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KORT BEGRUNDELSE 

Kommissionens forslag har til formål at udvide Den europæiske Investeringsbanks (EIB) 

lånemandat i både kvantitativ og kvalitativ henseende, især med henblik på øge aktiviteterne i 

det sydlige naboskab og på Vestbalkan og på at bidrage til den nye eksterne investeringsplan.  

Ordføreren glæder sig over dette forslag, men mener, at det skal ledsages af en passende 

forhøjelse af loftet for EIB's finansieringstransaktioner med EU-garanti for at undgå, at de 

eksisterende prioriterede transaktioner må afbrydes. Dette gælder først og fremmest EIB's 

aktiviteter i Ukraine, hvor det skønnes, at långivningen på det nuværende niveau vil nå 

grænsen for den foreslåede ramme allerede inden midten af 2018. 

Ordføreren støtter en større strategisk fokusering på de årsager, der ligger til grund for 

migrationen, samt på projekter til støtte for værtssamfund i de prioriterede regioner. Der er 

imidlertid behov for en klarere skelnen i forslaget mellem disse forskellige målsætninger og 

de beløb, der er øremærket til dem. 

Ordføreren støtter ligeledes tanken om at give EIB mulighed for at finansiere projekter under 

det nye lånemandat for den private sektor før denne afgørelses ikrafttrædelse (såkaldt 

“warehousing”). 

Det er også ordførerens opfattelse, at den særlige forbindelse mellem EIB' transaktioner og 

EU's eksterne politik bør styrkes yderligere. Navnlig bør fordelingen af lande inden for de 

regionale lofter fuldstændigt afspejle prioriteter og begrænsninger i den eksterne politik og 

bør fastlægges i samråd med EU-Udenrigstjenesten. 

Desuden bør gennemsigtigheden forbedres i forbindelse med de EIB-projekter, der finansieres 

via finansielle mellemled. 

ÆNDRINGSFORSLAG 

Udenrigsudvalget opfordrer Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage 

hensyn til følgende ændringsforslag: 

Ændringsforslag  1 

Forslag til afgørelse 

Betragtning 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) Det internationale samfund er 

konfronteret med en hidtil uset 

flygtningekrise, som kræver solidaritet og 

en effektiv mobilisering af finansielle 

midler, og som skaber et behov for at 

imødegå og overkomme de eksisterende 

udfordringer i fællesskab. Det er 

nødvendigt, at alle aktører arbejder 

(1) Det internationale samfund er 

konfronteret med en hidtil uset migrations- 

og flygtningekrise, som kræver solidaritet 

og en effektiv mobilisering af finansielle 

midler, og som skaber et behov for at 

imødegå og overkomme de eksisterende 

udfordringer i fællesskab. Det er 

nødvendigt, at alle aktører arbejder 
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sammen om at gennemføre konsekvente 

politiske tiltag på mellemlang og lang sigt 

og sikrer en effektiv anvendelse af de 

eksisterende procedurer og programmer 

med henblik på at støtte initiativer, som 

bidrager til at tackle de underliggende 

årsager til migration. 

sammen om at gennemføre konsekvente 

politiske tiltag på mellemlang og lang sigt 

og sikrer en effektiv anvendelse af de 

eksisterende procedurer og programmer 

med henblik på at støtte initiativer, som 

bidrager til at tackle de underliggende 

årsager til migration og styrke resiliensen i 

transit- og værtssamfund. 

 

Ændringsforslag   2 

Forslag til afgørelse 

Betragtning 9 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(9) For at EIB's eksterne mandat kan 

anvendes til at imødegå potentielle 

kommende udfordringer og bidrage til 
Unionens prioriteter og strategiske 

løsninger til at tackle de underliggende 

årsager til migration, bør loftet for EIB's 

finansieringstransaktioner under EU-

garantien øges til 32 300 000 000 EUR ved 

at frigive det fakultative supplerende beløb 

på 3 000 000 000 EUR. Under det 

generelle mandat bør 1 400 000 000 EUR 

øremærkes til projekter i den offentlige 

sektor rettet mod flygtninge og 

værtssamfund i kriseramte områder. 

(9) For at EIB's eksterne mandat skal 

kunne bibeholde det nuværende niveau 

for støtte til Unionens prioriteter, som er 

fastlagt i EU's globale strategi for Den 

Europæiske Unions udenrigs- og 

sikkerhedspolitik, imødegå potentielle 

kommende udfordringer og levere 
strategiske løsninger til at tackle de 

underliggende årsager til migration, bør 

loftet for EIB's finansieringstransaktioner 

under EU-garantien øges til 36 300 000 

000 EUR bl.a. ved at frigive det fakultative 

supplerende beløb på 3 000 000 000 EUR. 

Under det generelle mandat bør 1 400 000 

000 EUR øremærkes til projekter i den 

offentlige sektor, der har til formål at 

styrke resiliensen hos migranter og 

flygtninge samt hos transit- og 

værtssamfund.  

 

Ændringsforslag   3 

Forslag til afgørelse 

Betragtning 9 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (9a) Selvom det er afgørende at 

imødegå de underliggende årsager til 

migrations- og flygtningekrisen, bør dette 

ikke ske på bekostning af politikker på 
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andre områder med høj strategisk prioritet 

i EU's globale strategi. 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til afgørelse 

Betragtning 10 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (10a) Eftersom der er behov for en 

hurtig gennemførelse af EIB's 

resiliensinitiativ, bør EIB kunne lagre 

projekter ("warehousing") inden for 

rammerne af udlånsmandatet for den 

private sektor på betingelser, der aftales 

mellem Kommissionen og EIB. 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til afgørelse 

Betragtning 11 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(11) Tackling af de underliggende 

årsager til migration bør tilføjes som en ny 

målsætning for mandatet.  

(11) Tackling af de underliggende 

årsager til migration og opbygning af 

resiliens i transit- og værtssamfund bør 

tilføjes som en ny målsætning for mandatet 

og bør tilstræbes i fuld overensstemmelse 

med artikel 21 i traktaten om Den 

Europæiske Union (TEU). EIB bør 

gennemføre en grundig due diligence-

undersøgelse og projektovervågning for at 

sikre overensstemmelse, og den bør sørge 

for en klagemekanisme, som er 

tilgængelig for alle interesserede parter. 

Kommissionen bør i sin årlige 

rapportering vurdere, om der er 

overensstemmelse med artikel 21 TEU, 

herunder vedrørende respekt for 

menneskerettighederne, udryddelse af 

fattigdom og forvaltning af miljørisici. 
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Ændringsforslag   6 

Forslag til afgørelse 

Betragtning 13 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(13) I forlængelse af Parisaftalen, som 

blev indgået inden for rammerne af De 

Forenede Nationers rammekonvention om 

klimaændringer4, bør EIB søge at 

opretholde det aktuelle høje niveau for 

klimarelaterede udgifter under det eksterne 

mandat og således bidrage til at øge de 

klimarelaterede investeringer i 

udviklingslande fra 25 % til 35 % senest i 

2020. 

(13) I forlængelse af Parisaftalen, som 

blev indgået inden for rammerne af De 

Forenede Nationers rammekonvention om 

klimaændringer4 bør EIB søge at forhøje 

det aktuelle niveau for klimarelaterede 

udgifter under det eksterne mandat og 

således bidrage til at øge de 

klimarelaterede investeringer i 

udviklingslande fra 25 % til 35 % senest i 

2020 i overensstemmelse med det tilsagn, 

der er givet som led i dens klimastrategi. 

_________________ _________________ 

4 Rådets afgørelse (EU) 2016/590 af 11. 

april 2016 om undertegnelse på Den 

Europæiske Unions vegne af Parisaftalen 

indgået inden for rammerne af De 

Forenede Nationers rammekonvention om 

klimaændringer (EUT L 103 af 19.4.2016, 

s. 1). 

4 Rådets afgørelse (EU) 2016/590 af 11. 

april 2016 om undertegnelse på Den 

Europæiske Unions vegne af Parisaftalen 

indgået inden for rammerne af De 

Forenede Nationers rammekonvention om 

klimaændringer (EUT L 103 af 19.4.2016, 

s. 1). 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til afgørelse 

Betragtning 15 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(15) EIB bør udvikle og anvende et sæt 

indikatorer i rammen for resultatmåling 

vedrørende projekter i den offentlige og 

den private sektor, som er rettet mod 

flygtninge og værtssamfund. 

Kommissionens årlige rapporter til Europa-

Parlamentet og Rådet om EIB's 

finansieringstransaktioner bør derfor 

indeholde en vurdering af bidraget fra 

EIB's finansieringstransaktioner til at 

tackle de underliggende årsager til 

migration. 

(15) EIB bør udvikle og anvende et sæt 

indikatorer i rammen for resultatmåling 

vedrørende projekter i den offentlige og 

den private sektor, der behandler de 

årsager, som ligger til grund for 

migration og styrker resiliensen hos 

migranter og flygtninge samt i transit- og  

værtssamfund. Kommissionens årlige 

rapporter til Europa-Parlamentet og Rådet 

om EIB's finansieringstransaktioner bør 

derfor indeholde en vurdering af bidraget 

fra EIB's finansieringstransaktioner til 

opfyldelse af disse mål. 
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Ændringsforslag  8 

Forslag til afgørelse 

Betragtning 15 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (15a) Der bør sikres større synlighed af 

og større gennemsigtighed i EIB's 

transaktioner, navnlig med hensyn til 

delprojekter, der finansieres via 

finansielle mellemled, ved at forbedre 

adgangen til information for EU-

institutionerne og for almenheden. 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til afgørelse 

Betragtning 16 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(16) Kun i tilfælde af nød- eller 

krisesituationer, som kan opstå i løbet af 

mandatperioden, og som kan betragtes som 

værende relateret til Unionens 

udenrigspolitiske prioriteter, bør loftet for 

EIB's omfordeling mellem regioner i løbet 

af mandatet øges fra 10 % til 20 %. 

Mandatet for den private sektor på 2 300 

000 000 EUR og beløbet på 1 400 000 000 

EUR, som er øremærket projekter i den 

offentlige sektor, kan ikke omfordeles, da 

formålet hermed er at tackle de 

underliggende årsager til migration. 

(16) Kun i tilfælde af nød- eller 

krisesituationer, som kan opstå i løbet af 

mandatperioden, og som kan betragtes som 

værende relateret til Unionens 

udenrigspolitiske prioriteter, bør loftet for 

EIB's omfordeling mellem regioner i løbet 

af mandatet øges fra 10 % til 20 %. 

Mandatet for den private sektor på 2 300 

000 000 EUR og beløbet på 1 400 000 000 

EUR, som er øremærket projekter i den 

offentlige sektor under EIB's 

resiliensinitiativ, bør anvendes 

fuldstændigt til sit formål og bør ikke 

omfordeles. 

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til afgørelse 

Betragtning 17 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(17) Listen over finansieringsberettigede (17) Listen over finansieringsberettigede 
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regioner og lande og potentielt 

finansieringsberettigede regioner og lande 

bør ændres med henblik på at udelukke 

højindkomstlande med en høj 

kreditvurdering (Brunei, Island, Israel, 

Singapore, Chile og Sydkorea). Derudover 

bør Iran tilføjes til listen over potentielt 

finansieringsberettigede regioner og 

lande. 

regioner og lande og potentielt 

finansieringsberettigede regioner og lande 

bør ændres med henblik på at udelukke 

højindkomstlande med en høj 

kreditvurdering (Brunei, Island, Israel, 

Singapore, Chile og Sydkorea). Derudover 

bør Rusland fjernes fra listen over 

finansieringsberettigede regioner og lande 

og Iran tilføjes til listen. 

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til afgørelse 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 

Afgørelse nr. 466/2014/EU 

Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Det maksimale loft for EIB-

finansieringstransaktioner, der dækkes af 

EU-garantien i hele perioden 2014-2020, 

må ikke overstige 32 300 000 000 EUR. 

Beløb, der oprindeligt var øremærket til 

finansieringstransaktioner, men som 

efterfølgende er annulleret, medregnes ikke 

i loftet. 

Det maksimale loft for EIB-

finansieringstransaktioner, der dækkes af 

EU-garantien i hele perioden 2014-2020, 

må ikke overstige 36 300 000 000 EUR. 

Beløb, der oprindeligt var øremærket til 

finansieringstransaktioner, men som 

efterfølgende er annulleret, medregnes ikke 

i loftet. 

 

Ændringsforslag  12 

Forslag til afgørelse 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 

Afgørelse nr. 466/2014/EU 

Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) et maksimalt beløb på 30 000 000 

000 EUR under et generelt mandat, hvoraf 

op til 1 400 000 000 EUR er øremærket til 

projekter i den offentlige sektor 

vedrørende flygtninge og værtssamfund 

a) et maksimalt beløb på 34 000 000 

000 EUR under et generelt mandat, hvoraf 

op til 1 400 000 000 EUR er øremærket til 

projekter i den offentlige sektor, der har til 

formål at styrke resiliensen hos migranter 

og flygtninge samt i transit- og 

værtssamfund 
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Ændringsforslag  13 

Forslag til afgørelse 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 

Afgørelse nr. 466/2014/EU 

Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 2 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) et maksimalt beløb på 2 300 000 

000 EUR under et mandat for den private 

sektor til projekter, der tackler de 

underliggende årsager til migration. 

b) et maksimalt beløb på 2 300 000 

000 EUR under et mandat for den private 

sektor til projekter, der tackler de 

underliggende årsager til migration, og 

som gennemføres inden for rammerne af 

EIB's resiliensinitiativ. 

 

Ændringsforslag  14 

Forslag til afgørelse 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 

Afgørelse nr. 466/2014/EU 

Artikel 2 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. De maksimale beløb under det 

generelle mandat og mandatet for den 

private sektor, som er omhandlet i stk. 1, 

opdeles i regionale lofter og dellofter i 

overensstemmelse med bilag I. Inden for 

de regionale lofter sikrer EIB gradvis en 

ligelig fordeling af lande inden for de 

regioner, der dækkes af EU-garantien. 

2. De maksimale beløb under det 

generelle mandat og mandatet for den 

private sektor, som er omhandlet i stk. 1, 

opdeles i regionale lofter og dellofter i 

overensstemmelse med bilag I. Inden for 

de regionale lofter sikrer EIB en passende 

fordeling af lande inden for de regioner, 

der dækkes af EU-garantien, i 

overensstemmmelse med EU's 

udenrigspolitiske prioriteringer, som 

afspejles i de i artikel 5 omtalte regionale 

tekniske operationelle retningslinjer. 

 

Ændringsforslag  15 

Forslag til afgørelse 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra a 

Afgørelse nr. 466/2014/EU 

Artikel 3 – stk. 1 – litra d 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

"d) bidrag til strategiske løsninger til at 

tackle de underliggende årsager til 

migration." 

"d) bidrag til strategiske løsninger til at 

tackle de underliggende årsager til 

migration og styrke resiliensen i transit- 

og værtssamfund." 

 

Ændringsforslag   16 

Forslag til afgørelse 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra b 

Afgørelse nr. 466/2014/EU 

Artikel 3 – stk. 5 – afsnit 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

For at sikre, at investeringer i den private 

sektor får størst mulig udviklingseffekt, 

bestræber EIB sig på at styrke den lokale 

private sektor i de finansieringsberettigede 

lande ved at støtte lokale investeringer, jf. 

stk. 1, litra a). EIB-

finansieringstransaktionerne til støtte for de 

generelle målsætninger i stk. 1 skal 

tilstræbe også at omfatte øget støtte til 

investeringsprojekter, der gennemføres af 

SMV'er fra Unionen. For effektivt at 

overvåge brugen af midler til gavn for de 

pågældende SMV'er fastsætter EIB 

passende kontraktmæssige forpligtelser om 

rapportering for finansielle formidlere og 

de finansieringsberettigede modtagere. 

For at sikre, at investeringer i den private 

sektor får størst mulig udviklingseffekt, 

bestræber EIB sig på at styrke den lokale 

private sektor i de finansieringsberettigede 

lande ved at støtte lokale investeringer, jf. 

stk. 1, litra a). EIB-

finansieringstransaktionerne til støtte for de 

generelle målsætninger i stk. 1 skal 

tilstræbe også at omfatte øget støtte til 

investeringsprojekter, der gennemføres af 

SMV'er fra Unionen. EIB skal tillade mere 

risikotagning, fleksibilitet og en 

udviklingstilgang samt muliggøre 

nøjagtige konsekvensvurderinger. For 

effektivt at overvåge brugen af midler til 

gavn for de pågældende SMV'er fastsætter 

EIB passende kontraktmæssige 

forpligtelser om rapportering for finansielle 

formidlere og de finansieringsberettigede 

modtagere". 

 

Ændringsforslag   17 

Forslag til afgørelse 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra c 

Afgørelse nr. 466/2014/EU 

Artikel 3 – stk. 7 – afsnit 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 



 

AD\1119011DA.docx 11/18 PE595.732v02-00 

 DA 

De EIB-finansieringstransaktioner til støtte 

for de generelle mål, som er nævnt i stk. 1, 

litra c), skal støtte investeringsprojekter til 

modvirkning af og tilpasning til 

klimaændringer, som bidrager til 

opfyldelsen af de overordnede mål for De 

Forenede Nationers rammekonvention om 

klimaændringer og Parisaftalen, der er 

indgået inden for rammerne af 

konventionen, navnlig ved inden for 

områderne vedvarende energi, 

energieffektivitet og bæredygtig transport 

at forhindre eller nedbringe 

drivhusgasemissioner eller ved at øge 

udsatte landes, sektorers og samfunds 

modstandsdygtighed over for de negative 

følger af klimaændringer. 

De EIB-finansieringstransaktioner til støtte 

for de generelle mål, som er nævnt i stk. 1, 

litra c), skal støtte investeringsprojekter til 

modvirkning af og tilpasning til 

klimaændringer, som bidrager til 

opfyldelsen af de overordnede mål for De 

Forenede Nationers rammekonvention om 

klimaændringer og Parisaftalen, der er 

indgået inden for rammerne af 

konventionen, navnlig ved inden for 

områderne vedvarende energi, 

energieffektivitet og bæredygtig transport 

at forhindre eller nedbringe 

drivhusgasemissioner og nedbringe 

kulstoffodaftrykket eller ved at øge udsatte 

landes, sektorers og samfunds 

modstandsdygtighed over for de negative 

følger af klimaændringer. 

 

Ændringsforslag   18 

Forslag til afgørelse 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt) 

Afgørelse nr. 466/2014/EU 

Artikel 9 – stk. 3 

 
Gældende tekst Ændringsforslag 

 3a) Artikel 9, stk. 3, affattes således: 

EIB's overvågning skal også så vidt muligt 

omfatte gennemførelsen af formidlede 

transaktioner og de finansielle mellemleds 

resultater til støtte for SMV'er. 

"3. EIB's overvågning skal omfatte 

gennemførelsen af formidlede 

transaktioner og de finansielle mellemleds 

resultater til støtte for SMV'er." 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&qid=1487606632536&from=EN) 

 

Ændringsforslag  19 

Forslag til afgørelse 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra a 

Afgørelse nr. 466/2014/EU 

Artikel 11 – stk. 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

"b) Indikatorerne for projekter "b) Indikatorerne for projekter 
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vedrørende en strategisk løsning til at 

tackle de underliggende årsager til 

migration fastlægges af EIB" 

vedrørende en strategisk løsning til at 

tackle de underliggende årsager til 

migration og opbygge resiliens i transit- 

og værtssamfund fastlægges af EIB i tæt 

samråd med de berørte samfund, 

civilsamfundsorganisationer og ngo'er 

 

Ændringsforslag   20 

Forslag til afgørelse 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra a (nyt) 

Afgørelse nr. 466/2014/EU 

Artikel 11 – stk. 1 – litra e 

 
Gældende tekst Ændringsforslag 

 aa) Litra e) affattes således: 

e) en vurdering af kvaliteten af EIB-

finansieringstransaktionerne, og navnlig i 

hvilket omfang EIB har taget hensyn til 

den miljømæssige og sociale 

bæredygtighed i forbindelse med sin due 

diligence-undersøgelse og overvågning af 

finansierede projekter 

"e) en vurdering af kvaliteten af EIB-

finansieringstransaktionerne, og navnlig i 

hvilket omfang EIB har taget hensyn til 

den miljømæssige og sociale 

bæredygtighed i forbindelse med sin due 

diligence-undersøgelse og overvågning af 

finansierede projekter samt 

foranstaltninger til maksimering af lokalt 

ejerskab ved at forbedre inddragelsen af 

de berørte samfund, 

civilsamfundsorganisationer og ngo'er;" 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&qid=1487606632536&from=DA) 

 

Ændringsforslag  21 

Forslag til afgørelse 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra b 

Afgørelse nr. 466/2014/EU 

Artikel 11 – stk. 1 – litra j 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

"j) en vurdering af EIB-

finansieringstransaktionernes bidrag til 

strategiske løsninger til at tackle de 

underliggende årsager til migration." 

"j) en vurdering af EIB-

finansieringstransaktionernes bidrag til 

strategiske løsninger til at tackle de 

underliggende årsager til migration og 

styrke resiliensen i transit- og  
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værtssamfund." 

 

Ændringsforslag  22 

Forslag til afgørelse 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 a (nyt) 

Afgørelse nr. 466/2014/EU 

Artikel 12 – stk. 1 – litra a 

 

Gældende tekst Ændringsforslag 

 5a) Artikel 12, stk. 1, litra a), affattes 

således: 

a) alle de EIB-

finansieringstransaktioner, der 

gennemføres i henhold til denne afgørelse, 

efter projektgodkendelsesfasen, navnlig om 

et investeringsprojekt er dækket af EU-

garantien, og hvordan det bidrager til at nå 

målsætningerne for EU's optræden udadtil, 

især de økonomiske, sociale og 

miljømæssige virkninger 

"a) alle de EIB-

finansieringstransaktioner, der 

gennemføres i henhold til denne afgørelse, 

efter projektgodkendelsesfasen, herunder 

oplysninger om projekter og delprojekter, 

der finansieres via finansielle mellemled, 

navnlig om et investeringsprojekt er 

dækket af EU-garantien, og hvordan det 

bidrager til at nå målsætningerne for EU's 

optræden udadtil, især de økonomiske, 

sociale og miljømæssige virkninger 

 

Ændringsforslag   23 

Forslag til afgørelse 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 b (nyt) 

Afgørelse nr. 466/2014/EU 

Artikel 13 – afsnit 2 

 
Gældende tekst Ændringsforslag 

 5b) Artikel 13, andet afsnit, affattes 

således: 

I sine finansieringstransaktioner anvender 

EIB principperne og standarderne i de EU-

retlige regler om forebyggende 

foranstaltninger mod anvendelse af det 

finansielle system til hvidvaskning af 

penge og finansiering af terrorisme, 

herunder et krav om, at der træffes 

rimelige foranstaltninger til i givet fald at 

identificere de retmæssige ejere. 

I sine finansieringstransaktioner anvender 

EIB principperne og standarderne i de EU-

retlige regler om forebyggende 

foranstaltninger mod anvendelse af det 

finansielle system til hvidvaskning af 

penge og finansiering af terrorisme, 

herunder ved at indføre landeopdelt 

rapportering, offentlige registre over de 

retmæssige ejere og en sortliste over 

skattejurisdiktioner, hvor bestemmelserne 
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ikke overholdes. EIB rapporterer 

regelmæssigt til Europa-Parlamentet om 

gennemførelsen af sine politikker over for 

jurisdiktioner, hvor overholder 

bestemmelserne ikke overholdes." 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&qid=1487606632536&from=DA) 

 

Ændringsforslag  24 

Forslag til afgørelse 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6 

Afgørelse nr. 466/2014/EU 

Artikel 20 – stk. -1 (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 "Kommissionen fremsender senest den 

30. juni 2018 en rapport til Europa-

Parlamentet og Rådet med evaluering af 

anvendelsen af dette direktiv, som skal 

levere stof til en eventuel ny afgørelse om 

det eksterne mandat, der dækkes af EU-

garantien." 

 

Ændringsforslag  25 

Forslag til afgørelse 

Artikel 1 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 1a 

 Overgangsbestemmelse 

 EIB kan finansiere projekter under det 

nye mandat for den private sektor før 

denne afgørelses ikrafttrædelse og 

indgåelsen af en garantiaftale mellem 

Kommissionen og EIB. Sådanne projekter 

kan medtages under EU-garantiens 

dækning, forudsat at Kommissionen 

bekræfter, at de betingelser, som er blevet 

aftalt i garantiaftalen, er blevet overholdt. 
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Ændringsforslag  26 

Forslag til afgørelse 

Bilag I – punkt B – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

B. Naboskabs- og partnerskabslande: 

18 374 000 000 EUR fordelt på følgende 

dellofter: 

B. Naboskabs- og partnerskabslande: 

21 904 000 000 EUR fordelt på følgende 

dellofter: 

 

Ændringsforslag  27 

Forslag til afgørelse 

Bilag I – punkt B – nr. ii 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

ii) Østeuropa, det sydlige Kaukasus og 

Rusland: EUR 6 008 000 000; 

ii) Østeuropa, det sydlige Kaukasus og 

Rusland: 9 538 000 000 EUR 

 

Ændringsforslag   28 

Forslag til afgørelse 

Bilag I – punkt C – indledning 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

C. Asien og Latinamerika: 3 785 000 

000 EUR fordelt på følgende dellofter: 

C. Asien og Latinamerika: 

4 255 000 000 EUR fordelt på følgende 

dellofter: 

 

Ændringsforslag   29 

Forslag til afgørelse 

Bilag I – punkt C – nr. ii 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

ii) Asien: EUR 1 040 000 000; ii) Asien: 1 510 000 000 EUR 

 

Ændringsforslag  30 

Forslag til afgørelse 

Bilag III – punkt B – nr. 2 – afsnit 4 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Rusland udgår 
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