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KORTFATTAD MOTIVERING

Bakgrund

Med InvestEU-programmet vill kommissionen mobilisera offentliga och privata investeringar 
för att åtgärda befintliga investeringsgap och uppfylla övergripande mål i fråga om 
förenkling, flexibilitet, synergier och samstämmighet mellan EU:s relevanta politikområden. 

För att bättre kunna hantera den ekonomiska kris som orsakats av covid-19-pandemin har 
kommissionen dragit tillbaka sitt tidigare förslag från maj 2018 och har lagt fram ett nytt 
förslag. Pandemin har stor inverkan på unionens ekonomi, vilket leder till ännu större 
investeringsbehov i en situation med ökad risk. InvestEU-programmet, vars främsta funktion 
är att minska projektrisker för att mobilisera privat finansiering, spelar därför en viktig roll för 
unionens ekonomiska återhämtning och för att säkra hela ekonomins motståndskraft. 

Detta nya förslag återspeglar fullt ut den partiella överenskommelse som redan nåddes mellan 
Europaparlamentet och rådet i april 2019. De viktigaste nya inslagen omfattar en ökning av 
den ursprungligen föreslagna finansieringsramen och en utvidgning av förslagets 
tillämpningsområde. Enligt kommissionens förslag ska InvestEU-fonden tillhandahålla en 
EU-garanti på 75,1 miljarder EUR för att stödja projekt genom finansierings- och 
investeringstransaktioner inom ramen för programmet. Baserat på en avsättningsnivå på 45 % 
uppgår det belopp som ska avsättas till 33 800 miljoner EUR. Tillämpningsområdet utvidgas 
genom inrättandet av ett nytt politikområde, som gör det möjligt för det förnyade InvestEU-
programmet att fungera genom följande fem politikområden: hållbar infrastruktur, forskning, 
innovation och digitalisering, små och medelstora företag, sociala investeringar och 
kompetens och strategiska europeiska investeringar. Det femte politikområdet, dvs. 
strategiska europeiska investeringar, har lagts till för att tillgodose den europeiska ekonomins 
framtida behov och trygga eller upprätthålla strategisk autonomi inom nyckelsektorer. 

Transporter omfattas främst av politikområdena ”hållbar infrastruktur” och ”strategiska 
europeiska investeringar”, som båda omfattar infrastruktur, mobila tillgångar och spridning av 
innovativa tekniker. Enligt kommissionens förslag ska politikområdet ”hållbar infrastruktur”, 
som även omfattar områden såsom energi, digital konnektivitet, rymden och miljö, stödjas 
med en andel på 20 miljarder EUR av EU-garantin som helhet. Politikområdet ”strategiska 
europeiska investeringar” ska stödjas av en andel på 31,2 miljarder EUR av EU-garantin som 
helhet. Turismen omfattas också och kan eventuellt inkluderas i alla fem politikområdena, 
beroende på de specifika behoven. 

Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden välkomnar förslaget om inrättande av InvestEU som ett instrument som bidrar 
till att främja offentliga och privata investeringar i transport- och turismsektorn och till 
sektorns återhämtning, långsiktiga konkurrenskraft och motståndskraft mot bakgrund av den 
hälsorelaterade och ekonomiska covid-19-krisen. Transport- och turismsektorn har drabbats 
hårt och i oproportionerligt hög grad av pandemin. Den ekonomiska aktiviteten inom och 
utanför EU har minskat avsevärt, vilket har lett till en betydande minskning av 
produktionsnivåerna och därmed också av varutransporten. Utöver godstransporterna har 
persontrafiken minskat avsevärt. 
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Pandemin har visat på de globala försörjningskedjornas konnektivitet, även inom 
transportsektorn, och framhävt i vilken grad strategiska industriers import är beroende av 
tredjeländer i strategiska värdekedjor. Sådana strategiska sårbarheter bör åtgärdas för att 
förbättra sektorns resultat och dess strategiska autonomi och därmed bidra till att förbättra 
unionens beredskap att agera i nödsituationer och dess ekonomiska motståndskraft. 

För att stödja återhämtningen i sektorn och främja hållbar tillväxt, långsiktig konkurrenskraft, 
strategisk autonomi och motståndskraft krävs det därför betydande investeringar i unionens 
kritiska transportinfrastruktur, både i fysisk och digital infrastruktur, särskilt när det gäller 
sammanlänkning, mobilitet i städer, intermodalitet, infrastruktur för alternativa bränslen för 
alla transportslag, teknik för hållbar, smart och automatiserad mobilitet och logistik inom alla 
transportslag, utveckling av ett gemensamt europeiskt transportområde samt synergier mellan 
transport-, energi-, digitaliserings- och andra sektorer inom de olika politikområdena. 
InvestEU-programmet ska inte bara förbättra hållbarheten och digitaliseringen inom 
transportsektorn, utan också ge tillräckligt utrymme för att ta itu med viktiga mål som 
transportsäkerhet, arbetstillfällen och regional utveckling på lång sikt. I överensstämmelse 
med de mål man enades om i den ursprungliga partiella överenskommelsen, anser 
föredraganden att genomförandepartner ska ha som mål att minst 55% av investeringarna 
inom politikområdet hållbar infrastruktur ska bidra till att uppnå unionens klimat- och 
miljömål.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för transport och turism uppmanar budgetutskottet och utskottet för ekonomi och 
valutafrågor att som ansvariga utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

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 

(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 
under hela perioden för den fleråriga 
budgetramen 2021–2027 och ett årligt mål 
på 30 % så snart som möjligt och senast 
2027. Minst 30 % av InvestEU-
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förberedelserna och genomförandet av 
InvestEU-programmet och omprövas i 
samband med relevanta utvärderingar och 
översyner.

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

Strategin till stöd för redan överenskomna klimatmål bör upprätthållas, samtidigt som de 
årliga och totala siffrorna anpassas.

Ändringsförslag 2

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 
skillnaderna ökar 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-
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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 3

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 
ekonomier och har upplevt en särskilt 
kraftig nedgång till följd av covid-19-
pandemin. InvestEU-programmet bör 
stödja dess återhämtning och bidra till att 
stärka sektorns långsiktiga konkurrenskraft 
genom att stödja insatser som främjar 
hållbar, innovativ och digital turism.

Or. en

Motivering

Turismen är en av de sektorer som drabbats hårdast av covid-19-pandemin. InvestEU måste 
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särskilt stödja återhämtningen av denna viktiga sektor för Europa som sysselsatte 22,6 
miljoner människor, vilket motsvarar 11,2 % av EU:s totala sysselsättning, och bidrog med 
9,5 % till EU:s BNP 2019.

Ändringsförslag 4

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 bland annat visat 
unionsindustrins beroende av externa 
strategiska värdekedjor och därmed 
betonat att det är nödvändigt att åtgärda 
strategiska sårbarheter för att förbättra 
unionens krishanteringsförmåga och den 
strategiska autonomi som leder till 
motståndskraft 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.

Or. en

Motivering

Att stärka den europeiska ekonomins strategiska oberoende måste prioriteras inom ramen för 
det nya politikområdet strategiska europeiska investeringar.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Den viktigaste funktionen för 
politikområdet strategiska europeiska 

(28) Den viktigaste funktionen för 
politikområdet strategiska europeiska 
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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 
428/2009. Slutmottagarna bör ha sitt säte i 

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, vilket bland annat inbegriper de 
transeuropeiska näten inom transport-, 
energi- och digitaliseringssektorerna och i 
synnerhet deras gränsöverskridande 
infrastruktur, 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 hållbar, smart och 
automatiserad mobilitet och logistik inom 
alla transportslag, 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 
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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.

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. 
Kommissionen bör fastställa 
bedömningskriterier för att avgöra om en 
stödmottagare har en betydande 
verksamhet i unionen och därmed är 
berättigad till stöd inom ramen för 
politikområdet strategiska europeiska 
investeringar. 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

Motivering

InvestEU bör tydligt stödja det nya politikområdet strategiska europeiska investeringar och 
strategiskt viktig teknik på transportområdet.

Ändringsförslag 6

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 som 
bidrar till unionens strategiska oberoende 
i fråga om kritisk infrastruktur, 
banbrytande teknik, omvälvande 
innovationer och insatsvaror för företag 
och konsumenter.
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Or. en

Motivering

Att stärka den europeiska ekonomins strategiska oberoende måste prioriteras inom ramen för 
det nya politikområdet strategiska europeiska investeringar.

Ändringsförslag 7

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 motståndskraft.

Or. en

Ändringsförslag 8

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 eller mobila tillgångar 
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.

Or. en
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Motivering

Det är viktigt att inkludera mobila tillgångar på transportområdet i politikområdet 
strategiska europeiska investeringar för att främja förnyelse av fordonsflottor och därmed 
övergången till hållbar mobilitet som en del av återhämtningen.

Ändringsförslag 9

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) Tillhandahållande av varor och 
tjänster som bidrar till drift och underhåll 
av kritisk infrastruktur enligt led ii.

iii) Tillhandahållande av varor och 
tjänster som bidrar till drift och underhåll 
av kritisk infrastruktur eller mobila 
tillgångar enligt led ii.

Or. en

Ändringsförslag 10

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Teknik för hållbar, smart och 
automatiserad mobilitet och logistik inom 
alla transportslag.

Or. en

Motivering

Strategiskt viktig teknik för framtidens transporter i EU måste uttryckligen tas upp inom 
politikområdet strategiska europeiska investeringar.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led e – led vii – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller investeringar i rymd- och 
försvarssektorer, cybersäkerhet och 

Alla slutmottagare som mottar 
finansiering inom politikområdet 
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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.

strategiska europeiska investeringar, i 
synnerhet slutmottagare som mottar 
finansiering inom rymd- och 
försvarssektorer, på området för 
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 12

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Genomförandepartner ska ha som mål att 
minst 55 % av investeringarna inom 
politikområdet hållbar infrastruktur ska 
bidra till att uppnå unionens klimat- och 
miljömål.

Or. en

Motivering

Det redan överenskomna klimatmålet bör bibehållas.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 6 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska tillsammans med 
genomförandepartnerna sträva efter att 
säkerställa att den del av EU-garantin som 
används för politikområdet hållbar 
infrastruktur fördelas med målet att uppnå 
balans mellan de olika områden som avses 

Kommissionen ska tillsammans med 
genomförandepartnerna sträva efter att 
säkerställa att både den del av EU-garantin 
som används för politikområdet hållbar 
infrastruktur och den del av EU-garantin 
som används för politikområdet 
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i punkt 1 a. strategiska europeiska investeringar 
fördelas med målet att uppnå balans mellan 
de olika områden som avses i punkt 1 a 
och punkt 1 e.

Or. en

Motivering

InvestEU bör skapa balans mellan de olika områden som omfattas av politikområdet hållbar 
infrastruktur, vilket man redan enats om. Det nya politikområdet strategiska europeiska 
investeringar bör följa samma princip.

Ändringsförslag 14

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 kan ligga inom ett eller flera 
av de områden som fastställs i punkterna 
1–15 i denna bilaga.

Or. en

Motivering

Det måste råda klarhet om vilka områden som omfattas av det nya politikområdet hållbara 
europeiska investeringar och de områden som omfattas av (redan överenskomna) andra 
politikområden.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 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 
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och digital turism.

Or. en

Motivering

Se även skäl 19.


