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BILAGA V
Marknadsmisslyckanden, suboptimala investeringssituationer, additionalitet och
uteslutna verksamheter
A. Marknadsmisslyckanden, suboptimala investeringssituationer och additionalitet
I enlighet med artikel 209 i budgetförordningen ska EU-garantin inriktas på
marknadsmisslyckanden eller suboptimala investeringssituationer (artikel 209.2 a) och
uppnå additionalitet genom att undvika att ersätta potentiellt stöd och potentiella
investeringar från andra offentliga eller privata källor (artikel 209.2 b).
För att uppfylla kraven i artikel 209.2 a och b i budgetförordningen ska de finansieringsoch investeringstransaktioner som omfattas av EU-garantin uppfylla följande krav i
punkterna 1 och 2 nedan:
1. Marknadsmisslyckanden och suboptimala investeringssituationer
I syfte att åtgärda sådana marknadsmisslyckanden eller suboptimala investeringssituationer
som avses i artikel 209.2 a i budgetförordningen ska de investeringar som finansieringsoch investeringstransaktionerna inriktas på ha ett av följande inslag:
(a) Karaktären av en kollektiv nyttighet för vilken aktören eller företaget inte kan
uppnå tillräckliga ekonomiska fördelar (såsom utbildning och kompetenser, hälsooch sjukvård och tillgänglighet, säkerhet och försvar samt infrastruktur som är
tillgänglig utan kostnad eller till försumbar kostnad).
(b) Externa effekter som aktören eller företaget i allmänhet inte kan internalisera,
såsom investeringar i FoU, energieffektivitet och klimat- eller miljöskydd.
(c) Informationsasymmetrier, särskilt när det gäller små och medelstora företag och
små börsnoterade företag, inklusive högre risknivåer i samband med nystartade
företag, företag med huvudsakligen immateriella tillgångar eller otillräcklig
säkerhet eller företag som inriktar sig på verksamheter med högre risk.
(d) Gränsöverskridande infrastrukturprojekt och tillhörande tjänster eller fonder som
investerar över gränserna för att komma tillrätta med fragmenteringen av den inre
marknaden och förbättra samordningen på den inre marknaden.
(e) Exponering för högre risknivåer i vissa sektorer, länder eller regioner utöver de
nivåer som privata finansiella aktörer kan eller vill acceptera, inbegripet att
investeringen inte skulle ha genomförts alls eller inte i samma utsträckning, på
grund av att den har en ny karaktär eller medför risker som är förknippade med
innovationer eller oprövad teknik.
(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.
(g) Nya
eller
komplexa
marknadsmisslyckanden
eller
suboptimala
investeringssituationer i enlighet med artikel 8.1 a iii i denna förordning.
2. Additionalitet
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Finansieringsoch
investeringstransaktionerna
ska
uppfylla
båda
de
additionalitetsaspekter som avses i artikel 209.2 b i budgetförordningen. Detta innebär att
transaktionerna inte skulle ha genomförts alls eller inte i samma utsträckning av andra
offentliga eller privata källor utan stöd från InvestEU-fonden. Vid tillämpning av den här
förordningen avses med sådana transaktioner finansierings- och investeringstransaktioner
som uppfyller följande två kriterier:
(1) För att anses tillföra additionalitet till de privata källor som avses i artikel 209.2 b
i budgetförordningen ska InvestEU-fonden stödja genomförandepartners
finansierings- och investeringstransaktioner genom att inriktas på investeringar
som på grund av sina egenskaper (karaktär av kollektiv nyttighet, externa effekter,
informationsasymmetrier, aspekter av socioekonomisk sammanhållning eller
annat) inte kan generera tillräcklig marknadsmässig avkastning eller anses vara
för riskfyllda (jämfört med de risknivåer som de berörda privata enheterna är
beredda att acceptera). Till följd av dessa egenskaper kan sådana finansieringsoch investeringstransaktioner inte få tillgång till marknadsfinansiering på rimliga
villkor när det gäller prissättning, krav på säkerheter, finansieringstyp,
finansieringslöptid eller andra villkor och skulle inte ha genomförts alls eller inte i
samma utsträckning i unionen utan offentligt stöd.
(2) För att anses tillföra additionalitet till befintligt stöd från andra offentliga källor i
enlighet med artikel 209.2 b i budgetförordningen ska InvestEU-fonden endast
stödja finansierings- och investeringstransaktioner som uppfyller följande villkor:
(a) Finansierings- eller investeringstransaktionerna skulle inte ha genomförts alls
eller inte i samma utsträckning av genomförandepartnern utan stöd från
InvestEU-fonden.
(b) Finansierings- eller investeringstransaktionerna skulle inte ha genomförts alls
eller inte i samma utsträckning i unionen inom ramen för andra befintliga
offentliga instrument, såsom finansieringsinstrument med delad förvaltning
som är verksamma på regional eller nationell nivå, även om den
kompletterande användningen av InvestEU och andra offentliga källor måste
vara möjlig, särskilt när ett mervärde på unionsnivå kan uppnås och där
användningen av offentliga källor för att uppnå politiska mål på ett effektivt
sätt kan optimeras.
(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.
För att visa att de finansierings- och investeringstransaktioner som omfattas av EUgarantin tillför additionalitet jämfört med det befintliga stödet från marknaden och annat
befintligt offentligt stöd ska genomförandepartnerna ge information som påvisar minst ett
av följande inslag:
(a) Stöd som tillhandahålls genom efterställda positioner i förhållande till andra
offentliga eller privata långivare eller inom finansieringsstrukturen.
(b) Stöd som tillhandahålls genom eget kapital och kapital likställt med eget kapital
eller genom lån med villkor i fråga om långa löptider, prissättning, krav på
säkerheter eller andra villkor som inte är tillgängliga i tillräcklig utsträckning på
marknaden eller från andra offentliga källor.
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(c) Stöd till transaktioner som har en högre riskprofil än den risk som i allmänhet
accepteras inom genomförandepartnerns egen normala verksamhet eller stöd till
genomförandepartner för att nå utöver den egna kapaciteten att stödja sådana
transaktioner.
(d) Deltagande i riskdelningsmekanismer med inriktning på politikområden som
exponerar genomförandepartnern för högre risknivåer jämfört med de nivåer som
denne i allmänhet accepterar eller som privata finansiella aktörer kan eller vill
acceptera.
(e) Stöd som katalyserar/drar till sig ytterligare privat eller offentlig finansiering och
kompletterar andra privata och kommersiella källor, särskilt från traditionellt
riskovilliga investerargrupper eller institutionella investerare, som ett resultat av
den signalverkan som stödet från InvestEU-fonden ger.
(f) Stöd som tillhandahålls genom finansiella produkter som inte är tillgängliga eller
som inte erbjuds i tillräcklig grad i de berörda länderna eller regionerna på grund
av att marknaderna saknas eller är underutvecklade eller ofullständiga.
När det gäller finansierings- och investeringstransaktioner genom intermediärer, särskilt
för stöd till små och medelstora företag, ska additionaliteten kontrolleras på
intermediärnivå snarare än på slutmottagarnivå. Additionalitet anses föreligga när
InvestEU-fonden stöder en finansiell intermediär med att skapa en ny portfölj med högre
risknivå eller öka volymen av verksamhet som redan har hög risk, jämfört med de
risknivåer som privata och offentliga finansiella aktörer för närvarande kan eller vill
acceptera i de berörda länderna eller regionerna.
EU-garantin ska inte beviljas för att stödja refinansieringstransaktioner (såsom att ersätta
befintliga låneavtal eller andra former av finansiellt stöd för projekt som redan delvis
eller helt har förverkligats), utom under särskilda exceptionella och välmotiverade
omständigheter där det kan påvisas att transaktionen inom ramen för EU-garantin
kommer att möjliggöra en ny investering, inom ett område som är berättigat till
finansierings- och investeringstransaktioner inom ramen för bilaga II, till ett belopp som
går utöver den volym av verksamhet som normalt genomförs av genomförandepartnern
eller den finansiella intermediären och som minst motsvarar beloppet för den transaktion
som uppfyller kriterierna för stödberättigande i denna förordning. Sådana
refinansieringstransaktioner ska uppfylla de krav som anges i avsnitt A i denna bilaga
avseende marknadsmisslyckande, suboptimala investeringssituationer och additionalitet.
B. Uteslutna verksamheter
InvestEU-fonden ska inte stödja följande:
(1) Verksamheter som begränsar individuella rättigheter och friheter eller kränker de
mänskliga rättigheterna.
(2) När det gäller försvarsverksamhet, användning, utveckling eller tillverkning av
produkter och tekniker som är förbjudna enligt tillämplig internationell rätt.
(3) Tobaksrelaterade varor och verksamheter (produktion, distribution, bearbetning och
handel).
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(4) Verksamheter som är uteslutna från finansiering enligt artikel [X] i förordningen [om
Horisont Europa]1: forskning om mänsklig kloning för reproduktionsändamål,
verksamhet som syftar till förändring av människors arvsmassa och som kan leda till
att sådana förändringar blir ärftliga och verksamhet som syftar till att skapa humana
embryon enbart för forskningsändamål eller för att erhålla stamceller, inbegripet
genom somatisk cellkärnöverföring.
(5) Spelverksamhet (produktion, konstruktion, distribution, bearbetning, handel eller
programvarurelaterad verksamhet).
(6) Sexhandel med tillhörande infrastruktur, tjänster och medier.
(7) Verksamheter med levande djur för försök och vetenskapliga ändamål, i den mån
efterlevnad av den europeiska konventionen om skydd av ryggradsdjur som används
för försöks- och annat vetenskapligt ändamål2 inte kan garanteras.
(8) Fastighetsutveckling, såsom en verksamhet vars enda syfte är att renovera och hyra ut
igen eller sälja vidare befintliga byggnader samt bygga nya projekt. Verksamhet inom
fastighetssektorn som är kopplad till InvestEU-programmets specifika mål i enlighet
med artikel 3.2 och till områden som är berättigade till finansierings- och
investeringstransaktioner inom ramen för bilaga II, som investeringar i
energieffektivitetsprojekt eller subventionerat boende, ska dock vara stödberättigande.
(9) Finansiell verksamhet, såsom köp av eller handel med finansiella instrument. I
synnerhet ska åtgärder inriktade på uppköp för utförsäljning av tillgångar
(företagsplundring) eller ersättningskapital för utförsäljning av tillgångar vara
uteslutna.
(10) Verksamheter som är förbjudna enligt tillämplig nationell lagstiftning.
(11) Avveckling, drift, anpassning eller uppförande av kärnkraftverk.
(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
(a) projekt där det inte finns någon bärkraftig alternativ teknik,
(b) projekt för förebyggande och bekämpande av föroreningar,
(c) projekt som är utrustade med anläggningar för avskiljning och lagring av
koldioxid eller anläggningar för avskiljning och användning av koldioxid; industrieller forskningsprojekt som leder till betydande minskningar av
växthusgasutsläppen jämfört med tillämpliga riktmärken inom EU:s
utsläppshandelssystem.
(13) Investeringar i anläggningar för deponering av avfall. Denna uteslutning gäller inte
investeringar i
(a) deponianläggningar i direkt anslutning till ett industri- eller gruvinvesteringsprojekt
där det har visats att deponering är det enda bärkraftiga alternativet för att behandla
det industri- eller gruvavfall som produceras av den berörda verksamheten,
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Artikel 14 i förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande
av Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation, och om dess regler för deltagande
och spridning (2018/0224(COD)).
EGT L 222, 24.8.1999, s. 31.

4

SV

(b)befintliga deponianläggningar för att säkerställa användningen av deponigas och
främja deponiutvinning och upparbetning av gruvavfall.
(14) Investeringar i anläggningar för mekanisk-biologisk behandling (MBT). Denna
uteslutning gäller inte investeringar för att i efterhand förse befintliga MBTanläggningar med utrustning för avfallsenergiändamål eller återvinning av sorterat
avfall, t.ex. kompostering och anaerob nedbrytning.
(15) Investeringar i förbränningsugnar för avfallsbehandling. Denna uteslutning gäller
inte investeringar i
(a) anläggningar som enbart är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan
återvinnas,
(b)befintliga anläggningar, där investeringen syftar till att öka energieffektiviteten,
avskilja avgaser för lagring eller användning eller återvinna material från
förbränningsaska, förutsatt att sådana investeringar inte leder till en ökning av
anläggningens avfallsbehandlingskapacitet.
Genomförandepartnerna ska ansvara för att vid undertecknandet säkerställa att
finansierings- och investeringstransaktionerna uppfyller de kriterier för uteslutning som
anges i denna bilaga och för att övervaka att dessa kriterier uppfylls under projektets
genomförande och vid behov vidta lämpliga korrigerande åtgärder.
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