning på EU:s 
landsbygdsområden, bergsområden, 
yttersta randområden och mest 
svårtillgängliga områden.

Or. en

Ändringsförslag 24
Sara Cerdas

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 

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 
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tillhandahålla en ram för användning av 
skuld-, riskdelnings- och 
egetkapitalinstrument som, beroende på 
vad som är relevant, stöds av en garanti 
från unionens budget och finansiella bidrag 
från genomförandepartnerna. InvestEU-
fonden bör vara efterfrågestyrd men 
samtidigt inriktad på att skapa strategisk 
och långsiktig nytta inom viktiga 
politikområden för unionen som annars 
inte skulle få någon finansiering eller få 
otillräcklig finansiering och på så sätt bidra 
till uppnåendet av unionens politiska mål. 
Stödet från InvestEU-fonden bör kunna ges 
till många olika sektorer och regioner, men 
undvika en alltför stor sektoriell eller 
geografisk koncentration och underlätta 
tillträde för projekt som består av 
partnerenheter i flera regioner inom EU.

tillhandahålla en ram för användning av 
skuld-, riskdelnings- och 
egetkapitalinstrument som, beroende på 
vad som är relevant, stöds av en garanti 
från unionens budget och finansiella bidrag 
från genomförandepartnerna. InvestEU-
fonden bör vara efterfrågestyrd men 
samtidigt inriktad på att skapa strategisk 
och långsiktig nytta inom viktiga 
politikområden för unionen som annars 
inte skulle få någon finansiering eller få 
otillräcklig finansiering och på så sätt bidra 
till uppnåendet av unionens politiska mål. 
Stödet från InvestEU-fonden bör kunna ges 
till många olika sektorer och regioner, men 
undvika en alltför stor sektoriell eller 
geografisk koncentration och underlätta 
tillträde för projekt som består av 
partnerenheter i flera regioner inom EU. 
Särskild uppmärksamhet bör riktas mot 
de huvudsakliga sektorer som påverkas av 
den kris som orsakats av covid-19-
pandemin, men också mot de regioner 
som har svårigheter på grund av sitt 
geografiska läge, såsom de yttersta 
randområdena, öområden och avlägsna 
områden.

Or. en

Ändringsförslag 25
Cláudia Monteiro de Aguiar

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 

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 
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unionens kapitalmarknader, bl.a. genom 
lösningar för att motverka fragmenteringen 
på dessa marknader och diversifiera 
finansieringskällorna för unionens företag. 
För att åstadkomma detta bör InvestEU-
fonden stödja projekt som är tekniskt och 
ekonomiskt bärkraftiga genom att 
tillhandahålla en ram för användning av 
skuld-, riskdelnings- och 
egetkapitalinstrument som, beroende på 
vad som är relevant, stöds av en garanti 
från unionens budget och finansiella bidrag 
från genomförandepartnerna. InvestEU-
fonden bör vara efterfrågestyrd men 
samtidigt inriktad på att skapa strategisk 
och långsiktig nytta inom viktiga 
politikområden för unionen som annars 
inte skulle få någon finansiering eller få 
otillräcklig finansiering och på så sätt bidra 
till uppnåendet av unionens politiska mål. 
Stödet från InvestEU-fonden bör kunna ges 
till många olika sektorer och regioner, men 
undvika en alltför stor sektoriell eller 
geografisk koncentration och underlätta 
tillträde för projekt som består av 
partnerenheter i flera regioner inom EU.

unionens kapitalmarknader, bl.a. genom 
lösningar för att motverka fragmenteringen 
på dessa marknader och diversifiera 
finansieringskällorna för unionens företag. 
För att åstadkomma detta bör InvestEU-
fonden stödja projekt som är tekniskt och 
ekonomiskt bärkraftiga genom att 
tillhandahålla en ram för användning av 
skuld-, riskdelnings- och 
egetkapitalinstrument som, beroende på 
vad som är relevant, stöds av en garanti 
från unionens budget och finansiella bidrag 
från genomförandepartnerna. InvestEU-
fonden bör vara efterfrågestyrd men 
samtidigt inriktad på att skapa strategisk 
och långsiktig nytta inom viktiga 
politikområden för unionen som annars 
inte skulle få någon finansiering eller få 
otillräcklig finansiering och på så sätt bidra 
till uppnåendet av unionens politiska mål. 
Stödet från InvestEU-fonden bör kunna ges 
till många olika sektorer och regioner, men 
undvika en alltför stor sektoriell eller 
geografisk koncentration och underlätta 
tillträde för projekt som består av 
partnerenheter i flera regioner inom EU, 
med hänsyn till de yttersta 
randområdenas särdrag.

Or. en

Motivering

De yttersta randområdena har särskilda begränsningar som utgör hinder för deras utveckling 
och hindrar deras integration på den inre marknaden. Den särskilda situationen för de 
yttersta randområdena erkänns i artikel 349 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag 26
Maria Grapini

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. InvestEU-fonden bör bidra till att 
förbättra unionens konkurrenskraft och 

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

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

Or. en

Ändringsförslag 27
Maria Grapini

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. De kulturella och kreativa 
sektorerna är viktiga och snabbväxande 

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

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

Or. en

Ändringsförslag 28
Julie Lechanteux

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Climate targets should not systematically condition programs aimed at encouraging recovery 
and investment in the EU. In the current state of the economy of the Member States, it is 
rather urgent to save priority sectors such as tourism, transport, industry and services, which 
constitute the largest employment pools, particularly in France : sectors which, moreover, 
since the signing of the Paris agreements, have already initiated an energy transition which 
has now become more and more restrictive and costly from an economic point of view, while 
the sustainability and balance of the long-term markets are proving more and more 
precarious due to the health crisis.

Ändringsförslag 29
Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. För att avspegla vikten av att 
bekämpa klimatförändringar i 
överensstämmelse med unionens åtaganden 
att genomföra Parisavtalet om 
klimatförändringar och uppnå målen för 
hållbar utveckling kommer InvestEU-
programmet att bidra till att integrera 
klimatinsatser och uppnå det övergripande 
målet att 25 % av utgifterna i 
unionsbudgeten ska stödja klimatmålen. 30 
% av InvestEU-programmets totala 

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

mångfald. 60 % av InvestEU-programmets 
totala finansieringsram väntas anslås till 
åtgärder som bidrar till klimatmålen och 
mål som rör biologisk mångfald. 
Relevanta åtgärder kommer att identifieras 
under förberedelserna och genomförandet 
av InvestEU-programmet och omprövas i 
samband med relevanta utvärderingar och 
översyner.

Or. en

Ändringsförslag 30
Tilly Metz

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 31
Julie Lechanteux

Förslag till förordning
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Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

_________________
25 COM(2018) 353.

Or. en

Motivering

De övervakningsverktyg som är förbundna med klimatmålen innebär som många andra 
verktyg att kommissionen blandar sig i medlemsstaternas miljöpolitik. Det ekologiska motivet 
är i slutändan endast en förevändning för kommissionen för att utveckla verktyg för 
ytterligare kontroll och ålägga medlemsstaterna och deras industrier verkställighetsåtgärder, 
samtidigt som de är mitt uppe i en hälsokris och kämpar för att påbörja sin ekonomiska 
återhämtning.

Ändringsförslag 32
Tilly Metz

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

11. InvestEU-fondens bidrag till 
uppnåendet av klimat- och energimålen 
för 2030 samt till omställningen till 
klimatneutralitet senast 2040 kommer att 
följas genom ett av unionen inrättat 
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potentiella genomförandepartner, genom 
att på lämpligt sätt tillämpa de kriterier 
som fastställs i [förordningen om 
inrättande av en ram för att underlätta 
hållbara investeringar25] för att avgöra 
huruvida en ekonomisk verksamhet är 
miljömässigt hållbar. InvestEU-
programmet bör även bidra till 
genomförandet av andra dimensioner av 
målen för hållbar utveckling.

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 33
Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13. Investeringsprojekt som får 
betydande stöd från unionen, särskilt på 
infrastrukturområdet, bör granskas av 
genomförandepartnern för att avgöra om de 
har miljö- eller klimatrelaterade eller 
sociala effekter. Investeringsprojekt som 
har sådana effekter bör hållbarhetssäkras i 
enlighet med riktlinjer som kommissionen 
bör ta fram i nära samarbete med 
potentiella genomförandepartner inom 
ramen för InvestEU-programmet. Dessa 
riktlinjer bör på lämpligt sätt utgå från de 
kriterier som fastställs i [förordningen om 

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

Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2020/852 om inrättande 
av en ram för att underlätta hållbara 
investeringar1a för att avgöra om en 
ekonomisk verksamhet är miljömässigt 
hållbar och förenlig med de riktlinjer som 
tagits fram för andra unionsprogram. 
Transaktioner som inte är förenliga med 
uppnåendet av klimatmålen eller de 
kriterier som fastställs i förordning (EU) 
2020/852 bör inte vara stödberättigande 
enligt denna förordning.

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

Or. en

Ändringsförslag 34
Tilly Metz

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 

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

förordning (EU) 2020/852 om inrättande 
av en ram för att underlätta hållbara 
investeringar1a. Det skapar även en risk att 
obalanser förstärks och påverkar 
regionernas utveckling på lång sikt. 
Omfattande investeringar i unionens 
infrastruktur, särskilt vad avser 
sammanlänkning och energieffektivitet och 
skapande av ett gemensamt europeiskt 
transportområde, är nödvändiga för att 
uppnå unionens hållbarhetsmål, inbegripet 
unionens åtaganden i fråga om målen för 
hållbar utveckling samt energi- och 
klimatmålen 2030. Således bör stödet från 
InvestEU-fonden inriktas på investeringar 
på områdena transport- och 
energiinfrastruktur, inbegripet 
energieffektivitet och förnybara 
energikällor samt andra säkra och hållbara 
energikällor med låga utsläpp, 
miljöinfrastruktur, infrastruktur i samband 
med klimatåtgärder, sjöfartsinfrastruktur 
och digital infrastruktur. InvestEU-
programmet bör prioritera områden som är 
underinvesterade och där ytterligare 
investeringar krävs. För att maximera 
effekten och mervärdet av unionens 
finansieringsstöd är det lämpligt att främja 
en effektiv investeringsprocess som 
synliggör vilka projekt som är på gång och 
maximerar synergieffekterna mellan 
relevanta unionsprogram inom t.ex. 
transport, energi och digitalisering. Med 
tanke på att det kan finnas hot mot skydd 
och säkerhet bör investeringsprojekt som 
får unionsstöd omfatta åtgärder som 
säkerställer infrastrukturens resiliens, 
däribland underhålls- och 
säkerhetsåtgärder, samt ta hänsyn till 
principerna om skydd av medborgare i det 
offentliga rummet. Detta bör vara ett 
komplement till de insatser som görs av 
andra unionsfonder, som ger stöd till 
säkerhetsinslagen i investeringar i det 
offentliga rummet, transport, energi och 
annan kritisk infrastruktur, t.ex. Europeiska 
regionala utvecklingsfonden.

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

Or. en

Ändringsförslag 35
Isabel García Muñoz, István Ujhelyi

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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, interoperabilitet 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, inbegripet det 
transeuropeiska transportnätet, särskilt på 
gränsöverskridande sträckor, energi, 
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 
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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.

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 36
Cláudia Monteiro de Aguiar

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 

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, 
särskilt i de yttersta randområdena. 
Omfattande investeringar i unionens 
infrastruktur, särskilt vad avser 
sammanlänkning och energieffektivitet och 
skapande av ett gemensamt europeiskt 
transportområde, är nödvändiga för att 



AM\1211678SV.docx 25/91 PE655.909v01-00

SV

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.

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

Or. en

Motivering

De yttersta randområdena har särskilda begränsningar som utgör hinder för deras utveckling 
och hindrar deras integration på den inre marknaden. Den särskilda situationen för de 
yttersta randområdena erkänns i artikel 349 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag 37
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Kosma Złotowski

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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, multimodalitet och 
energieffektivitet och skapande av ett 
gemensamt europeiskt transportområde, är 
nödvändiga för att uppnå unionens 
hållbarhetsmål, inbegripet unionens 
åtaganden i fråga om målen för hållbar 
utveckling samt energi- och klimatmålen 
2030. Således bör stödet från InvestEU-
fonden inriktas på investeringar på 
områdena transport- och 
energiinfrastruktur, inbegripet 
energieffektivitet och förnybara 
energikällor samt andra säkra och hållbara 
energikällor med låga utsläpp, 
miljöinfrastruktur, infrastruktur i samband 
med klimatåtgärder, sjöfartsinfrastruktur 
och digital infrastruktur. InvestEU-
programmet bör prioritera områden som är 
underinvesterade och där ytterligare 
investeringar krävs. För att maximera 
effekten och mervärdet av unionens 
finansieringsstöd är det lämpligt att främja 
en effektiv investeringsprocess som 
synliggör vilka projekt som är på gång och 
maximerar synergieffekterna mellan 
relevanta unionsprogram inom t.ex. 
transport, energi och digitalisering. Med 
tanke på att det kan finnas hot mot skydd 
och säkerhet bör investeringsprojekt som 
får unionsstöd omfatta åtgärder som 
säkerställer infrastrukturens resiliens, 
däribland underhålls- och 
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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.

säkerhetsåtgärder, samt ta hänsyn till 
principerna om skydd av medborgare i det 
offentliga rummet och stadsområden. 
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 38
Kathleen Van Brempt

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, 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 de nya 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 utan växthusgasutsläpp, 
miljöinfrastruktur, infrastruktur i samband 
med klimatåtgärder, sjöfartsinfrastruktur 
och digital infrastruktur. InvestEU-
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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.

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 39
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

16. Verklig multimodalitet är en 
möjlighet att skapa ett effektivt och 
miljövänligt transportnät som utnyttjar 
samtliga transportmedels maximala 
potential och genererar synergieffekter 
mellan dem. InvestEU-programmet bör 
stödja investeringar i multimodala 
transportknutpunkter som, trots sin stora 
ekonomiska potential och affärsnytta, 
innebär betydande risker för privata 
investerare. InvestEU-programmet bör 
även bidra till utvecklingen och införandet 

16. Verklig multimodalitet är en 
möjlighet att skapa ett effektivt och 
miljövänligt transportnät som utnyttjar 
samtliga transportmedels maximala 
potential, med särskild inriktning på 
järnvägstransport, och genererar 
synergieffekter mellan dem. InvestEU-
programmet bör stödja investeringar i 
multimodala transportknutpunkter som, 
trots sin stora ekonomiska och 
miljömässiga potential och affärsnytta, 
innebär betydande risker för privata 
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av intelligenta transportsystem (ITS). 
InvestEU-programmet bör bidra till att öka 
insatserna för att utveckla och använda 
teknik som bidrar till att förbättra 
fordonens och väginfrastrukturens 
säkerhet.

investerare. InvestEU-programmet bör 
även bidra till utvecklingen och införandet 
av intelligenta transportsystem (ITS) och 
infrastruktur för alternativa bränslen. 
InvestEU-programmet bör bidra till att öka 
insatserna för att utveckla och använda 
teknik som bidrar till att förbättra 
fordonens och väginfrastrukturens 
säkerhet.

Or. en

Ändringsförslag 40
István Ujhelyi, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Bogusław 
Liberadzki, Sara Cerdas, Marianne Vind, Vera Tax, Josianne Cutajar, Maria Grapini, 
Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

19. Turistnäringen är viktig för 
unionens ekonomi och denna sektor har 
upplevt en särskilt kraftig nedgång till följd 
av covid-19-pandemin. InvestEU-
programmet bör bidra till att stärka 
sektorns långsiktiga konkurrenskraft 
genom att lägga grunden till en ny, smart, 
hållbar, innovativ, modern och 
motståndskraftig turism- och resesektor i 
EU, inbegripet innovativa åtgärder för att 
minska sektorns klimat- och miljöavtryck. 
De restriktioner när det gäller sociala 
kontakter som införts och stängningen av 
gränser under covid-19-krisen har fått 
mycket negativa ekonomiska effekter för 
turismen och därmed sammanhängande 
sektorer. Den regionala och lokala nivån 
bör delta på ett tillfredsställande sätt i 
InvestEU-programmet, och regioner och 
städer som är starkt beroende av turism 
bör få särskild uppmärksamhet och hjälp 
och situationen för avlägsna områden och 
landsbygdsområden samt öar bör särskilt 
beaktas.
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Or. en

Ändringsförslag 41
Tilly Metz

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

19. Turistnäringen är viktig för 
unionens ekonomi och denna sektor har 
upplevt en särskilt kraftig nedgång till följd 
av covid-19-pandemin, med stor 
arbetslöshet som i synnerhet påverkar 
säsongsarbetare och personer i utsatta 
situationer. InvestEU-programmet bör 
bidra till att stärka sektorns långsiktiga 
konkurrenskraft och utveckla en hållbar 
turismsektor, i synnerhet tillgänglighet, 
ekoturism och järnvägsresor till 
överkomligt pris, genom att stödja insatser 
som främjar en hållbar, innovativ och 
digital återhämtning av turismen, vilket 
bör bidra till att skapa flera fasta, lokala 
och kvalitativa arbetstillfällen.

Or. en

Ändringsförslag 42
Elena Kountoura

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

19. Turistnäringen är viktig för 
unionens ekonomi och denna sektor har 
upplevt en särskilt kraftig nedgång till följd 
av covid-19-pandemin. För många 
europeiska regioner har turismen 
strategisk betydelse för hela ekonomin 
och fungerar som en multiplikator för 
tillväxt och sysselsättning. InvestEU-
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programmet bör bidra till att stärka 
sektorns återhämtning, konkurrenskraft 
och hållbarhet genom att stödja insatser 
som främjar hållbar, innovativ och digital 
turism.

Or. en

Ändringsförslag 43
Angel Dzhambazki

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 44
Sara Cerdas

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

19. Turistnäringen är viktig för 
unionen och för utvecklingen av den inre 
marknaden, ekonomin och denna sektor, 
som har upplevt en särskilt kraftig nedgång 
till följd av covid-19-pandemin. 
Förlusterna för sektorn har inte bara lett 
till ekonomiska förluster för ombud och 
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hållbar, innovativ och digital turism. operatörer, utan även till förlorade 
arbetstillfällen. Den ekonomiska 
utvecklingen i många regioner som är 
starkt beroende av turismsektorn, såsom 
de yttersta randområdena samt kust- och 
öområdena, har drabbats hårt. InvestEU-
programmet bör bidra till att stärka 
sektorns långsiktiga konkurrenskraft 
genom att stödja insatser som främjar 
hållbar, innovativ och digital turism, men 
också för att skapa nya jobb inom sektorn.

Or. en

Ändringsförslag 45
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 46
Tilly Metz

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

20. En betydande ansträngning måste 
omgående göras för att investera i och 

20. En betydande ansträngning måste 
omgående göras för att investera i och 
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främja digitalisering samt säkerställa att 
nyttan av digitaliseringen kommer alla 
unionens medborgare och företag till del. 
Den starka politiska ramen för strategin för 
den digitala inre marknaden bör nu 
matchas med lika ambitiösa investeringar, 
bl.a. inom artificiell intelligens i linje med 
programmet för ett digitalt Europa.

främja digitalisering samt säkerställa att 
nyttan av digitaliseringen kommer alla 
unionens medborgare och företag till del. 
Den starka politiska ramen för strategin för 
den digitala inre marknaden bör nu 
matchas med lika ambitiösa investeringar, 
bl.a. inom etisk artificiell intelligens i linje 
med programmet för ett digitalt Europa.

Or. en

Ändringsförslag 47
Sara Cerdas

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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



PE655.909v01-00 34/91 AM\1211678SV.docx

SV

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

och som påverkas av den strukturella 
omställningen till en koldioxidsnål 
ekonomi. Den bör användas för att stödja 
projekt som genererar positiva sociala 
effekter och bidrar till social delaktighet 
genom att öka sysselsättningen i alla 
regioner, i synnerhet bland lågutbildade 
och långtidsarbetslösa, särskilt i de yttersta 
randområdena, som rent allmänt har 
strukturella problem med 
sysselsättningen. Programmet bör stödja 
utveckling av projekt som förbättrar 
situationen när det gäller jämställdhet, lika 
möjligheter, icke-diskriminering, 
tillgänglighet, solidaritet mellan 
generationer, sektorn för hälso- och 
sjukvård och sociala tjänster, 
subventionerat boende, hemlöshet, digital 
delaktighet, utveckling av lokalsamhällen, 
roll och plats i samhället för unga 
människor och sårbara grupper, däribland 
medborgare från tredjeländer. InvestEU-
programmet bör även stödja europeisk 
kultur och kreativitet som tjänar ett socialt 
syfte.

Or. en

Ändringsförslag 48
Isabel García Muñoz, István Ujhelyi

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 

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 
snabbt åtgärda strategiska sårbarheter på 
ett samordnat sätt för att förbättra 
unionens krishanteringsförmåga och 
motståndskraften i hela ekonomin. Bara en 
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integrerad europeisk ekonomi kan bevara 
den inre marknaden och säkerställa 
likvärdiga konkurrensvillkor även för de 
medlemsstater som drabbats hårdast.

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

Or. en

Ändringsförslag 49
Maria Grapini

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, inkluderande och 
integrerad europeisk ekonomi kan skydda 
den inre marknaden mot faran med 
fragmentering och säkerställa likvärdiga 
konkurrensvillkor även för de 
medlemsstater som drabbats hårdast.

Or. en

Ändringsförslag 50
Tilly Metz

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

politikområdet strategiska europeiska 
investeringar bör vara att stödja 
slutmottagare som är etablerade i en 
medlemsstat och verksamma i unionen, 
och vars verksamhet är av strategisk 
betydelse för unionen, särskilt med tanke 
på den gröna omställningen, den digitala 
omvandlingen och förbättrad resiliens 
inom i) kritisk hälso- och sjukvård, 
tillverkning och lagring av läkemedel, 
främjande av hållbar och etisk 
produktion, upphandling, förvaltning och 
icke-exklusiv licensiering av produkter 
som är relevanta i kriser för att 
säkerställa att de är prismässigt 
överkomliga som ett komplement till 
andra unionsinstrument, medicintekniska 
produkter, medicinska förnödenheter och 
skyddsutrustning, förstärkning av 
kapaciteten att hantera hälsokriser och av 
systemet för civilskydd, baserat på 
principerna om att produkter som är 
väsentliga i hälsokriser ska vara allmänt 
tillgängliga och prismässigt överkomliga, 
ii) kritisk infrastruktur, oavsett om den är 
fysisk eller virtuell, iii) tillhandahållande 
av varor och tjänster som bidrar till drift 
och underhåll av sådan infrastruktur, iv) 
grundläggande möjliggörande, 
banbrytande, grön och digital teknik och 
omvälvande innovationer, där investeringar 
är strategiskt viktiga för unionens 
industriella framtid och innefattande etisk 
artificiell intelligens, 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 grön vätgas och 
bränslecelltillämpningar, teknik för 
utfasning av fossila bränslen för industrin, 
teknik för cirkulär ekonomi, biomedicin, 
nanoteknik, läkemedel och avancerade 
material, v) återvinnings- och 
produktionsanläggningar för 
massproduktion av informations- och 
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428/2009. Slutmottagarna bör ha sitt säte i 
en medlemsstat och vara verksamma i 
unionen i den meningen att de har 
betydande verksamhet där med avseende 
på personal, tillverkning, forskning och 
utveckling eller annan affärsverksamhet. 
Projekt som bidrar till att diversifiera 
strategiska försörjningskedjor på den inre 
marknaden genom verksamhet på flera 
platser i EU bör kunna få stöd.

kommunikationstekniska komponenter och 
anordningar i EU, vi) tillhandahållande och 
lagring av kritiska insatsvaror för offentliga 
aktörer, företag eller konsumenter i 
unionen, vii) kritisk teknik och kritiska 
insatsvaror för unionens och dess 
medlemsstaters säkerhet, exempelvis inom 
rymdsektorn och cybersäkerhet. 
Slutmottagarna bör ha obligatoriska planer 
för en omställning till en hållbar 
ekonomisk verksamhet och ha sitt säte i en 
medlemsstat, utan att ha dotterbolag som 
saknar verklig ekonomisk verksamhet i ett 
land som finns med i EU-förteckningen 
över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner, 
samtidigt som de bör vara verksamma i 
unionen i den meningen att de har 
betydande verksamhet där med avseende 
på personal, tillverkning, forskning och 
utveckling eller annan affärsverksamhet. 
Projekt som bidrar till att diversifiera 
strategiska försörjningskedjor på den inre 
marknaden genom verksamhet på flera 
platser i EU bör kunna få stöd. 
Fördelningen av finansieringsramen bör i 
synnerhet säkerställa stöd till projekt som 
hjälper till att rädda liv på kort, medellång 
och lång sikt.

Or. en

Ändringsförslag 51
Isabel García Muñoz, István Ujhelyi

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

28. Den viktigaste funktionen för 
politikområdet strategiska europeiska 
investeringar bör vara att stödja 
slutmottagare som är etablerade i en 
medlemsstat och verksamma i unionen, 
och vars verksamhet är av strategisk 
betydelse för unionen, särskilt med tanke 
på den gröna omställningen, den digitala 

28. Den viktigaste funktionen för 
politikområdet strategiska europeiska 
investeringar bör vara att stödja 
slutmottagare som är etablerade i en 
medlemsstat och verksamma i unionen, 
och vars verksamhet är av strategisk 
betydelse för unionen, särskilt med tanke 
på den gröna omställningen, den digitala 



PE655.909v01-00 38/91 AM\1211678SV.docx

SV

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, vii) kritisk teknik och kritiska 
insatsvaror för unionens och dess 
medlemsstaters säkerhet, exempelvis inom 
försvars- och rymdsektorer och 
cybersäkerhet, samt produkter med dubbla 
användningsområden enligt definitionen i 
artikel 2.1 i rådets förordning (EG) nr 
428/2009. Slutmottagarna bör ha sitt säte i 
en medlemsstat och vara verksamma i 
unionen i den meningen att de har 
betydande verksamhet där med avseende 
på personal, tillverkning, forskning och 
utveckling eller annan affärsverksamhet. 
Projekt som bidrar till att diversifiera 

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, inbegripet det transeuropeiska 
transportnätet (TEN-T), särskilt på 
gränsöverskridande sträckor, iii) 
tillhandahållande av varor och tjänster som 
bidrar till drift och underhåll av sådan 
infrastruktur, inbegripet finansiering och 
mänskliga resurser för att hitta lösningar 
på flaskhalsar i TEN-T och minska den 
administrativa bördan på 
gränsöverskridande sträckor, 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 
och lösningar för multimodalitet och 
hållbar rörlighet, tillämpningar för ren 
vätgas och bränslecelltillämpningar, teknik 
för utfasning av fossila bränslen för 
industrin, avskiljning och lagring av 
koldioxid och teknik för cirkulär ekonomi, 
biomedicin, nanoteknik, läkemedel och 
avancerade material, v) 
produktionsanläggningar för 
massproduktion av informations- och 
kommunikationstekniska komponenter och 
anordningar i EU, vi) tillhandahållande och 
lagring av kritiska insatsvaror för offentliga 
aktörer, företag eller konsumenter i 
unionen, vii) kritisk teknik och kritiska 
insatsvaror för unionens och dess 
medlemsstaters säkerhet, exempelvis inom 
försvars- och rymdsektorer och 
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strategiska försörjningskedjor på den inre 
marknaden genom verksamhet på flera 
platser i EU bör kunna få stöd.

cybersäkerhet, samt produkter med dubbla 
användningsområden enligt definitionen i 
artikel 2.1 i rådets förordning (EG) nr 
428/2009. Slutmottagarna bör ha sitt säte i 
en medlemsstat och vara verksamma i 
unionen i den meningen att de har 
betydande verksamhet där med avseende 
på personal, tillverkning, forskning och 
utveckling eller annan affärsverksamhet. 
Projekt som bidrar till att diversifiera 
strategiska försörjningskedjor på den inre 
marknaden genom verksamhet på flera 
platser i EU bör kunna få stöd.

Or. en

Ändringsförslag 52
Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 53
Maria Grapini

Förslag till förordning
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Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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, viii) tillverkning. 
Slutmottagarna bör ha sitt säte i en 
medlemsstat och vara verksamma i 
unionen i den meningen att de har 
betydande verksamhet där med avseende 
på personal, tillverkning, forskning och 
utveckling eller annan affärsverksamhet. 
Projekt som bidrar till att diversifiera 
strategiska försörjningskedjor på den inre 
marknaden genom verksamhet på flera 
platser i EU bör kunna få stöd.

Or. en

Ändringsförslag 54
Elena Kountoura

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

digital teknik och omvälvande 
innovationer, där investeringar är 
strategiskt viktiga för unionens 
ekonomiska 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, 
hållbar turism, tillämpningar för ren 
vätgas och bränslecelltillämpningar, teknik 
för utfasning av fossila bränslen för 
industrin, avskiljning och lagring av 
koldioxid och teknik för cirkulär ekonomi, 
biomedicin, nanoteknik, läkemedel och 
avancerade material, v) 
produktionsanläggningar för 
massproduktion av informations- och 
kommunikationstekniska komponenter och 
anordningar i EU, vi) tillhandahållande och 
lagring av kritiska insatsvaror för offentliga 
aktörer, företag eller konsumenter i 
unionen, vii) Kritisk teknik och kritiska 
insatsvaror för unionens och dess 
medlemsstaters säkerhet, exempelvis inom 
försvars- och rymdsektorer och 
cybersäkerhet, samt produkter med dubbla 
användningsområden enligt definitionen i 
artikel 2.1 i rådets förordning (EG) nr 
428/2009. Slutmottagarna bör ha sitt säte i 
en medlemsstat och vara verksamma i 
unionen i den meningen att de har 
betydande verksamhet där med avseende 
på personal, tillverkning, forskning och 
utveckling eller annan affärsverksamhet. 
Projekt som bidrar till att diversifiera 
strategiska försörjningskedjor på den inre 
marknaden genom verksamhet på flera 
platser i EU bör kunna få stöd.

Or. en

Ändringsförslag 55
Tilly Metz
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Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 56
Tilly Metz

Förslag till förordning
Skäl 29a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 57
Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 58
Tilly Metz

Förslag till förordning
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

40. Den EU-garanti som ligger till 
grund för InvestEU-fonden bör genomföras 

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

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

Or. en

Ändringsförslag 59
Tilly Metz

Förslag till förordning
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Artikel 2 – punkt 1 – led 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 60
Tilly Metz

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 28a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28a) principen orsaka inte betydande 
skada: att avstå från att orsaka 
”betydande skada för miljömål” enligt 
artikel 17 i förordning (EU) 2020/852 
(taxonomiförordningen).

Or. en
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Ändringsförslag 61
Tilly Metz

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. InvestEU-programmets allmänna 
mål är att stödja unionens politiska mål 
med hjälp av finansierings- och 
investeringstransaktioner som fullt ut 
överensstämmer med unionens klimatmål, 
särskilt den europeiska klimatlagen1g, 
klimatneutralitetsmålet, de kriterier som 
fastställs i förordning (EU) 2020/8521h, 
målen för den gröna given samt målen om 
biologisk mångfald, och bidrar till 
följande:

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

Or. en

Ändringsförslag 62
Tilly Metz

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 

(g) Hållbar och inkluderande 
återhämtning av unionens ekonomi efter 
den kris som orsakats av covid-19-
pandemin, som fullt ut överensstämmer 
med unionens klimatmål, i synnerhet den 
europeiska klimatlagen1i, 
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strategisk betydelse för unionen i fråga om 
kritisk infrastruktur, banbrytande teknik, 
omvälvande innovationer och insatsvaror 
för företag och konsumenter.

klimatneutralitetsmålet, de kriterier som 
fastställs i förordningen om inrättande av 
en ram för att underlätta hållbara 
investeringar1j, målen för den gröna given 
samt målen om biologisk mångfald, för att 
upprätthålla och stärka unionens 
strategiska värdekedjor, 
klimatomställningen, den digitala 
omvandlingen och investeringar som ökar 
resiliensen i enlighet med bilaga V, och 
upprätthålla och förstärka verksamhet av 
strategisk betydelse för unionen i fråga om 
kritisk infrastruktur, banbrytande teknik, 
omvälvande innovationer och insatsvaror. 
Målen för fonden bör eftersträvas inom 
ramen för hållbar utveckling och i 
enlighet med Århuskonventionen och 
unionens arbete för att bevara, skydda 
och förbättra miljöns kvalitet och 
bekämpa klimatförändring, i enlighet med 
artiklarna 11 och 191.1 i EUF-fördraget. 
Stöd genom fonden ska följa principen 
om att sätta energieffektivitet främst.

Or. en

Ändringsförslag 63
Isabel García Muñoz, István Ujhelyi

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 64
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(g) Hållbar och inkluderande 
återhämtning av unionens ekonomi efter 
den kris som orsakats av covid-19-
pandemin, för att upprätthålla och stärka 
unionens strategiska värdekedjor och 
upprätthålla och förstärka verksamhet av 
strategisk betydelse för unionen i fråga om 
kritisk infrastruktur, banbrytande teknik, 
omvälvande innovationer och insatsvaror 
för företag och konsumenter, särskilt inom 
de sektorer som påverkas mest av krisen, 
såsom turism och transport.

Or. en

Ändringsförslag 65
Maria Grapini

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 66
István Ujhelyi, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Bogusław 
Liberadzki, Sara Cerdas, Marianne Vind, Vera Tax, Josianne Cutajar, Maria Grapini, 
Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Den kris som orsakats av covid-19 
har visat hur nödvändigt det är att stärka 
och främja nya mål, såsom hållbar turism 
och kultur.

Or. en

Ändringsförslag 67
Tilly Metz

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(e) Att stödja finansierings- och 
investeringstransaktioner i de sektorer som 
avses i artikel 7.1 e, för att upprätthålla och 
stärka unionens och dess ekonomis 
strategiska autonomi och hållbarhet, i 
enlighet med energi- och 
klimatlagstiftningen och energi- och 
klimatmålen till 2030 samt målet att 
uppnå klimatneutralitet till 2040, den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter, 
målen för den gröna omställningen och 
den digitala omvandlingen, tekniskt 
oberoende, hållbar tillväxt för alla, 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning, skapande av 
arbetstillfällen av god kvalitet samt 
forskning och innovation.
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Or. en

Ändringsförslag 68
Tilly Metz

Förslag till förordning
Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3a
Europeisk klimatlag

Denna förordning ska fullt ut respektera 
unionens samtliga skyldigheter enligt den 
europeiska klimatlagen1a.
_________________
1a Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) xx/xx om inrättande av 
en ram för att uppnå klimatneutralitet och 
om ändring av förordning (EU) 
2018/1999 (EUT L 198, 22.6.2020, s. 13).

Or. en

Ändringsförslag 69
Tilly Metz

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. InvestEU-fonden ska användas 
inom följande fem politikområden för att 
åtgärda marknadsmisslyckanden eller 
suboptimala investeringssituationer inom 
respektive områdes räckvidd:

1. InvestEU-fonden ska användas 
inom följande fem politikområden för att 
åtgärda marknadsmisslyckanden eller 
suboptimala investeringssituationer inom 
respektive områdes räckvidd, under 
iakttagande av principen orsaka inte 
betydande skada:

Or. en



AM\1211678SV.docx 53/91 PE655.909v01-00

SV

Ändringsförslag 70
Tilly Metz, Jakop G. Dalunde

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 71
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 72
Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 73
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
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Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 74
Cláudia Monteiro de Aguiar

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 75
Cláudia Monteiro de Aguiar

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led d

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

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

Or. en

Ändringsförslag 76
Tilly Metz

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(e) Politikområdet strategiska 
europeiska investeringar, som omfattar 
strategiska investeringar för att stödja 
slutmottagare som är etablerade i en 
medlemsstat och verksamma i unionen, 
som inte varit involverade i, utretts eller 
åtalats för penningtvätt, finansiering av 
terrorism, skatteflykt eller 
skatteundandragande, och vars 
verksamhet är av strategisk betydelse för 
unionen och förenlig med EU:s mål för 
2030 och det klimatneutralitetsmål som 
förankras i den europeiska klimatlagen1k 
och förordning (EU) 2020/8521l samt 
främjar den digitala omvandlingen och 
förbättrad resiliens i det europeiska 
samhället och den europeiska ekonomin, 
på ett av följande områden:

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

Or. en

Ändringsförslag 77
Tilly Metz

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

ii) Kritisk infrastruktur, oavsett om 
den är fysisk eller virtuell, som inte 
tillfogar ”betydande skada för miljömål” 
enligt artikel 17 i förordning (EU) 
2020/8521a, inbegripet infrastrukturdelar 
som identifierats som kritiska på områdena 
energi, hållbar transport och turism, miljö, 
vatten, hälsa, säker digital kommunikation 
och nät, sakernas internet, 
onlineplattformar, säkra molntjänster och 
säker databehandling eller datalagring, 
betalningar och finansiell infrastruktur, 
flyg- och rymdsektorn, kommunikationer, 
medier, utbildning, infrastruktur för val och 
känsliga anläggningar samt mark och 
fastigheter som är avgörande för 
användningen av sådan kritisk 
infrastruktur.

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

Ändringsförslag 78
Isabel García Muñoz, István Ujhelyi

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 79
István Ujhelyi, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Bogusław 
Liberadzki, Sara Cerdas, Marianne Vind, Vera Tax, Josianne Cutajar, Maria Grapini, 
Kathleen Van Brempt

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 80
Tilly Metz, Jakop G. Dalunde

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iiia) Tekniska tjänster för 
biljetthantering och smidig rörlighet, med 
särskild tonvikt på ytterligare utveckling 
av järnvägstransport och utbyggnaden av 
järnvägsnätet för nattåg.

Or. en

Ändringsförslag 81
Cláudia Monteiro de Aguiar

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iiia) Kritiska strategiska investeringar i 
hållbar turism.

Or. en

Ändringsförslag 82
Elena Kountoura
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Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led e – led iv – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 83
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) artificiell intelligens, 
blockkedjeteknik, programvara, 
robotteknik, halvledare, mikroprocessorer, 
avancerad molnteknik, högpresterande 
datorsystem, cybersäkerhet, kvantteknik, 
fotonik, industriell bioteknik, självkörande 
fordon och teknik som avser fordons och 
vägars säkerhet,

Or. en

Ändringsförslag 84
Tilly Metz

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) artificiell intelligens, 
blockkedjeteknik, programvara, 
robotteknik, halvledare, mikroprocessorer, 
avancerad molnteknik, högpresterande 
datorsystem, cybersäkerhet, kvantteknik, 

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

Or. en

Ändringsförslag 85
Tilly Metz

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 86
Kathleen Van Brempt

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(b) teknik för förnybar energi, 
energilagringsteknik, inbegripet batterier, 
teknik för hållbara transporter, 
tillämpningar för grön vätgas från 
förnybara energikällor och 
bränslecelltillämpningar, teknik för 
utfasning av fossila bränslen för industrin, 
avskiljning och lagring av koldioxid samt 
användning enbart vid oundvikliga 
utsläpp, och teknik för cirkulär ekonomi,

Or. en
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Ändringsförslag 87
Elena Kountoura

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) hållbar turism.

Or. en

Ändringsförslag 88
István Ujhelyi, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Bogusław 
Liberadzki, Sara Cerdas, Marianne Vind, Vera Tax, Josianne Cutajar, Maria Grapini, 
Kathleen Van Brempt

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

via) Kritiska strategiska investeringar i 
strukturer för hållbar turism, som även 
kan integreras i insatser för att bevara 
den biologiska mångfalden, inbegripet 
investeringar som främjar en övergång 
från massturism till andra former av 
kulturell och hållbar turism.

Or. en

Ändringsförslag 89
Tilly Metz

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

vii) Kritisk teknik och kritiska 
insatsvaror för unionens och dess 
medlemsstaters säkerhet, exempelvis inom 
försvars- och rymdsektorer och 
cybersäkerhet, samt produkter med dubbla 

vii) Kritisk teknik och kritiska 
insatsvaror för unionens och dess 
medlemsstaters säkerhet, exempelvis inom 
rymdsektorn och cybersäkerhet.
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användningsområden enligt definitionen i 
artikel 2.1 i rådets förordning (EG) nr 
428/2009.

Or. en

Ändringsförslag 90
Tilly Metz

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 91
Tilly Metz

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

viia) Finansieringen och 
investeringarna inom detta politikområde 
ska företrädesvis anslås till initiativ som 
bidrar till att rädda liv på kort, medellång 
och lång sikt, samt garantera tillräckligt 
stöd avseende utmaningarna i samband 
med klimatkrisen, miljöförstöringen och 
digitaliseringen.

Or. en
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Ändringsförslag 92
Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Finansierings- och 
investeringstransaktioner ska granskas för 
att avgöra om de har miljö- eller 
klimatrelaterade eller sociala effekter. Om 
transaktionerna har sådana effekter ska de 
bli föremål för hållbarhetssäkring med 
tanke på klimatmässig, miljömässig och 
social hållbarhet, i syfte att minimera de 
negativa effekterna och maximera 
fördelarna på klimatområdet, miljöområdet 
och det sociala området. För detta ändamål 
ska projektansvariga som söker 
finansiering lämna lämplig information på 
grundval av de riktlinjer som avses i punkt 
4. Projekt under en viss storlek som 
preciseras i riktlinjerna ska undantas från 
hållbarhetssäkringen. Projekt som inte är 
förenliga med klimatmålen och som inte 
uppfyller de kriterier som fastställs i 
förordning (EU) 2020/8521a ska inte vara 
stödberättigande enligt denna förordning. 
Om genomförandepartnern kommer fram 
till att en hållbarhetssäkring inte ska 
genomföras ska den lämna en motivering 
till investeringskommittén.

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

Or. en

Ändringsförslag 93
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Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(d) identifiera projekt som är 
oförenliga med uppnåendet av de nya 
energi- och klimatmålen för 2030, 
klimatlagen, unionens mål att nå 
klimatneutralitet senast till 2050 eller med 
de kriterier som fastställs i förordning 
(EU) 2020/8521a,

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

Or. en

Ändringsförslag 94
Tilly Metz

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(d) identifiera projekt som är 
oförenliga med uppnåendet av 
klimatneutralitetsmålen under 
användning av de kriterier som fastställs i 
förordning (EU) 2020/8521a,

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

Ändringsförslag 95
Tilly Metz

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) bedöma projekten i förhållande till 
deras bidrag till klimat- och energimål, 
särskilt till unionens nya klimatmål för 
2030 och till omställningen till 
klimatneutrala ekonomier till 2040,

Or. en

Ändringsförslag 96
Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 6 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

6. Genomförandepartner ska ha som 
mål att 100 % av investeringarna inom 
politikområdet hållbar infrastruktur och 60 
% inom politikområdet strategiska 
europeiska investeringar ska bidra till att 
uppnå unionens klimat- och miljömål.

Or. en

Ändringsförslag 97
Tilly Metz

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 6 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Genomförandepartner ska ha som 6. Genomförandepartner ska ha som 
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mål att minst 60 % av investeringarna inom 
politikområdet hållbar infrastruktur ska 
bidra till att uppnå unionens klimat- och 
miljömål.

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

Or. en

Ändringsförslag 98
Kosma Złotowski

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 6 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 99
Markus Pieper

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 6 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 100
Tilly Metz
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Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 101
Kathleen Van Brempt

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en
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Ändringsförslag 102
Tilly Metz

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 103
Cláudia Monteiro de Aguiar

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Medlemsstatskomponenten ska 
åtgärda specifika marknadsmisslyckanden 
eller suboptimala investeringssituationer i 
en eller flera regioner eller medlemsstater 
för att uppnå de politiska målen för de 
fonder under delad förvaltning som bidrar 
eller för det tilläggsbelopp som en 
medlemsstat tillhandahåller enligt artikel 
4.1 tredje stycket, i synnerhet för att stärka 
den ekonomiska, sociala och territoriella 
sammanhållningen i unionen genom att 
åtgärda obalanser mellan dess regioner.

(b) Medlemsstatskomponenten ska 
åtgärda specifika marknadsmisslyckanden 
eller suboptimala investeringssituationer i 
en eller flera regioner eller medlemsstater 
för att uppnå de politiska målen för de 
fonder under delad förvaltning som bidrar 
eller för det tilläggsbelopp som en 
medlemsstat tillhandahåller enligt artikel 
4.1 tredje stycket, i synnerhet för att stärka 
den ekonomiska, sociala och territoriella 
sammanhållningen i unionen genom att 
åtgärda obalanser mellan dess regioner, 
särskilt i de yttersta randområdena.

Or. en
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Motivering

De yttersta randområdena har särskilda begränsningar som utgör hinder för deras utveckling 
och hindrar deras integration på den inre marknaden. Den särskilda situationen för de 
yttersta randområdena erkänns i artikel 349 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag 104
Tilly Metz

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. EIB ska utan dröjsmål göra sin 
utlåningspolicy för transportsektorn fullt 
förenlig med den europeiska gröna given i 
allmänhet och med EU:s klimatmål i 
synnerhet.

Or. en

Ändringsförslag 105
Dominique Riquet

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. 75 % av EU-garantin inom EU-
komponenten enligt artikel 4.1 första 
stycket, som uppgår till 56 365 380 000 
EUR, ska beviljas EIB-gruppen. EIB-
gruppen ska lämna ett sammanlagt 
finansiellt bidrag på 9 418 270 000 EUR. 
Detta bidrag ska lämnas på ett sätt och i en 
form som underlättar genomförandet av 
InvestEU-fonden och uppnåendet av de 
mål som anges i artikel 14.2.

4. 50 % av EU-garantin inom EU-
komponenten enligt artikel 4.1 första 
stycket ska beviljas EIB-gruppen. EIB-
gruppen ska lämna ett sammanlagt 
finansiellt bidrag på 9 418 270 000 EUR. 
Detta bidrag ska lämnas på ett sätt och i en 
form som underlättar genomförandet av 
InvestEU-fonden och uppnåendet av de 
mål som anges i artikel 14.2.

Or. en

Ändringsförslag 106
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Dominique Riquet

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Återstående 25 % av EU-garantin 
inom EU-komponenten ska beviljas andra 
genomförandepartner, som också ska 
lämna ett finansiellt bidrag som ska 
fastställas i garantiavtalen.

5. Återstående 50 % av EU-garantin 
inom EU-komponenten ska beviljas andra 
genomförandepartner, som också ska 
lämna ett finansiellt bidrag som ska 
fastställas i garantiavtalen.

Or. en

Ändringsförslag 107
Cláudia Monteiro de Aguiar

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

De yttersta randområdena har särskilda begränsningar som utgör hinder för deras utveckling 
och hindrar deras integration på den inre marknaden. Den särskilda situationen för de 
yttersta randområdena erkänns i artikel 349 i EUF-fördraget.
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Ändringsförslag 108
Tilly Metz

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Hur den föreslagna transaktionen 
bidrar till EU:s politiska mål.

b) Hur den föreslagna transaktionen 
bidrar till EU:s politiska mål, särskilt vad 
gäller dess bidrag till EU:s mål för 
biologisk mångfald, klimat och energi för 
2030 och omställningen till 
klimatneutralitet till 2040.

Or. en

Ändringsförslag 109
Tilly Metz

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

c) bistå de projektansvariga, där så är 
lämpligt, vid utvecklingen av deras projekt 
så att de uppfyller målen enligt artiklarna 3 
och 7 och kriterierna för stödberättigande i 
artikel 13, och underlätta utvecklingen av 
viktiga projekt av gemensamt europeiskt 
intresse i överensstämmelse med unionens 
klimat- och miljömål, med särskild 
hänsyn till förordning (EU) 2020/8521m 
samt ökad insyn i genomförandet av dem, 
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,

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

Or. en

Ändringsförslag 110
Cláudia Monteiro de Aguiar

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. InvestEU:s rådgivningscentrum ska 
vid behov finnas representerat på lokal 
nivå. Lokal representation ska särskilt 
inrättas i medlemsstater eller regioner med 
svårigheter att utveckla projekt inom ramen 
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 för att kunna 
ge sådant rådgivningsstöd som avses i 
punkt 1, inbegripet stöd för att genomföra 
och inkludera småskaliga projekt.

7. InvestEU:s rådgivningscentrum ska 
vid behov finnas representerat på lokal 
nivå. Lokal representation ska särskilt 
inrättas i medlemsstater eller regioner, 
såsom de yttersta randområdena, med 
svårigheter att utveckla projekt inom ramen 
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 för att kunna 
ge sådant rådgivningsstöd som avses i 
punkt 1, inbegripet stöd för att genomföra 
och inkludera småskaliga projekt.

Or. en

Motivering

I enlighet med vad som anges i COM(2017)0623 med titeln ”Ett starkare och förnyat 
strategiskt partnerskap med EU:s yttersta randområden” bör dessa regioner ha ett särskilt 
rådgivningscentrum för att förbättra deras tillgång till investEU.

Ändringsförslag 111
Dorien Rookmaker

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska rapportera om 
genomförandet av InvestEU-programmet i 
enlighet med artiklarna 241 och 250 i 
budgetförordningen. I enlighet med artikel 
41.5 i budgetförordningen ska årsrapporten 
innehålla information om graden av 
genomförande av programmet sett till dess 
mål och prestationsindikatorer. För detta 
ändamål ska varje genomförandepartner 
årligen lämna de uppgifter som krävs för 
att kommissionen ska kunna uppfylla sina 
rapporteringsskyldigheter, inbegripet 
uppgifter om tillämpningen av EU-
garantin.

3. Kommissionen ska rapportera om 
genomförandet av InvestEU-programmet i 
enlighet med artiklarna 241 och 250 i 
budgetförordningen. I enlighet med artikel 
41.5 i budgetförordningen ska årsrapporten 
innehålla information om graden av 
genomförande av programmet sett till dess 
mål och prestationsindikatorer. För detta 
ändamål ska varje genomförandepartner 
årligen lämna de uppgifter som krävs för 
att kommissionen ska kunna uppfylla sina 
rapporteringsskyldigheter, inbegripet 
uppgifter om tillämpningen av EU-
garantin. Resultatrapporteringssystemet 
ger en inblick i realtid i InvestEU-
programmets förvaltning och 
genomförande och är tillgängligt för alla 
EU-medborgare. Detta garanterar 
insynen i de resurser som används och 
stärker ansvarsskyldigheten.

Or. en

Motivering

Vi välkomnar att kommissionen inser vikten av riskbaserad planering av verksamhet och 
tilldelning av medel. Detta leder till att pengarna används utifrån prioritering och 
nödvändighet. Det är viktigt att alla lämpliga resurser görs tillgängliga för förvaltning och 
kontroll av programmet. Att ge inblick i realtid i programmets status är en bra början för att 
stärka ansvarsskyldigheten och insynen.

Ändringsförslag 112
Markus Pieper

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Genomförandepartnerna och 
rådgivningspartnerna ska framhålla 
unionsfinansieringens ursprung och 
säkerställa dess synlighet (i synnerhet när 
de marknadsför åtgärderna och deras 

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

resultat) genom att tillhandahålla enhetlig, 
ändamålsenlig och riktad information till 
olika målgrupper, däribland medier och 
allmänheten. Potentiella stödmottagare, 
stödmottagare, deltagare och 
slutmottagare av finansieringsinstrument 
ska redovisas med fullständig insyn. 
Dessa ska förtecknas i ett digitalt 
övervakningssystem för EU-medel som 
ska införas av kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 113
Maria Grapini

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 114
Tilly Metz

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 115
Tilly Metz

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Upp till 20 051 970 000 EUR för de 
mål som anges i artikel 3.2 a.

a) Upp till 31 153 850 000 EUR för 
mål som avses i artikel 3.2 a.

Or. en

Ändringsförslag 116
Tilly Metz

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Upp till 31 153 850 000 EUR för de 
mål som anges i artikel 3.2 e.

e) Upp till 20 051 970 000 EUR för de 
mål som anges i artikel 3.2 e.

Or. en

Ändringsförslag 117
Tilly Metz

Förslag till förordning
Bilaga II – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 118
Tilly Metz

Förslag till förordning
Bilaga II – led 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) produktion och leverans av hållbara 
syntetiska bränslen från 
förnybara/koldioxidneutrala källor och 
andra säkra och hållbara utsläppsfria och 
utsläppssnåla källor, biodrivmedel, 
biomassa och alternativa bränslen, 
inbegripet för alla transportsätt, i enlighet 
med målen i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2018/200156, och

e) produktion och leverans av hållbara 
syntetiska bränslen från förnybara källor 
och andra säkra och hållbara utsläppsfria 
källor, biodrivmedel, biomassa och 
alternativa bränslen, inbegripet för alla 
transportsätt, i enlighet med målen i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2018/200156 och inom gränserna för 
hållbar tillgänglighet, och

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

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

Or. en

Ändringsförslag 119
Tilly Metz

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Utveckling av hållbara och säkra 
transportinfrastrukturer och 
mobilitetslösningar och utrustning och 
innovativa tekniker i enlighet med 
unionens transportprioriteringar och i 
fullständig överensstämmelse med de 
åtaganden som gjorts enligt Parisavtalet om 
klimatförändring och den europeiska 
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klimatlagen1w, särskilt genom

_________________
1w Förordning (EU)2020/XXX om 
inrättande av en ram för att uppnå 
klimatneutralitet. 

Or. en

Ändringsförslag 120
Tilly Metz, Jakop G. Dalunde

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) projekt till stöd för utvecklingen av 
infrastruktur för transeuropeiska nät (TEN-
T), inbegripet infrastrukturens underhåll 
och säkerhet, urbana knutpunkter för TEN-
T, kust- och inlandshamnar, flygplatser, 
multimodala terminaler och 
sammanlänkning av sådana multimodala 
terminaler med TEN-T samt de 
telematikapplikationer som avses i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1315/201357,

a) projekt till stöd för utvecklingen av 
infrastruktur för transeuropeiska nät (TEN-
T), med prioritering av infrastrukturens 
underhåll och säkerhet, urbana knutpunkter 
för TEN-T, kust- och inlandshamnar, 
multimodala terminaler och 
sammanlänkning av sådana multimodala 
terminaler med TEN-T samt de 
telematikapplikationer som avses i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1315/201357,

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

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

Or. en

Ändringsförslag 121
Tilly Metz

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 122
Tilly Metz

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 123
Tilly Metz

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) infrastruktur för cykeltrafik 
mellan städer, med särskild inriktning på 
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att säkerställa säkra gränsöverskridande 
anslutningar och därigenom utveckla 
inrättandet av transnationella 
cykeltrafikleder inom ett europeiskt 
omfattande nät,

Or. en

Ändringsförslag 124
Tilly Metz

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – led g – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) utsläppsminskning, eller iii) utsläppsminskning med en tydlig 
färdväg mot nollutsläpp till år 2040, eller

Or. en

Ändringsförslag 125
Tilly Metz

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) projekt för att upprätthålla eller 
uppgradera befintlig transportinfrastruktur, 
inbegripet motorvägar inom TEN-T om så 
är nödvändigt för att uppgradera, 
upprätthålla eller förbättra trafiksäkerheten, 
för att utveckla ITS-tjänster (intelligenta 
transportsystem) eller för att garantera 
integritet och standarder för 
infrastrukturen, för att utveckla säkra 
parkeringsplatser och 
parkeringsanläggningar samt laddnings- 
och tankstationer för alternativa bränslen.

h) projekt för att upprätthålla eller 
uppgradera befintlig transportinfrastruktur, 
inbegripet motorvägar inom TEN-T endast 
om så är nödvändigt för att uppgradera, 
upprätthålla eller förbättra trafiksäkerheten, 
för att utveckla ITS-tjänster (intelligenta 
transportsystem) eller för att garantera 
integritet och standarder för 
infrastrukturen, för att utveckla säkra 
parkeringsplatser och 
parkeringsanläggningar samt laddnings- 
och tankstationer för alternativa bränslen.

Or. en
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Ändringsförslag 126
Cláudia Monteiro de Aguiar

Förslag till förordning
Bilaga II – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Utveckling av infrastruktur för 
digital konnektivitet, i synnerhet genom 
projekt som stöder utbyggnad av nät med 
mycket hög kapacitet, 5G-nät eller som 
förbättrar den digitala konnektiviteten och 
tillgången, särskilt på landsbygden och i 
randområden.

4. Utveckling av infrastruktur för 
digital konnektivitet, i synnerhet genom 
projekt som stöder utbyggnad av nät med 
mycket hög kapacitet, 5G-nät eller som 
förbättrar den digitala konnektiviteten och 
tillgången, särskilt på landsbygden och i 
randområden samt de yttersta 
randområdena.

Or. en

Ändringsförslag 127
Tilly Metz

Förslag till förordning
Bilaga II – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Utveckling av infrastruktur för 
digital konnektivitet, i synnerhet genom 
projekt som stöder utbyggnad av nät med 
mycket hög kapacitet, 5G-nät eller som 
förbättrar den digitala konnektiviteten och 
tillgången, särskilt på landsbygden och i 
randområden.

4. Utveckling av infrastruktur för 
digital konnektivitet, i synnerhet genom 
projekt som stöder utbyggnad av nät med 
mycket hög kapacitet, konnektivitet eller 
som förbättrar den digitala konnektiviteten 
och tillgången, särskilt på landsbygden och 
i randområden.

Or. en

Ändringsförslag 128
Tilly Metz

Förslag till förordning
Bilaga II – led 6 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag



AM\1211678SV.docx 83/91 PE655.909v01-00

SV

a) artificiell intelligens, a) etisk artificiell intelligens,

Or. en

Ändringsförslag 129
Tilly Metz

Förslag till förordning
Bilaga II – led 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Turism. 9. Hållbar turism, genom 
investeringar som kan bidra till att 
omvandla sektorn, särskilt genom 
utveckling av tillgänglighet, ekoturism 
och järnvägsresor till överkomliga priser, 
och genom att stödja verksamhet som 
främjar hållbar, innovativ och digital 
återhämtning.

Or. en

Ändringsförslag 130
Angel Dzhambazki

Förslag till förordning
Bilaga II – led 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Turism. 9. Turism, i synnerhet genom 
investeringar som bidrar till att stärka den 
långsiktiga konkurrenskraften och 
omvandlingen av sektorn genom att stödja 
insatser som främjar hållbar, innovativ, 
digital, upplevelsebaserad och 
affärsrelaterad turism.

Or. en

Ändringsförslag 131
István Ujhelyi, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Bogusław 
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Liberadzki, Sara Cerdas, Marianne Vind, Vera Tax, Josianne Cutajar, Maria Grapini, 
Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Bilaga II – led 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Turism. 9. Hållbar turism och hållbart 
resande, hela värdekedjan, inbegripet 
bland annat researrangörer, hotellägare, 
restauranger, guider och 
utställningsbranschen.

Or. en

Ändringsförslag 132
Elena Kountoura

Förslag till förordning
Bilaga II – led 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Turism. 9. Hållbar turism, i synnerhet 
investeringar som bidrar till sektorns 
återhämtning, konkurrenskraft och 
hållbarhet.

Or. en

Ändringsförslag 133
Tilly Metz

Förslag till förordning
Bilaga II – led 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

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

Or. en

Ändringsförslag 134
Tilly Metz

Förslag till förordning
Bilaga III – led 8 – led 8.1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 135
Tilly Metz

Förslag till förordning
Bilaga III – led 8 – led 8.3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8.3 Antal och volym för transaktioner 
som bidrar till utveckling av kritisk teknik 
och kritiska insatsvaror för unionens och 

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

dess medlemsstaters säkerhet

Or. en

Ändringsförslag 136
Tilly Metz

Förslag till förordning
Bilaga III – led 8 – led 8.4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 137
Tilly Metz

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Karaktären av en kollektiv nyttighet 
för vilken aktören eller företaget inte kan 
uppnå tillräckliga ekonomiska fördelar 
(såsom utbildning och kompetenser, hälso- 
och sjukvård och tillgänglighet, säkerhet 
och försvar samt infrastruktur som är 
tillgänglig utan kostnad eller till försumbar 
kostnad).

(a) Karaktären av en kollektiv nyttighet 
för vilken aktören eller företaget inte kan 
uppnå tillräckliga ekonomiska fördelar 
(såsom utbildning och kompetenser, hälso- 
och sjukvård och tillgänglighet, samt 
infrastruktur som är tillgänglig utan 
kostnad eller till försumbar kostnad).

Or. en

Ändringsförslag 138
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Tilly Metz

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 139
Tilly Metz

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(3) Finansierings- och 
investeringstransaktioner inom ramen för 
politikområdet strategiska europeiska 
investeringar får också anses tillföra 
additionalitet, om de inte skulle ha 
genomförts av andra privata och offentliga 
enheter som är etablerade och verksamma i 
unionen utan stöd från InvestEU-fonden 
och om de utgör investeringar som ökar 
den ekonomiska, sociala, miljömässiga 
och institutionella resiliensen och 
beredskapen mot kriser.

Or. en
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Ändringsförslag 140
Tilly Metz

Förslag till förordning
Bilaga V – del B– stycke 2 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) När det gäller försvarsverksamhet, 
användning, utveckling eller tillverkning 
av produkter och tekniker som är förbjudna 
enligt tillämplig internationell rätt.

(2) Användning, utveckling eller 
tillverkning av produkter och tekniker som 
är förbjudna enligt tillämplig internationell 
rätt.

Or. en

Ändringsförslag 141
Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Bilaga V – del B – stycke 2 – led 12 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(12) Investeringar som rör produktion, 
bearbetning, distribution, lagring, transport 
eller förbränning av fossila bränslen.

Or. en

Ändringsförslag 142
Tilly Metz

Förslag till förordning
Bilaga V – del B – stycke 2 – led 12 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Investeringar som rör 
gruvdrift/utvinning, bearbetning, 
distribution, lagring eller förbränning av 
fasta fossila bränslen och olja samt 
investeringar i samband med utvinning av 

(12) Investeringar som rör 
gruvdrift/utvinning, bearbetning, 
distribution, lagring eller förbränning av 
fossila bränslen.
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gas. Denna uteslutning gäller inte

Or. en

Ändringsförslag 143
Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Bilaga V – del B – stycke 2 – led 12 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 144
Tilly Metz

Förslag till förordning
Bilaga V – del B – stycke 2 – led 12 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) projekt där det inte finns någon 
bärkraftig alternativ teknik,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 145
Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Bilaga V – del B – stycke 2 – led 12 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) projekt för förebyggande och 
bekämpande av föroreningar,

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 146
Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Bilaga V – del B – stycke 2 – led 12 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 147
Tilly Metz, Jakop G. Dalunde

Förslag till förordning
Bilaga V – del B – stycke 2 – led 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Investeringar i 
flygplatsinfrastruktur, utom i de yttersta 
randområdena.

Or. en

Ändringsförslag 148
Tilly Metz

Förslag till förordning
Bilaga V – del B – stycke 2 – led 15b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15b) Investeringar i 
kapacitetsutbyggnad av 
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motorvägsinfrastruktur.

Or. en


