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Amendement 60
Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Eduard Kukan, Petri Sarvamaa

voorstel voor een verordening
Overweging 35 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35 bis) Het mandaat van de EIB 
voor externe leningen plus (ELM+) wordt 
opgezet als een begrotingsgarantie die 
indirect door de EIB wordt beheerd en die 
voorziet in commerciële en politieke 
risicodekking voor financieel duurzame 
projecten in de publieke sector en 
politieke risicodekking voor financieel 
duurzame projecten in de particuliere 
sector, elk wereldwijd buiten de Unie. De 
steun van ELM+ mag niet worden 
uitgebreid tot overheidsinvesteringen die 
bestaan in het doorlenen aan de 
particuliere sector of het verstrekken van 
leningen aan of ten behoeve van 
subnationale entiteiten die toegang 
hebben tot subnationale financiering 
zonder overheidsgaranties.

Or. en

Amendement 61
Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Eduard Kukan, Petri Sarvamaa

voorstel voor een verordening
Overweging 35 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35 ter) De EIB beheert en 
implementeert indirect de ELM+, verleent 
alle door de Commissie vereiste 
bevoegdheden op het gebied van 
strategisch bank- en risicobeheer, met 
inbegrip van die welke verband houden 
met het operationele beheer van de 
EFSD+-garantie, brengt schriftelijk 
advies uit over bankgerelateerde 
aangelegenheden die bij elk voorstel van 
de Commissie voor investeringsvensters 
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onder de EFSD+-garantie horen, is een in 
aanmerking komende tegenhanger voor 
het beheer en de uitvoering van 
activiteiten in het kader van EFSD+ en 
vervult alle andere taken van de EIB als 
onderdeel van de tenuitvoerlegging van 
het externe investeringskader in 
overeenstemming met de statuten van de 
desbetreffende EIB-entiteit en rol in het 
kader van het Verdrag.

Or. en

Amendement 62
Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Eduard Kukan, Petri Sarvamaa

voorstel voor een verordening
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) Een garantie voor extern optreden 
moet worden opgezet op basis van de 
bestaande EFDO-garantie en het 
Garantiefonds voor extern optreden. De 
garantie voor extern optreden moet de 
EFDO+-operaties ondersteunen die worden 
gedekt door begrotingsgaranties, 
macrofinanciële bijstand en leningen aan 
derde landen op grond van Besluit 
77/270/Euratom van de Raad71. Deze 
operaties moeten worden ondersteund door 
toewijzingen in het kader van deze 
verordening, samen met toewijzingen in 
het kader van Verordening (EU) .../... (IPA 
III) en Verordening (EU) .../... (EINS), die 
ook de voorzieningen en verplichtingen 
moeten dekken die voortkomen uit 
macrofinanciële bijstand en leningen aan 
derde landen als bedoeld in artikel 10, lid 
2, van de EINS-verordening. Bij de 
financiering van EFDO+-operaties moeten 
bij voorrang projecten worden gefinancierd 
die veel werkgelegenheid opleveren en een 
kosten-batenverhouding hebben die de 
duurzaamheid van de investeringen 
vergroot. De door de garantie voor extern 
optreden gesteunde acties moeten gepaard 
gaan met een grondige ex-antebeoordeling 

(36) Een garantie voor extern optreden 
moet worden opgezet op basis van de 
bestaande EFDO-garantie, het mandaat 
voor externe leningen en het 
Garantiefonds voor extern optreden. De 
garantie voor extern optreden moet de 
EFDO+- en ELM+-operaties ondersteunen 
die worden gedekt door 
begrotingsgaranties, macrofinanciële 
bijstand en leningen aan derde landen op 
grond van Besluit 77/270/Euratom van de 
Raad71. Deze operaties moeten worden 
ondersteund door toewijzingen in het kader 
van deze verordening, samen met 
toewijzingen in het kader van Verordening 
(EU) .../... (IPA III) en Verordening (EU) 
.../... (EINS), die ook de voorzieningen en 
verplichtingen moeten dekken die 
voortkomen uit macrofinanciële bijstand en 
leningen aan derde landen als bedoeld in 
artikel 10, lid 2, van de EINS-verordening. 
Bij de financiering van EFDO+-operaties 
moeten bij voorrang projecten worden 
gefinancierd die veel werkgelegenheid 
opleveren en een kosten-batenverhouding 
hebben die de duurzaamheid van de 
investeringen vergroot. De door de garantie 
voor extern optreden gesteunde acties 
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van de ecologische, financiële en sociale 
aspecten, als passend en in 
overeenstemming met de vereisten inzake 
betere regelgeving. De garantie voor extern 
optreden moet niet worden gebruikt om 
essentiële overheidsdiensten te verlenen; 
dit blijft een verantwoordelijkheid van de 
overheid.

moeten gepaard gaan met een grondige ex-
antebeoordeling van de ecologische, 
financiële en sociale aspecten, als passend 
en in overeenstemming met de vereisten 
inzake betere regelgeving. De garantie 
voor extern optreden moet niet worden 
gebruikt om essentiële overheidsdiensten te 
verlenen; dit blijft een 
verantwoordelijkheid van de overheid.

_________________ _________________

71 Besluit 77/270/Euratom van de Raad van 
29 maart 1977 waarbij de Commissie 
wordt gemachtigd tot het aangaan van 
Euratom-leningen teneinde een bijdrage te 
leveren tot de financiering van 
kerncentrales (PB L 88 van 6.4.1977, blz. 
9).

71 Besluit 77/270/Euratom van de Raad van 
29 maart 1977 waarbij de Commissie 
wordt gemachtigd tot het aangaan van 
Euratom-leningen teneinde een bijdrage te 
leveren tot de financiering van 
kerncentrales (PB L 88 van 6.4.1977, blz. 
9).

Or. en

Amendement 63
Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Eduard Kukan, Petri Sarvamaa

voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tevens worden het Europees Fonds voor 
duurzame ontwikkeling+ (hierna "EFDO+" 
genoemd) en een garantie voor extern 
optreden vastgesteld.

Tevens worden het Europees Fonds voor 
duurzame ontwikkeling+ (hierna "EFDO+" 
genoemd), het mandaat voor externe 
leningen plus (ELM+) en een garantie 
voor extern optreden vastgesteld.

Or. en

Amendement 64
Heidi Hautala

voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in lid 2 genoemde bedragen 
worden overeenkomstig artikel 15 

3. De in lid 2 genoemde bedragen 
worden overeenkomstig artikel 15 
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aangevuld met de buffer voor nieuwe 
uitdagingen en prioriteiten van 10 200
miljoen EUR.

aangevuld met de buffer voor nieuwe 
uitdagingen en prioriteiten van 1 
600 miljoen EUR.

Or. en

Amendement 65
Nicola Caputo

voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De jaarlijkse kredieten worden 
door het Europees Parlement en de Raad 
binnen de grenzen van het meerjarig 
financieel kader toegestaan tijdens de 
begrotingsprocedure, zodra de prioriteiten 
in onderling overleg tussen de instellingen 
zijn vastgesteld.

Or. en

Amendement 66
Nicola Caputo

voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alvorens een buitengewone steunmaatregel 
ten belope van maximaal 20 miljoen EUR 
vast te stellen of te verlengen, brengt de 
Commissie de Raad op de hoogte van aard 
en doel van die maatregel en het voorziene 
bedrag. De Commissie stelt de Raad 
eveneens op de hoogte voordat zij 
aanzienlijke materiële wijzigingen 
aanbrengt in reeds vastgestelde 
buitengewone steunmaatregelen. Omwille 
van de samenhang van het externe 
optreden van de Unie houdt de Commissie 
bij de planning en de uitvoering van deze 
maatregelen rekening met de 
beleidsbenadering van de Raad op dit 

Alvorens een buitengewone steunmaatregel 
ten belope van maximaal 20 miljoen EUR 
vast te stellen of te verlengen, brengt de 
Commissie de Raad en het Europees 
Parlement op de hoogte van aard en doel 
van die maatregel en het voorziene bedrag. 
De Commissie stelt de Raad en het 
Europees Parlement eveneens op de 
hoogte voordat zij aanzienlijke materiële 
wijzigingen aanbrengt in reeds vastgestelde 
buitengewone steunmaatregelen. Omwille 
van de samenhang van het externe 
optreden van de Unie houdt de Commissie 
bij de planning en de uitvoering van deze 
maatregelen rekening met de 
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gebied. beleidsbenadering van de Raad en het 
Europees Parlement op dit gebied.

Or. en

Amendement 67
Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Eduard Kukan, Paul Rübig, Petri Sarvamaa

voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. In verdere afwijking van artikel 
209, lid 3, van het Financieel Reglement 
worden terugbetalingen en inkomsten uit 
investeringen in het kader van de 
bestaande middelen van de ACS-
investeringsfaciliteit beschouwd als 
doorlopende activa bestemd voor 
investeringen in de sectoren en regio's die 
onder de ACS-investeringsfaciliteit vallen, 
en blijven zij door de EIB worden 
beheerd. Indien de Commissie of de Raad 
op enig moment voorstelt al deze activa en 
passiva aan de Unie over te dragen 
overeenkomstig artikel 25 van het 
Financieel Reglement, worden de 
wetgevingshandelingen betreffende de 
toekomstige werking van de ACS-
investeringsfaciliteit in nauw overleg met 
de EIB voorbereid, met name rekening 
houdend met de contractuele 
verplichtingen van het ElB tot het 
verstrekken van leningen die op dat 
moment bestaan.

Or. en

Amendement 68
Petri Sarvamaa

voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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4 bis. In verdere afwijking van artikel 
209, lid 3, van het Financieel Reglement 
worden terugbetalingen en inkomsten uit 
investeringen in het kader van de 
bestaande middelen van de ACS-
investeringsfaciliteit beschouwd als 
doorlopende activa bestemd voor 
investeringen in de sectoren en regio's die 
onder de ACS-investeringsfaciliteit vallen, 
en blijven zij door de EIB worden 
beheerd. Indien de Commissie of de Raad 
op enig moment voorstelt al deze activa en 
passiva aan de Unie over te dragen 
overeenkomstig [artikel 25 van] het 
Financieel Reglement, worden de 
wetgevingshandelingen betreffende de 
toekomstige werking van de ACS-
investeringsfaciliteit in nauw overleg met 
de EIB voorbereid, met name rekening 
houdend met de contractuele 
verplichtingen van het ElB tot het 
verstrekken van leningen die op dat 
moment bestaan.

Or. en

Amendement 69
Urmas Paet

voorstel voor een verordening
Artikel 25 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 25 bis

In verdere afwijking van artikel 209, lid 3, 
van het Financieel Reglement worden 
terugbetalingen en inkomsten uit 
investeringen in het kader van de 
bestaande middelen van de ACS-
investeringsfaciliteit beschouwd als 
doorlopende activa bestemd voor 
investeringen in de sectoren en regio's die 
onder de ACS-investeringsfaciliteit vallen, 
en blijven zij door de EIB worden 
beheerd. Indien de Commissie of de Raad 
op enig moment voorstelt al deze activa en 
passiva aan de Unie over te dragen 
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overeenkomstig [artikel 25 van] het 
Financieel Reglement, worden de 
wetgevingshandelingen betreffende de 
toekomstige werking van de ACS-
investeringsfaciliteit in nauw overleg met 
de EIB voorbereid, met name rekening 
houdend met de contractuele 
verplichtingen van het ElB tot het 
verstrekken van leningen die op dat 
moment bestaan.

Or. en

Amendement 70
Petri Sarvamaa

voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het in artikel 6, lid 2, onder a), genoemde 
bedrag dient ter financiering van het 
Europees Fonds voor duurzame 
ontwikkeling+ (EFDO+) en de garantie
voor extern optreden.

Het in artikel 6, lid 2, onder a), genoemde 
bedrag dient ter financiering van het 
Europees Fonds voor duurzame 
ontwikkeling+ (EFDO+), het mandaat van 
de EIB voor externe leningen en de 
garantie voor extern optreden.

Or. en

Amendement 71
Urmas Paet

voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het in artikel 6, lid 2, onder a), genoemde 
bedrag dient ter financiering van het 
Europees Fonds voor duurzame 
ontwikkeling+ (EFDO+) en de garantie 
voor extern optreden.

Het in artikel 6, lid 2, onder a), genoemde 
bedrag dient ter financiering van het 
Europees Fonds voor duurzame 
ontwikkeling+ (EFDO+), het mandaat van 
de EIB voor externe leningen en de 
garantie voor extern optreden.

Or. en
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Amendement 72
Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Eduard Kukan, Paul Rübig, Petri Sarvamaa

voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het in artikel 6, lid 2, onder a), genoemde 
bedrag dient ter financiering van het 
Europees Fonds voor duurzame 
ontwikkeling+ (EFDO+) en de garantie 
voor extern optreden.

Het in artikel 6, lid 2, onder a), genoemde 
bedrag dient ter financiering van het 
EFDO+, het ELM+ en de garantie voor 
extern optreden.

Or. en

Amendement 73
Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Eduard Kukan, Paul Rübig, Petri Sarvamaa

voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het doel van het EFDO+ als geïntegreerd 
financieringspakket tot verstrekking van 
financiële capaciteit op basis van de 
uitvoeringsmethoden die zijn vastgesteld 
bij artikel 23, lid 1, onder a), e), f), en g), is 
de ondersteuning van investeringen en 
betere toegang tot financiering, met het oog 
op de bevordering van duurzame en 
inclusieve economische en sociale 
ontwikkeling en van de sociaal-
economische veerkracht van partnerlanden, 
met bijzondere aandacht voor de 
uitbanning van armoede, duurzame en 
inclusieve groei, het scheppen van waardig 
werk, economische kansen, vaardigheden 
en ondernemerschap, sociaal-economische 
sectoren en micro-, kleine en middelgrote 
ondernemingen, alsook de aanpak van 
specifieke sociaal-economische 
dieperliggende oorzaken van irreguliere 
migratie, in overeenstemming met de 
desbetreffende indicatieve 
programmeringsdocumenten. Bijzondere 

Het doel van het EFDO+ als geïntegreerd 
financieringspakket tot verstrekking van 
financiële capaciteit op basis van de 
uitvoeringsmethoden die zijn vastgesteld 
bij artikel 23, lid 1, onder a), e), f), en g), is 
de ondersteuning van investeringen en 
betere toegang tot financiering, met het oog 
op de bevordering van duurzame en 
inclusieve economische en sociale 
ontwikkeling en van de sociaal-
economische veerkracht van partnerlanden, 
met bijzondere aandacht voor de 
uitbanning van armoede, duurzame en 
inclusieve groei, het scheppen van waardig 
werk, economische kansen, vaardigheden 
en ondernemerschap, sociaal-economische 
sectoren en micro-, kleine en middelgrote 
ondernemingen, alsook de aanpak van 
specifieke sociaal-economische 
dieperliggende oorzaken van irreguliere 
migratie, in overeenstemming met de 
desbetreffende indicatieve 
programmeringsdocumenten. Bijzondere 
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aandacht gaat uit naar landen die in een 
situatie van kwetsbaarheid of conflict 
verkeren, de minst ontwikkelde landen en 
arme landen met een zware schuldenlast.

aandacht gaat uit naar landen die in een 
situatie van kwetsbaarheid of conflict 
verkeren, de minst ontwikkelde landen en 
arme landen met een zware schuldenlast.
Het ELM+ wordt opgezet als een 
begrotingsgarantie die indirect door de 
EIB wordt beheerd en die voorziet in 
commerciële en politieke risicodekking 
voor financieel duurzame projecten in de 
publieke sector en politieke risicodekking 
voor financieel duurzame projecten in de 
particuliere sector, elk wereldwijd buiten 
de Unie. De steun van ELM+ mag niet 
worden uitgebreid tot 
overheidsinvesteringen die bestaan in het 
doorlenen aan de particuliere sector of 
het verstrekken van leningen aan of ten 
behoeve van subnationale entiteiten die 
toegang hebben tot subnationale 
financiering zonder overheidsgaranties.

Or. en

Amendement 74
Petri Sarvamaa

voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het doel van het EFDO+ als geïntegreerd 
financieringspakket tot verstrekking van 
financiële capaciteit op basis van de 
uitvoeringsmethoden die zijn vastgesteld 
bij artikel 23, lid 1, onder a), e), f), en g), is 
de ondersteuning van investeringen en 
betere toegang tot financiering, met het oog 
op de bevordering van duurzame en 
inclusieve economische en sociale 
ontwikkeling en van de sociaal-
economische veerkracht van partnerlanden, 
met bijzondere aandacht voor de 
uitbanning van armoede, duurzame en 
inclusieve groei, het scheppen van waardig 
werk, economische kansen, vaardigheden 
en ondernemerschap, sociaal-economische 
sectoren en micro-, kleine en middelgrote 
ondernemingen, alsook de aanpak van 

Het doel van het EFDO+ als geïntegreerd 
financieringspakket tot verstrekking van 
financiële capaciteit op basis van de 
uitvoeringsmethoden die zijn vastgesteld 
bij artikel 23, lid 1, onder a), e), f), en g), is 
de ondersteuning van investeringen en 
betere toegang tot financiering, met het oog 
op de bevordering van duurzame en 
inclusieve economische en sociale 
ontwikkeling en van de sociaal-
economische veerkracht van partnerlanden, 
met bijzondere aandacht voor de 
uitbanning van armoede, duurzame en 
inclusieve groei, het scheppen van waardig 
werk, economische kansen, vaardigheden 
en ondernemerschap, sociaal-economische 
sectoren en micro-, kleine en middelgrote 
ondernemingen, alsook de aanpak van 



PE630.702v01-00 12/16 AM\1170285NL.docx

NL

specifieke sociaal-economische 
dieperliggende oorzaken van irreguliere 
migratie, in overeenstemming met de 
desbetreffende indicatieve 
programmeringsdocumenten. Bijzondere 
aandacht gaat uit naar landen die in een 
situatie van kwetsbaarheid of conflict 
verkeren, de minst ontwikkelde landen en 
arme landen met een zware schuldenlast.

specifieke sociaal-economische 
dieperliggende oorzaken van irreguliere 
migratie, in overeenstemming met de 
desbetreffende indicatieve 
programmeringsdocumenten. Het ELM+ 
wordt opgezet als een begrotingsgarantie 
die indirect door de EIB-groep wordt 
beheerd en die voorziet in commerciële en 
politieke risicodekking voor financieel 
duurzame projecten in de publieke sector 
en politieke risicodekking voor financieel 
duurzame projecten in de particuliere 
sector, elk wereldwijd buiten de Unie. 
Bijzondere aandacht gaat uit naar landen 
die in een situatie van kwetsbaarheid of 
conflict verkeren, de minst ontwikkelde 
landen en arme landen met een zware 
schuldenlast.

Or. en

Amendement 75
Urmas Paet

voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het kader van hoofdstuk IV van deze 
verordening zal de EIB-groep onder 
meer:

a. de ELM+ indirect beheren en ten 
uitvoer leggen;

b. zorg dragen voor alle door de 
Commissie vereiste bevoegdheden op het 
gebied van strategisch bankieren en 
risicobeheer, met inbegrip van die welke 
verband houden met het operationele 
beheer van de EFSD+-garantie,

c. een schriftelijk advies over bancaire 
aangelegenheden voorleggen bij elk 
voorstel van de Commissie voor 
investeringsvensters in het kader van de 
EFSD+-garantie;

d. een in aanmerking komende tegenpartij 
zijn voor het beheer en de uitvoering van 
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activiteiten in het kader van EFSD+.

Niettegenstaande het bovenstaande 
kunnen de Commissie en de EIB-groep 
overeenstemming bereiken over elke 
andere rol van de EIB-groep als 
onderdeel van de tenuitvoerlegging van 
het externe investeringskader in 
overeenstemming met de statuten van de 
desbetreffende entiteit van de EIB-groep 
en de rol krachtens het Verdrag.

Or. en

Amendement 76
Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Eduard Kukan, Petri Sarvamaa

voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het voorzieningspercentage ligt tussen 9 % 
en 50 % naargelang van de soort operatie.

Het voorzieningspercentage ligt tussen 9 % 
en 50 % naargelang van de soort operatie. 
Een bedrag van maximaal 10 miljard 
EUR wordt uit de EU-begroting 
beschikbaar gesteld via een specifiek 
begrotingsonderdeel in het kader van de 
jaarlijkse begrotingsprocedure of door 
een begrotingsoverschrijving. Binnen dit 
totaalbedrag van 10 miljard EUR verleent 
de Unie de EIB een begrotingsgarantie 
van 5 miljard EUR, die overeenkomstig 
artikel 26, lid 1, moet worden gebruikt. De 
garanties kunnen tot 50 % van het totale 
bedrag voor de financiering van het 
project dekken.

Or. en

Amendement 77
Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Eduard Kukan, Petri Sarvamaa

voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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6. Het EFDO+ en de garantie voor 
extern optreden kunnen dienen ter 
ondersteuning van financierings- en 
investeringsoperaties in partnerlanden in de 
in artikel 4, lid 2, genoemde geografische 
gebieden. De voorziening van de garantie 
voor extern optreden wordt gefinancierd uit 
de begroting van de betrokken 
geografische programma's die zijn 
ingesteld bij artikel 6, lid 2, onder a), en 
wordt overgedragen naar het 
gemeenschappelijke voorzieningsfonds. 
Het EFDO+ en de garantie voor extern 
optreden kunnen ook dienen ter 
ondersteuning van operaties in de in bijlage 
I bij de IPA III-verordening vermelde 
begunstigde landen. De financiering voor 
deze activiteiten in het kader van het 
EFDO+ en voor de voorziening van de 
garantie voor extern optreden worden 
gefinancierd uit de IPA-verordening. De 
voorziening van de garantie voor extern 
optreden voor leningen aan derde landen 
als bedoeld in artikel 10, lid 2, van de 
EINS-verordening wordt gefinancierd uit 
de EINS-verordening.

6. Het EFDO+, het ELM+ en de 
garantie voor extern optreden kunnen 
dienen ter ondersteuning van financierings-
en investeringsoperaties in partnerlanden in 
de in artikel 4, lid 2, genoemde 
geografische gebieden. De voorziening van 
de garantie voor extern optreden wordt 
gefinancierd uit de begroting van de 
betrokken geografische programma's die 
zijn ingesteld bij artikel 6, lid 2, onder a), 
en wordt overgedragen naar het 
gemeenschappelijke voorzieningsfonds. 
Het EFDO+ en de garantie voor extern 
optreden kunnen ook dienen ter 
ondersteuning van operaties in de in bijlage 
I bij de IPA III-verordening vermelde 
begunstigde landen. De financiering voor 
deze activiteiten in het kader van het 
EFDO+ en voor de voorziening van de 
garantie voor extern optreden worden 
gefinancierd uit de IPA-verordening. De 
voorziening van de garantie voor extern 
optreden voor leningen aan derde landen 
als bedoeld in artikel 10, lid 2, van de 
EINS-verordening wordt gefinancierd uit 
de EINS-verordening.

Or. en

Amendement 78
Petri Sarvamaa

voorstel voor een verordening
Artikel 26 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 26 bis

Rol van de EIB-groep

In het kader van hoofdstuk IV van deze 
verordening zal de EIB-groep onder 
meer:

a) de ELM+ indirect beheren en ten 
uitvoer leggen;

b) zorg dragen voor alle door de 
Commissie vereiste bevoegdheden op het 
gebied van strategisch bankieren en 
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risicobeheer, met inbegrip van die welke 
verband houden met het operationele 
beheer van de EFSD+-garantie,

c) een schriftelijk advies over bancaire 
aangelegenheden voorleggen bij elk 
voorstel van de Commissie voor 
investeringsvensters in het kader van de 
EFSD+-garantie;

d) een in aanmerking komende 
tegenpartij zijn voor het beheer en de 
uitvoering van activiteiten in het kader 
van EFSD+.

Niettegenstaande het bovenstaande 
kunnen de Commissie en de EIB-groep 
overeenstemming bereiken over elke 
andere rol van de EIB-groep als 
onderdeel van de tenuitvoerlegging van 
het externe investeringskader in 
overeenstemming met de statuten van de 
desbetreffende entiteit van de EIB-groep 
en de rol krachtens het Verdrag.

Or. en

Amendement 79
Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Eduard Kukan, Paul Rübig, Petri Sarvamaa

voorstel voor een verordening
Artikel 26 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 26 bis

In het kader van hoofdstuk IV van deze 
verordening zal de EIB onder meer:

a. de ELM+ indirect beheren en ten 
uitvoer leggen;

b. zorg dragen voor alle door de 
Commissie vereiste bevoegdheden op het 
gebied van strategisch bankieren en 
risicobeheer, met inbegrip van die welke 
verband houden met het operationele 
beheer van de EFSD+-garantie,

c. een schriftelijk advies over bancaire 
aangelegenheden voorleggen bij elk 
voorstel van de Commissie voor 
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investeringsvensters in het kader van de
EFSD+-garantie;

d. een in aanmerking komende tegenpartij 
zijn voor het beheer en de uitvoering van 
activiteiten in het kader van EFSD+.

Niettegenstaande het bovenstaande 
kunnen de Commissie en de EIB 
overeenstemming bereiken over elke 
andere rol van de EIB als onderdeel van 
de tenuitvoerlegging van het externe 
investeringskader in overeenstemming 
met de statuten van de desbetreffende 
entiteit van de EIB en de rol krachtens het 
Verdrag.

Or. en

Amendement 80
Nicola Caputo

voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 4 – afdeling A – punt 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) Ondersteuning en sturing van 
mondiale inspanningen, partnerschappen 
en allianties om een einde te maken aan 
alle vormen van geweld tegen vrouwen en 
meisjes; dit omvat tevens fysieke, 
psychologische, seksuele, economische en 
andere vormen van geweld en discriminatie 
met inbegrip van uitsluiting waarmee 
vrouwen te kampen hebben in de 
verschillende gebieden van hun privé- en 
openbare leven;

a) Ondersteuning en sturing van 
mondiale inspanningen, partnerschappen 
en allianties om een einde te maken aan 
alle vormen van geweld tegen vrouwen en 
meisjes; dit omvat tevens fysieke, 
psychologische, seksuele, economische en 
andere vormen van geweld en discriminatie 
met inbegrip van uitsluiting waarmee 
vrouwen te kampen hebben in de 
verschillende gebieden van hun privé- en 
openbare leven, en seksuele intimidatie op 
het werk;

Or. en
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