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BILAG IV 
 

InvestEU-programmet - tidligere instrumenter 
 

  

A. Egenkapitalinstrumenter:  

 Den europæiske teknologifacilitet (ETF98): Rådets afgørelse nr. 98/347/EF af 19. 
maj 1998 om finansielle støtteforanstaltninger for innovative og jobskabende små og 
mellemstore virksomheder (SMV) - Vækst- og beskæftigelsesinitiativet (EFT L 155 
af 29.5.1997, s. 43). 

 TTP: Kommissionens beslutning om vedtagelse af en supplerende 
finansieringsafgørelse vedrørende finansiering af aktioner inden for aktiviteten "Det 
indre marked for varer og sektorpolitik" under Generaldirektoratet for 
Erhvervspolitik for 2007 og om vedtagelse af en rammebeslutning vedrørende 
finansiering af den forberedende foranstaltning "EU i en globaliseret verden" samt af 
fire pilotprojekter "Erasmus - unge iværksættere", "Foranstaltninger til at fremme 
samarbejde og partnerskaber mellem mikrovirksomheder og SMV'er", 
"Teknologioverførsel" og "Fremtrædende Europæiske Turistmål" under 
Generaldirektoratet for Erhvervspolitik for 2007 (C(2007)531). 

 Den europæiske teknologifacilitet (ETF01): Rådets beslutning nr. 2000/819/EF af 
20. december 2000 om et flerårigt program til fremme af initiativ og iværksætterånd, 
navnlig for små og mellemstore virksomheder (SMV) (EFT L 333 af 29.12.2000, s. 
84). 

 GIF: Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1639/2006/EF af 24. oktober 2006 
om et rammeprogram for konkurrenceevne og innovation (2007-2013) (EUT L 310 
af 9.11.2006, s. 15). 

 Connecting Europe-faciliteten (CEF): Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 1316/2013 af 11. december 2013 om oprettelse af Connecting Europe-
faciliteten, om ændring af forordning (EU) nr. 913/2010 og om ophævelse af 
forordning (EF) nr. 680/2007 og (EF) nr. 67/2010 (EUT L 348 af 20.12.2013, s. 129) 
som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2017 af 25. 
juni 2015 om Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer, Det Europæiske 
Centrum for Investeringsrådgivning og Den Europæiske Portal for 
Investeringsprojekter og om ændring af forordning (EU) nr. 1291/2013 og (EU) nr. 
1316/2013 - Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EUT L 169 af 
1.7.2015, s. 1). 

 COSME EFG: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1287/2013 af 
11. december 2013 om et program for virksomheders konkurrenceevne og små og 
mellemstore virksomheder (Cosme) (2014-2020) og om ophævelse af afgørelse 
nr. 1639/2006/EF (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 33).  

 InnovFin-egenkapital: 

– Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1291/2013 af 11. 
december 2013 om Horisont 2020 - rammeprogram for forskning og 
innovation (2014-2020) og om ophævelse af afgørelse nr. 1982/2006/EF (EUT 
L 347 af 20.12.2013, s. 104), 
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– Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1290/2013 af 11. 
december 2013 om reglerne for deltagelse og formidling i "Horisont 2020 for 
forskning og innovation (2014-2020)" og om ophævelse af forordning (EF) nr. 
1906/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 81), 

– Rådets afgørelse 2013/743/EU af 3. december 2013 om særprogrammet til 
gennemførelse af Horisont 2020 - rammeprogram for forskning og innovation 
(2014-2020) og om ophævelse af afgørelse 2006/971/EF, 2006/972/EF, 
2006/973/EF, 2006/974/EF og 2006/975/EF (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 
965). 

 EaSI - kapacitetsopbyggende investeringer Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1296/2013 af 11. december 2013 om et EU-program for 
beskæftigelse og social innovation ("EaSI") og om ændring af afgørelse nr. 
283/2010/EU om oprettelse af den europæiske mikrofinansieringsfacilitet Progress til 
fordel for beskæftigelse og social integration (EUT L 347 af 20/12/2013, s. 238). 

B. Garantiinstrumenter: 

 SMV-garantifaciliteten 1998 (SMEG98): Rådets afgørelse nr. 98/347/EF af 19. maj 
1998 om finansielle støtteforanstaltninger for innovative og jobskabende små og 
mellemstore virksomheder (SMV) - Vækst- og beskæftigelsesinitiativet (EFT L 155 
af 29.5.1997, s. 43). 

 SMV-garantifaciliteten 2001 (SMEG01): Rådets beslutning nr. 2000/819/EF af 20. 
december 2000 om et flerårigt program til fremme af initiativ og iværksætterånd, 
navnlig for små og mellemstore virksomheder (SMV) (EFT L 333 af 29.12.2000, s. 
84). 

 SMV-garantifaciliteten 2007 (SMEG07): Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 
nr. 1639/2006/EF af 24. oktober 2006 om et rammeprogram for konkurrenceevne og 
innovation (2007-2013) (EUT L 310 af 9.11.2006, s. 15). 

 Den europæiske mikrofinansieringsfacilitet Progress - garanti (EPMF-G): 
Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 283/2010/EU af 25. marts 2010 om 
oprettelse af den europæiske mikrofinansieringsfacilitet Progress til fordel for 
beskæftigelse og social integration (EUT L 87 af 7.4.2010, s. 1). 

 RSI: 

– Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1982/2006/EF af 18. december 
2006 om Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, 
teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) Erklæringer fra 
Kommissionen (EUT L 412 af 30.12.2006, s. 1),  

– Rådets beslutning 2006/971/EF af 19. december 2006 om særprogrammet 
"Samarbejde" til gennemførelse af Det Europæiske Fællesskabs syvende 
rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-
2013) (EUT L 400 af 30.12.2006, s. 86).  

– Rådets beslutning 2006/974/EF af 19. december 2006 om særprogrammet 
Kapacitet til gennemførelse af Det Europæiske Fællesskabs syvende 
rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-
2013) (EUT L 400 af 30.12.2006, s. 299).  
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 EaSI-garantien: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1296/2013 af 
11. december 2013 om et EU-program for beskæftigelse og social innovation 
("EaSI") og om ændring af afgørelse nr. 283/2010/EU om oprettelse af den 
europæiske mikrofinansieringsfacilitet Progress til fordel for beskæftigelse og social 
integration (EUT L 347 af 20/12/2013, s. 238). 

 COSMES lånegarantifacilitet (COSME LGF): Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1287/2013 af 11. december 2013 om et program for 
virksomheders konkurrenceevne og små og mellemstore virksomheder (Cosme) 
(2014-2020) og om ophævelse af afgørelse nr. 1639/2006/EF (EUT L 347 af 
20.12.2013, s. 33). 

 InnovFin-gæld: 

– Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1290/2013 af 11. 
december 2013 om reglerne for deltagelse og formidling i "Horisont 2020 for 
forskning og innovation (2014-2020)" og om ophævelse af forordning (EF) nr. 
1906/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 81), 

– Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1291/2013 af 11. 
december 2013 om Horisont 2020 - rammeprogram for forskning og 
innovation (2014-2020) og om ophævelse af afgørelse nr. 1982/2006/EF (EUT 
L 347 af 20.12.2013, s. 104), 

– Rådets afgørelse 2013/743/EU af 3. december 2013 om særprogrammet til 
gennemførelse af Horisont 2020 - rammeprogram for forskning og innovation 
(2014-2020) og om ophævelse af afgørelse 2006/971/EF, 2006/972/EF, 
2006/973/EF, 2006/974/EF og 2006/975/EF (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 
965). 

 Garantifaciliteten for kulturelle og kreative sektorer (CCS GF): Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1295/2013 af 11. december 2013 om 
fastsættelse af programmet Et Kreativt Europa (2014-2020) og om ophævelse af 
afgørelse nr. 1718/2006/EF, nr. 1855/2006/EF og nr. 1041/2009/EF (EUT L 347 af 
20.12.2013, s. 221). 

 Garantiordningen for studielån (SLGF): Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1288/2013 af 11. december 2013 om oprettelse af "Erasmus+": 
EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt og om ophævelse af afgørelse nr. 
1719/2006/EF, 1720/2006/EF og 1298/2008/EF (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 50). 

 Privatfinansiering af energieffektivitet (PF4EE): Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1293/2013 af 11. december 2013 om oprettelse af et program for 
miljø- og klimaindsatsen (Life) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 614/2007 
(EUT L 347 af 20.12.2013, s. 185). 

C. Risikodelingsinstrumenter: 

 Finansieringsfaciliteten for risikodeling (RSFF): Europa-Parlamentets og Rådets 
afgørelse nr. 1982/2006/EF af 18. december 2006 om Det Europæiske Fællesskabs 
syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration 
(2007-2013) Erklæringer fra Kommissionen (EUT L 412 af 30.12.2006, s. 1). 

  

 InnovFin: 
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– Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1290/2013 af 11. 
december 2013 om reglerne for deltagelse og formidling i "Horisont 2020 for 
forskning og innovation (2014-2020)" og om ophævelse af forordning (EF) nr. 
1906/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 81), 

– Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1291/2013 af 11. 
december 2013 om Horisont 2020 - rammeprogram for forskning og 
innovation (2014-2020) og om ophævelse af afgørelse nr. 1982/2006/EF (EUT 
L 347 af 20.12.2013, s. 104). 

 Connecting Europe-facilitetens låneinstrument (CEF DI): Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EU) nr. 1316/2013 af 11. december 2013 om oprettelse af 
Connecting Europe-faciliteten, om ændring af forordning (EU) nr. 913/2010 og om 
ophævelse af forordning (EF) nr. 680/2007 og (EF) nr. 67/2010 (EUT L 348 af 
20.12.2013, s. 129). 

 Faciliteten til finansiering af naturkapital (NCFF): Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 1293/2013 af 11. december 2013 om oprettelse af et 
program for miljø- og klimaindsatsen (Life) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 
614/2007 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 185). 

D. Særlige investeringsmekanismer: 

 European Progress Microfinance Facility – Fonds commun de placements – 
fonds d'investissements spécialisés (EPMF FCP-FIS): Europa-Parlamentets og 
Rådets afgørelse nr. 283/2010/EU af 25. marts 2010 om oprettelse af den europæiske 
mikrofinansieringsfacilitet Progress til fordel for beskæftigelse og social integration 
(EUT L 87 af 7.4.2010, s. 1).  

 Marguerite: 

– Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 680/2007 af 20. juni 2007 
om generelle regler for Fællesskabets finansielle støtte inden for de 
transeuropæiske transport- og energinet (EUT L 162 af 22.6.2007, s. 1), 

– Kommissionens afgørelse af 25. februar 2010 om Den Europæiske Unions 
deltagelse i Den Europæiske 2020-fond for Energi, Klimaændringer og 
Infrastruktur (Marguerite) (C(2010)941). 

 Den europæiske energieffektiviseringsfond (EEEF): Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 1233/2010 af 15. december 2010 om ændring af 
forordning (EF) nr. 663/2009 om et program til støtte for den økonomiske 
genopretning i form af fællesskabsstøtte til projekter på energiområdet (EUT L 346 
af 30.12.2010, p. 5). 


