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KORTFATTAD MOTIVERING 

Kommissionens förslag syftar till att utvidga Europeiska investeringsbankens (EIB) externa 

utlåningsmandat både kvantitativt och kvalitativt, i synnerhet i syfte att trappa upp 

verksamheten i det södra grannskapet och i västra Balkan för att bidra till den nya externa 

investeringsplanen.  

Föredraganden välkomnar förslaget, men anser att det måste åtföljas av en tillräcklig ökning 

av taket för EIB:s finansieringstransaktioner som täcks av EU-garantin för att undvika att 

befintliga prioriterade transaktioner måste avbrytas. Detta gäller framför allt EIB:s 

verksamhet i Ukraina, där man anser att en fortsatt utlåning på nuvarande nivåer skulle 

tömma den föreslagna budgeten redan före mitten av 2018. 

Föredraganden vill se en större strategisk fokusering på de bakomliggande orsakerna till 

migration och på projekt till stöd för värdsamhällena i de prioriterade regionerna. Det krävs 

dock förtydliganden i förslaget för att göra skillnad mellan dessa mål och de belopp som har 

öronmärkts för dem. 

Föredraganden stöder också idén att ge EIB möjlighet att finansiera projekt inom ramen för 

mandatet för utlåning till den privata sektorn innan detta beslut träder i kraft (så kallad 

warehousing). 

Föredraganden anser vidare att den mycket viktiga kopplingen mellan EIB:s transaktioner och 

EU:s yttre politik ytterligare bör förstärkas. Framför allt bör fördelningen till länderna inom 

ramen för de regionala taken till fullo återspegla den yttre politikens prioriteringar och 

begränsningar, och bör fastställas i samråd med utrikestjänsten. 

Transparensen bör dessutom förbättras när det gäller EIB:s projekt som finansieras via 

finansiella intermediärer. 

ÄNDRINGSFÖRSLAG 

Utskottet för utrikesfrågor uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt utskott beakta följande 

ändringsförslag: 

Ändringsförslag  1 

Förslag till beslut 

Skäl 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(1) Det internationella samfundet står 

inför en flyktingkris av en aldrig tidigare 

skådad omfattning, som kräver solidaritet 

och effektiv mobilisering av ekonomiska 

resurser, samtidigt som krisen understryker 

behovet av att bemöta utmaningarna på ett 

samordnat sätt. Alla aktörer måste 

(1) Det internationella samfundet står 

inför en migrations- och flyktingkris av en 

aldrig tidigare skådad omfattning, som 

kräver solidaritet och effektiv mobilisering 

av ekonomiska resurser, samtidigt som 

krisen understryker behovet av att bemöta 

utmaningarna på ett samordnat sätt. Alla 
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samarbeta för att genomföra en hållbar 

medellång och långsiktig politik, och 

effektivt använda befintliga processer och 

program för att stödja initiativ som är 

inriktade på de bakomliggande orsakerna 

till migration. 

aktörer måste samarbeta för att genomföra 

en hållbar medellång och långsiktig politik, 

och effektivt använda befintliga processer 

och program för att stödja initiativ som är 

inriktade på de bakomliggande orsakerna 

till migration och på att stärka 

motståndskraften i transit- och 

värdsamhällena. 

 

Ändringsförslag   2 

Förslag till beslut 

Skäl 9 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(9) För att göra det möjligt att under 

det externa utlåningsmandatet möta 

potentiella kommande utmaningar och 

unionsprioriteringar, liksom för att bidra 

till en strategisk respons för att ta itu med 

de bakomliggande orsakerna till migration, 

bör det maximala taket för EIB:s 

finansieringstransaktioner inom ramen för 

EU-garantin höjas till 32 300 000 000 euro 

genom frigörande av det fakultativa 

ytterligare beloppet på 3 000 000 000 euro. 

Inom ramen för det allmänna mandatet, bör 

ett belopp på 1 400 000 000 euro 

öronmärkas för projekt inom den offentliga 

sektorn som riktas till flyktingar och 

värdsamhällen i krisdrabbade områden. 

(9) För att göra det möjligt att 

upprätthålla den nuvarande stödnivån för 

unionsprioriteringar, i enlighet med den 

globala strategin för Europeiska unionens 

utrikes- och säkerhetspolitik, möta 

eventuella kommande utmaningar och 
bidra till en strategisk respons för att ta itu 

med de bakomliggande orsakerna till 

migration, bör det maximala taket för 

EIB:s finansieringstransaktioner inom 

ramen för EU-garantin höjas till 36 300 

000 000 euro, bland annat genom 

frigörande av det fakultativa ytterligare 

beloppet på 3 000 000 000 euro. Inom 

ramen för det allmänna mandatet, bör ett 

belopp på 1 400 000 000 euro öronmärkas 

för projekt inom den offentliga sektorn 

som syftar till att stärka motståndskraften 

hos migranter och flyktingar och i transit- 

och värdsamhällena. 

 

Ändringsförslag   3 

Förslag till beslut 

Skäl 9a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (9a) Att ta itu med de bakomliggande 

orsakerna till migrationen och 

flyktingkrisen är visserligen av största 
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vikt, men det får inte ske på bekostnad av 

politik på andra centrala prioriterade 

områden i enlighet med EU:s globala 

strategi. 

 

Ändringsförslag  4 

Förslag till beslut 

Skäl 10a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (10a) Det är nödvändigt att snabbt 

genomföra EIB:s motståndskraftsinitiativ, 

och därför bör EIB kunna stödja projekt 

(”warehousing”) inom ramen för 

mandatet för utlåning till den privata 

sektorn, enligt villkor som ska fastställas 

av kommissionen och EIB tillsammans. 

 

Ändringsförslag  5 

Förslag till beslut 

Skäl 11 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(11) Att ta itu med migrationens 

bakomliggande orsaker bör läggas till som 

ett nytt mål för mandatet.  

(11) Att ta itu med migrationens 

bakomliggande orsaker och stärka 

motståndskraften i transit- och 

värdsamhällena bör läggas till som ett nytt 

mål för mandatet och bör eftersträvas med 

full respekt för artikel 21 i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt. EIB 

bör utföra en grundlig due diligence-

granskning och projektövervakning för 

att säkerställa efterlevnad, och den bör 

införa en klagomålsmekanism som är 

tillgänglig för alla aktörer. Efterlevnaden 

av artikel 21 i EUF-fördraget, däribland 

respekt för mänskliga rättigheter, 

utrotning av fattigdom och hantering av 

miljörisker, bör utvärderas av 

kommissionen i den årliga rapporten. 
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Ändringsförslag   6 

Förslag till beslut 

Skäl 13 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(13) I linje med Parisavtalet som 

antagits inom ramen för Förenta 

nationernas ramkonvention om 

klimatförändring4 bör EIB sträva efter att 

upprätthålla den nuvarande höga nivån av 

klimatrelaterad finansiering inom ramen 

för det externa utlåningsmandatet, och 

bidra till att öka mandatets klimatrelaterade 

investeringar i utvecklingsländer från 25 % 

till 35 % senast 2020. 

(13) I linje med Parisavtalet som 

antagits inom ramen för Förenta 

nationernas ramkonvention om 

klimatförändringar4  bör EIB sträva efter 

att höja den nuvarande nivån av 

klimatrelaterad finansiering inom ramen 

för det externa utlåningsmandatet, och 

bidra till att öka mandatets klimatrelaterade 

investeringar i utvecklingsländer från 25 % 

till 35 % senast 2020, i enlighet med 

åtagandet i dess klimatstrategi. 

_________________ _________________ 

4 Rådets beslut (EU) 2016/590 av den 11 

april 2016 om ingående, på Europeiska 

unionens vägnar, av Parisavtalet som 

antagits inom ramen för Förenta 

nationernas ramkonvention om 

klimatförändringar (EUT L 103, 19.4.2016, 

s. 1). 

4 Rådets beslut (EU) 2016/590 av den 11 

april 2016 om ingående, på Europeiska 

unionens vägnar, av Parisavtalet som 

antagits inom ramen för Förenta 

nationernas ramkonvention om 

klimatförändringar (EUT L 103, 19.4.2016, 

s. 1). 

 

Ändringsförslag  7 

Förslag till beslut 

Skäl 15 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(15) EIB bör inom sin 

resultatmätningsram utarbeta och tillämpa 

en rad indikatorer för projekt inom den 

offentliga sektorn och inom den privata 

sektorn som riktas till flyktingar och 

värdsamhällen. En bedömning av EIB-

finansieringstransaktionernas bidrag när 

det gäller att ta itu med de bakomliggande 

orsakerna till migration bör därför 

inkluderas i kommissionens årliga rapport 

till Europaparlamentet och rådet om EIB:s 

finansieringstransaktioner. 

(15) EIB bör inom sin 

resultatmätningsram utarbeta och tillämpa 

en rad indikatorer för projekt inom den 

offentliga sektorn och inom den privata 

sektorn som tar itu med de bakomliggande 

orsakerna till migration och stärker 

motståndskraften hos migranter och 

flyktingar och i transit- och 

värdsamhällena. En bedömning av EIB-

finansieringstransaktionernas bidrag till 

dessa mål bör därför inkluderas i 

kommissionens årliga rapport till 

Europaparlamentet och rådet om EIB:s 
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finansieringstransaktioner. 

 

Ändringsförslag  8 

Förslag till beslut 

Skäl 15a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (15a) Ökad synlighet och transparens i 

EIB:s transaktioner under det externa 

utlåningsmandatet bör säkerställas, i 

synnerhet när det gäller delprojekt som 

finansieras via finansiella intermediärer, 

genom bättre tillgång till information för 

unionsinstitutionerna och för 

allmänheten. 

 

Ändringsförslag  9 

Förslag till beslut 

Skäl 16 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(16) Endast vid behov att ta itu med 

akut- och krissituationer som skulle kunna 

uppstå under mandatets fortsatta löptid och 

som erkänns som unionens utrikespolitiska 

prioriteringar bör EIB:s tak för 

omfördelning mellan regioner under 

mandatets löptid få höjas från 10 % till 20 

%. Belopp inom mandatet för utlåning till 

den privata sektorn på 2 300 000 000 euro 

eller inom det särskilda taket på 1 400 000 

000 euro för projekt inom den offentliga 

sektorn får inte omfördelas, eftersom 

syftet med dessa resurser är att ta itu med 

de bakomliggande orsakerna till 

migration. 

(16) Endast vid behov att ta itu med 

akut- och krissituationer som skulle kunna 

uppstå under mandatets fortsatta löptid och 

som erkänns som unionens utrikespolitiska 

prioriteringar bör EIB:s tak för 

omfördelning mellan regioner under 

mandatets löptid få höjas från 10 % till 20 

%. Belopp inom mandatet för utlåning till 

den privata sektorn på 2 300 000 000 euro 

eller inom det särskilda taket på 1 400 000 

000 euro för projekt inom den offentliga 

sektorn inom ramen för EIB:s 

motståndskraftsinitiativ bör till fullo 

utnyttjas för detta syfte och bör inte 

omfördelas. 

 

Ändringsförslag  10 

Förslag till beslut 

Skäl 17 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(17) Förteckningen över berättigade 

regioner och länder och potentiellt 

berättigade regioner och länder bör ändras 

för att utesluta höginkomstländer med hög 

kreditvärdighet (Brunei, Island, Israel, 

Singapore och Sydkorea). Dessutom läggs 

Iran till förteckningen över potentiellt 

berättigade regioner och länder. 

(17) Förteckningen över berättigade 

regioner och länder och potentiellt 

berättigade regioner och länder bör ändras 

för att utesluta höginkomstländer med hög 

kreditvärdighet (Brunei, Island, Israel, 

Singapore och Sydkorea). Dessutom stryks 

Ryssland från förteckningen över 

berättigade regioner och länder och Iran 

läggs till förteckningen över potentiellt 

berättigade regioner och länder. 

 

Ändringsförslag  11 

Förslag till beslut 

Artikel 1 – punkt 1 – led 1 

Beslut 466/2014/EU 

Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Det samlade taket för EIB:s 

finansieringstransaktioner inom ramen för 

EU-garantin under perioden 2014–2020 får 

inte överstiga 32 300 000 000 euro. Belopp 

som först avsatts för 

finansieringstransaktioner men som sedan 

ställs in ska inte räknas mot taket. 

Det samlade taket för EIB:s 

finansieringstransaktioner inom ramen för 

EU-garantin under perioden 2014–2020 får 

inte överstiga 36 300 000 000 euro. Belopp 

som först avsatts för 

finansieringstransaktioner men som sedan 

ställs in ska inte räknas mot taket. 

 

Ändringsförslag  12 

Förslag till beslut 

Artikel 1 – punkt 1 – led 1 

Beslut 466/2014/EU 

Artikel 2 – punkt 1 – stycke 2 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) ett totalbelopp på högst 30 000 000 

000 euro under ett allmänt mandat, varav 

ett särskilt belopp på högst 1 400 000 000 

euro är öronmärkt för projekt inom den 

offentliga sektorn som riktas till flyktingar 

och värdsamhällen, 

a) ett totalbelopp på högst 34 000 000 

000 euro under ett allmänt mandat, varav 

ett särskilt belopp på högst 1 400 000 000 

euro är öronmärkt för projekt inom den 

offentliga sektorn som syftar till att stärka 

motståndskraften hos migranter och 

flyktingar och i transit- och 
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värdsamhällen, 

 

Ändringsförslag  13 

Förslag till beslut 

Artikel 1 – punkt 1 – led 1 

Beslut 466/2014/EU 

Artikel 2 – punkt 1 – stycke 2 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) ett belopp på högst 2 300 000 000 

euro under ett mandat för utlåning till den 

privata sektorn, för projekt som angriper de 

bakomliggande orsakerna till migration. 

b) ett belopp på högst 2 300 000 000 

euro under ett mandat för utlåning till den 

privata sektorn, för projekt som angriper de 

bakomliggande orsakerna till migration, 

inom ramen för EIB:s 

motståndskraftsinitiativ. 

 

Ändringsförslag  14 

Förslag till beslut 

Artikel 1 – punkt 1 – led 1 

Beslut 466/2014/EU 

Artikel 2 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. De högsta belopp under det 

allmänna mandatet och mandatet för 

utlåning till den privata sektorn som det 

hänvisas till i punkt 1 ska delas upp i 

regionala tak och deltak, på det sätt som 

anges i bilaga I. Inom de regionala taken 

ska EIB successivt säkerställa en 

balanserad fördelning mellan länderna 

inom de regioner som omfattas av EU-

garantin. 

2. De högsta belopp under det 

allmänna mandatet och mandatet för 

utlåning till den privata sektorn som det 

hänvisas till i punkt 1 ska delas upp i 

regionala tak och deltak, på det sätt som 

anges i bilaga I. Inom de regionala taken 

ska EIB säkerställa en lämplig fördelning 

mellan länderna inom de regioner som 

omfattas av EU-garantin, i linje med 

unionens utrikespolitiska prioriteringar, 

som ska avspeglas i de regionala tekniska 

operativa riktlinjer som avses i artikel 5. 

 

Ändringsförslag  15 

Förslag till beslut 

Artikel 1 – punkt 1 – led 2 – led a 

Beslut 466/2014/EU 

Artikel 3 – punkt 1 – led d 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

‘d) En strategisk respons som syftar till 

att ta itu med de bakomliggande orsakerna 

till migration.” 

‘d) En strategisk respons som syftar till 

att ta itu med de bakomliggande orsakerna 

till migration och stärka motståndskraften 

i transit- och värdsamhällena. 

 

Ändringsförslag   16 

Förslag till beslut 

Artikel 1 – punkt 1 – led 2 – led b 

Beslut 466/2014/EU 

Artikel 3 – punkt 5 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

För att säkerställa att investeringar i den 

privata sektorn har en så stor 

utvecklingseffekt som möjligt ska EIB 

sträva efter att stärka den lokala privata 

sektorn i mottagarländerna genom stöd till 

lokala investeringar i enlighet med punkt 1 

a. EIB:s finansieringstransaktioner som 

stöder de allmänna mål som fastställs i 

punkt 1 ska också syfta till att öka bankens 

stöd till investeringsprojekt som drivs av 

små och medelstora företag inom unionen. 

För att effektivt övervaka användningen av 

medel till förmån för berörda små och 

medelstora företag ska EIB fastställa och 

upprätthålla lämpliga avtalsbestämmelser 

om införande av standardiserade 

rapporteringskrav för både de finansiella 

intermediärerna och 

betalningsmottagarna". 

För att säkerställa att investeringar i den 

privata sektorn har en så stor 

utvecklingseffekt som möjligt ska EIB 

sträva efter att stärka den lokala privata 

sektorn i mottagarländerna genom stöd till 

lokala investeringar i enlighet med punkt 1 

a. EIB:s finansieringstransaktioner som 

stöder de allmänna mål som fastställs i 

punkt 1 ska också syfta till att öka bankens 

stöd till investeringsprojekt som drivs av 

små och medelstora företag inom unionen. 

EIB ska möjliggöra mer risktagande, 

flexibilitet och en utvecklingsansats 

liksom korrekta konsekvensmätningar. 
För att effektivt övervaka användningen av 

medel till förmån för berörda små och 

medelstora företag ska EIB fastställa och 

upprätthålla lämpliga avtalsbestämmelser 

om införande av standardiserade 

rapporteringskrav för både de finansiella 

intermediärerna och 

betalningsmottagarna". 

 

Ändringsförslag   17 

Förslag till beslut 

Artikel 1 – punkt 1 – led 2 – led c 

Beslut 466/2014/EU 

Artikel 3 – punkt 7 – stycke 1 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

EIB:s finansieringstransaktioner till stöd 

för de allmänna målen i punkt 1 c ska 

stödja investeringsprojekt inom 

begränsning av och anpassning till 

klimatförändring som bidrar till det 

övergripande målet i Förenta nationernas 

ramkonvention om klimatförändring och i 

Parisavtalet som antogs inom ramen för 

den konventionen, särskilt genom att 

undvika och minska växthusgasutsläpp 

genom insatser inom områdena förnybar 

energi, energieffektivitet och hållbar 

transport, eller genom att öka 

motståndskraften mot de negativa effekter 

klimatförändringarna har på sårbara länder, 

sektorer och samhällen. 

EIB:s finansieringstransaktioner till stöd 

för de allmänna målen i punkt 1 c ska 

stödja investeringsprojekt inom 

begränsning av och anpassning till 

klimatförändring som bidrar till det 

övergripande målet i Förenta nationernas 

ramkonvention om klimatförändring och i 

Parisavtalet som antogs inom ramen för 

den konventionen, särskilt genom att 

undvika och minska växthusgasutsläpp och 

minska koldioxidavtrycket genom insatser 

inom områdena förnybar energi, 

energieffektivitet och hållbar transport, 

eller genom att öka motståndskraften mot 

de negativa effekter klimatförändringarna 

har på sårbara länder, sektorer och 

samhällen. 

 

Ändringsförslag   18 

Förslag till beslut 

Artikel 1 – punkt 1 – led 3a (nytt) 

Beslut 466/2014/EU 

Artikel 9 – punkt 3 

 
Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 3a) Artikel 9.3 ska ersättas med 

följande: 

3. EIB:s övervakning ska också eftersträva 

att omfatta genomförandet av förmedlade 

transaktioner och finansiella intermediärers 

utförande av sina uppgifter till stöd för små 

och medelstora företag 

"3. EIB:s övervakning ska omfatta 

genomförandet av förmedlade 

transaktioner och finansiella intermediärers 

utförande av sina uppgifter till stöd för små 

och medelstora företag. 

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

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

 

Ändringsförslag  19 

Förslag till beslut 

Artikel 1 – punkt 1 – led 5 – led a 

Beslut 466/2014/EU 

Artikel 11 – punkt 1 – led b 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

‘b) EIB ska utveckla indikatorer för 

projekt som bidrar till en strategisk respons 

för att ta itu med grundorsakerna till 

migration.” 

‘b) EIB ska, i nära samråd med 

berörda grupper, civilsamhällets 

organisationer och icke-statliga 

organisationer, utveckla indikatorer för 

projekt som bidrar till en strategisk respons 

för att ta itu med grundorsakerna till 

migration och stärka motståndskraften i 

transit- och värdsamhällena. 

 

Ändringsförslag   20 

Förslag till beslut 

Artikel 1 – punkt 1 – led 5 – led aa (nytt) 

Beslut 466/2014/EU 

Artikel 11 – punkt 1 – led e 

 
Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 aa) Led e ska ersättas med följande: 

e) En utvärdering av kvaliteten på 

EIB:s finansieringstransaktioner, i 

synnerhet huruvida EIB har tagit hänsyn 

till den miljömässiga och sociala 

hållbarheten med visande av tillbörlig 

aktsamhet och övervakning av finansierade 

investeringsprojekt. 

"e) En utvärdering av kvaliteten på 

EIB:s finansieringstransaktioner, i 

synnerhet huruvida EIB har tagit hänsyn 

till den miljömässiga och sociala 

hållbarheten med visande av tillbörlig 

aktsamhet och övervakning av finansierade 

investeringsprojekt liksom åtgärder för att 

maximera det lokala egenansvaret genom 

att främja involvering av berörda grupper, 

civilsamhällets organisationer och icke-

statliga organisationer. 

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

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

 

Ändringsförslag  21 

Förslag till beslut 

Artikel 1 – punkt 1 – led 5 – led b 

Beslut 466/2014/EU 

Artikel 11 – punkt 1 – led j 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

‘j) en utvärdering av hur EIB:s ‘j) en utvärdering av hur EIB:s 



 

AD\1119011SV.docx 13/18 PE595.732v02-00 

 SV 

finansieringstransaktioner bidragit till en 

strategisk respons för att ta itu med de 

bakomliggande orsakerna till migration.” 

finansieringstransaktioner bidragit till en 

strategisk respons för att ta itu med de 

bakomliggande orsakerna till migration 

och stärka motståndskraften i transit- och 

värdsamhällena.” 

 

Ändringsförslag  22 

Förslag till beslut 

Artikel 1 – punkt 1 – led 5a (nytt) 

Beslut 466/2014/EU 

Artikel 12 – punkt 1 – led a 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 5a) Artikel 12.1 a ska ersättas med 

följande: 

a) EIB:s samtliga 

finansieringstransaktioner som utförs enligt 

detta beslut, efter det att projektet 

godkänts, med särskilt angivande av att ett 

investeringsprojekt omfattas av EU-

garantin och av hur det bidrar till målen för 

unionens yttre åtgärder, särskilt dess 

ekonomiska, sociala och miljömässiga 

effekter, 

‘a) EIB:s samtliga 

finansieringstransaktioner som utförs enligt 

detta beslut, efter det att projektet 

godkänts, inbegripet information om 

projekt och delprojekt som finansieras via 

finansiella intermediärer, med särskilt 

angivande av att ett investeringsprojekt 

omfattas av EU-garantin och av hur det 

bidrar till målen för unionens yttre 

åtgärder, särskilt dess ekonomiska, sociala 

och miljömässiga effekter, 

 

Ändringsförslag   23 

Förslag till beslut 

Artikel 1 – punkt 1 – led 5b (nytt) 

Beslut 466/2014/EU 

Artikel 13 – stycke 2 

 
Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 5b) I artikel 13 ska andra stycket 

ersättas med följande: 

I sina finansieringstransaktioner ska EIB 

tillämpa de principer och normer som 

anges i unionsrätten om förhindrande av att 

det finansiella systemet används för 

penningtvätt och finansiering av terrorism, 

inbegripet ett krav på rimliga åtgärder för 

I sina finansieringstransaktioner ska EIB 

tillämpa de principer och normer som 

anges i unionsrätten om förhindrande av att 

det finansiella systemet används för 

penningtvätt och finansiering av terrorism, 

inbegripet genom att införa rapportering 
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att i tillämpliga fall identifiera faktiska 

ägare. 

per land, offentliga register över faktiska 

ägare och en svartlista över icke-

samarbetsvilliga jurisdiktioner. EIB ska 

regelbundet rapportera till 

Europaparlamentet om genomförandet av 

sin policy för icke-samarbetsvilliga 

jurisdiktioner. 

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

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

 

Ändringsförslag  24 

Förslag till beslut 

Artikel 1 – punkt 1 – led 6 

Beslut 466/2014/EU 

Artikel 20 – punkt -1 (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Senast den 30 juni 2018 ska 

kommissionen förse Europaparlamentet 

och rådet med en rapport som utvärderar 

tillämpningen av detta beslut och som ska 

ligga till grund för ett eventuellt nytt 

beslut om det externa utlåningsmandat 

som omfattas av EU-garantin. 

 

Ändringsförslag  25 

Förslag till beslut 

Artikel 1a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 1a 

 Övergångsbestämmelser 

 EIB får finansiera projekt inom ramen 

för mandatet för utlåning till den privata 

sektorn innan detta beslut träder i kraft 

och ett garantiavtal ingås mellan 

kommissionen och EIB. Sådana projekt 

får täckas av EU-garantin förutsatt att 

kommissionen bekräftar att de villkor som 

fastställts i garantiavtalet har 

respekterats. 
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Ändringsförslag  26 

Förslag till beslut 

Bilaga I – led B – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

B. Grannskapsländer och 

partnerskapsländer: 18 374 000 000 EUR 

uppdelat i följande vägledande deltak: 

B. Grannskapsländer och 

partnerskapsländer: 21 904 000 000 EUR, 

uppdelat i följande vägledande deltak: 

 

Ändringsförslag  27 

Förslag till beslut 

Bilaga I – led B – led ii 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

ii) Östeuropa, Sydkaukasien och 

Ryssland: 6 008 000 000 EUR. 

ii) Östeuropa, Sydkaukasien och 

Ryssland: 9 538 000 000 EUR. 

 

Ändringsförslag   28 

Förslag till beslut 

Bilaga I – led C – inledningen 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

C. Asien och Latinamerika: 3 785 000 

000 euro, indelat på följande sätt: 

C. Asien och Latinamerika: 

4 255 000 000 EUR, indelat på följande 

sätt: 

 

Ändringsförslag   29 

Förslag till beslut 

Bilaga I – led C – led ii 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

ii) Asien: 1 040 000 000 EUR. ii) Asien: 1 510 000 000 EUR. 
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Ändringsförslag  30 

Förslag till beslut 

Bilaga III – led B – led 2 – stycke 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Ryssland utgår 
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