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

Förslag till förordning
Skäl 35 a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35a) Det externa utlåningsmandatet 
Plus (ELM+) inrättas som en 
budgetgaranti som indirekt förvaltas av 
EIB, och som täcker kommersiella och 
politiska risker för ekonomiskt hållbara 
projekt inom den offentliga sektorn samt 
politiska risker för ekonomiska hållbara 
projekt i den privata sektorn, i hela övriga 
världen utanför unionen. Stödet från 
ELM+ ska inte utvidgas till att täcka 
utländska investeringar som inkluderar 
vidareutlåndning till den privata sektorn 
eller utlåning till, eller till förmån för, 
underenheter som kan få tillgång till 
finansiering för underenheter utan 
statliga garantier.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 35b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35b) EIB ska indirekt förvalta och 
genomföra ELM+, utfärda alla 
behörigheter för strategisk 
bankverksamhet och riskhantering som 
kommissionen kräver, även för den 
operativa driften av EFHU plus, 
tillhandahålla ett skriftligt yttrande om 
bankrelaterade frågor som ska åtfölja 
varje förslag från kommissionen om 
investeringsfönster inom ramen för 
EFHU plus-garantin, vara en berättigad 
motpart för förvaltning och 
genomförande av verksamhet inom ramen 
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för EFHU+ samt i övrigt arbeta för 
genomförandet av den den Externa 
investeringsramen i enlighet med stadgan 
för den berörda EIB-enheten och i 
enlighet med dess roll enligt fördraget.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) En garanti för yttre åtgärder bör 
inrättas med utgångspunkt i den befintliga 
EFHU-garantin och garantifonden för 
åtgärder avseende tredje land. Garantin för 
yttre åtgärder bör stödja EFHU+:s 
verksamhet som omfattas av 
budgetgarantier, makroekonomiskt stöd 
och lån till tredjeländer på grundval av 
rådets beslut 77/270/Euratom71. Dessa 
insatser bör stödjas av anslagen enligt 
denna förordning, tillsammans med dem 
enligt förordning (EU) nr.../... (IPA III) och 
förordning (EU) nr.../... (förordningen om 
det europeiska instrumentet för 
kärnsäkerhet), som även bör omfatta de 
avsättningar och skulder som härrör från 
lån för makroekonomiska stödlån samt lån 
till tredjeländer enligt artikel 10.2 i 
förordningen om det europeiska 
instrumentet för kärnsamarbete (EINS). 
Vid finansering av EFHU+-verksamhet 
ges prioritet åt projekt som skapar många 
arbetstillfällen och där kostnads-
nyttoförhållandet är sådant att 
investeringarna blir hållbarare. De insatser 
som stöds genom garantin för yttre 
åtgärder bör åtföljas av en ingående 
förhandsbedömning av de miljömässiga, 
ekonomiska och sociala aspekterna, på 
lämpligt sätt och i överensstämmelse med 
kraven på bättre lagstiftning. Garantin för 
yttre åtgärder bör inte användas för att 
tillhandahålla grundläggande offentliga 

(36) En garanti för yttre åtgärder bör 
inrättas med utgångspunkt i den befintliga 
EFHU-garantin, det externa 
utlåningsmandatet och garantifonden för 
åtgärder avseende tredje land. Garantin för 
yttre åtgärder bör stödja den verksamhet 
inom EFHU+ och ELM+ som omfattas av 
budgetgarantier, makroekonomiskt stöd 
och lån till tredjeländer på grundval av 
rådets beslut 77/270/Euratom71. Dessa 
insatser bör stödjas av anslagen enligt 
denna förordning, tillsammans med dem 
enligt förordning (EU) nr.../... (IPA III) och 
förordning (EU) nr.../... (förordningen om 
det europeiska instrumentet för 
kärnsäkerhet), som även bör omfatta de 
avsättningar och skulder som härrör från 
lån för makroekonomiska stödlån samt lån 
till tredjeländer enligt artikel 10.2 i 
förordningen om det europeiska 
instrumentet för kärnsamarbete (EINS). 
Vid finansiering av EFHU+-verksamhet 
ges prioritet åt projekt som skapar många 
arbetstillfällen och där kostnads-
nyttoförhållandet är sådant att 
investeringarna blir hållbarare. De insatser 
som stöds genom garantin för yttre 
åtgärder bör åtföljas av en ingående 
förhandsbedömning av de miljömässiga, 
ekonomiska och sociala aspekterna, på 
lämpligt sätt och i överensstämmelse med 
kraven på bättre lagstiftning. Garantin för 
yttre åtgärder bör inte användas för att 
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tjänster, som fortfarande är de nationella 
regeringarnas ansvar.

tillhandahålla grundläggande offentliga 
tjänster, som fortfarande är de nationella 
regeringarnas ansvar.

_________________ _________________

71 Rådets beslut 77/270/Euratom av den 29 
mars 1977 om befogenhet för 
kommissionen att ta upp Euratomlån i syfte 
att bidra till finansieringen av 
kärnkraftverk (EGT L 88, 6.4.1977, s. 9).

71 Rådets beslut 77/270/Euratom av den 29 
mars 1977 om befogenhet för 
kommissionen att ta upp Euratomlån i syfte 
att bidra till finansieringen av 
kärnkraftverk (EGT L 88, 6.4.1977, s. 9).

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom förordningen inrättas också 
Europeiska fonden för hållbar utveckling 
plus (nedan kallad EFHU+) och en garanti 
för yttre åtgärder.

Genom förordningen inrättas också 
Europeiska fonden för hållbar utveckling 
plus (nedan kallad EFHU+), det externa 
utlåningsmandatet plus (ELM+) och en 
garanti för yttre åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 64
Heidi Hautala

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Bufferten för nya utmaningar och 
prioriteringar på 10 200 miljoner EUR ska 
höja de belopp som avses i punkt 2 i 
enlighet med artikel 15.

3. Bufferten för nya utmaningar och 
prioriteringar på 1 600 miljoner EUR ska 
höja de belopp som avses i punkt 2 i 
enlighet med artikel 15.

Or. en

Ändringsförslag 65
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Nicola Caputo

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. De årliga anslagen ska godkännas 
av Europaparlamentet och rådet inom 
gränserna för den fleråriga budgetramen 
under budgetförfarandet, när man har
enats om prioriteringarna mellan 
institutionerna.

Or. en

Ändringsförslag 66
Nicola Caputo

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Innan kommissionen antar eller förlänger 
en exceptionell stödåtgärd som inte 
överstiger 20 miljoner EUR, ska den 
informera rådet om åtgärdens art, mål och 
beräknade belopp. Kommissionen ska 
informera rådet innan den gör väsentliga 
förändringar av de exceptionella 
stödåtgärder som redan har antagits. 
Kommissionen ska ta hänsyn till rådets 
relevanta politiska strategi vid planeringen 
av åtgärderna och vid deras genomförande, 
så att konsekvensen i unionens yttre 
åtgärder bevaras.

Innan kommissionen antar eller förlänger 
en exceptionell stödåtgärd som inte 
överstiger 20 miljoner EUR, ska den 
informera rådet och Europaparlamentet
om åtgärdens art, mål och beräknade 
belopp. Kommissionen ska informera rådet 
och Europaparlamentet innan den gör 
väsentliga förändringar av de exceptionella 
stödåtgärder som redan har antagits. 
Kommissionen ska ta hänsyn till rådets och 
Europaparlamentets relevanta politiska 
strategi vid planeringen av åtgärderna och 
vid deras genomförande, så att 
konsekvensen i unionens yttre åtgärder 
bevaras.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 4a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Genom ytterligare undantag från 
artikel 209.3 i budgetförordningen ska 
återbetalningar och inkomster från 
investeringar inom ramen för 
investeringsanslaget för AVS-länderna 
betraktas som rullande tillgångar avsedda 
för investeringar i de sektorer och 
regioner som omfattas av 
investeringsanslaget, och ska fortsätta att 
förvaltas av EIB. Om kommissionen eller 
rådet vid något tillfälle föreslår att alla 
sådana tillgångar och skulder ska 
överföras till unionen i enlighet med 
artikel 25 i budgetförordningen, ska de 
lagstiftningsakter som rör den framtida 
funktionen av investeringsanslaget för 
AVS-länderna utarbetas i nära samarbete 
med EIB, i synnerhet med hänsyn till de 
avtalsmässiga skyldigheter att låna ut som 
EIB kan ha vid den tidpunkten.

Or. en

Ändringsförslag 68
Petri Sarvamaa

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Genom ytterligare undantag från 
artikel 209.3 i budgetförordningen ska 
återbetalningar och inkomster från 
investeringar inom ramen för 
investeringsanslaget för AVS-länderna 
betraktas som rullande tillgångar avsedda 
för investeringar i de sektorer och 
regioner som omfattas av 
investeringsanslaget, och ska fortsätta att 
förvaltas av EIB. Om kommissionen eller 
rådet vid något tillfälle föreslår att alla 
sådana tillgångar och skulder ska 
överföras till unionen i enlighet med 
artikel 25 i budgetförordningen, ska de 
lagstiftningsakter som rör den framtida 
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funktionen av investeringsanslaget för 
AVS-länderna utarbetas i nära samarbete 
med EIB, i synnerhet med hänsyn till de 
avtalsmässiga skyldigheter att låna ut som 
EIB kan ha vid den tidpunkten.

Or. en

Ändringsförslag 69
Urmas Paet

Förslag till förordning
Artikel 25a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 25a

Genom ytterligare undantag från artikel 
209.3 i budgetförordningen ska 
återbetalningar och inkomster från 
investeringar inom ramen för 
investeringsanslaget för AVS-länderna 
betraktas som rullande tillgångar avsedda 
för investeringar i de sektorer och 
regioner som omfattas av 
investeringsanslaget, och ska fortsätta att 
förvaltas av EIB. Om kommissionen eller 
rådet vid något tillfälle föreslår att alla 
sådana tillgångar och skulder ska 
överföras till unionen i enlighet med 
artikel 25 i budgetförordningen, ska de 
lagstiftningsakter som rör den framtida 
funktionen av investeringsanslaget för 
AVS-länderna utarbetas i nära samarbete 
med EIB, i synnerhet med hänsyn till de 
avtalsmässiga skyldigheter att låna ut som 
EIB kan ha vid den tidpunkten.

Or. en

Ändringsförslag 70
Petri Sarvamaa

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den finansieringsram som avses i artikel 
6.2 a ska finansiera Europeiska fonden för 
hållbar utveckling plus (EFHU+) och 
garantin för yttre åtgärder.

Den finansieringsram som avses i artikel 
6.2 a ska finansiera Europeiska fonden för 
hållbar utveckling plus (EFHU+), EIB:s 
externa utlåningsmandat och garantin för 
yttre åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 71
Urmas Paet

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den finansieringsram som avses i artikel 
6.2 a ska finansiera Europeiska fonden för 
hållbar utveckling plus (EFHU+) och 
garantin för yttre åtgärder.

Den finansieringsram som avses i artikel 
6.2 a ska finansiera Europeiska fonden för 
hållbar utveckling plus (EFHU+), EIB:s 
externa utlåningsmandat och garantin för 
yttre åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 72
Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Eduard Kukan, Paul Rübig, Petri Sarvamaa

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den finansieringsram som avses i artikel 
6.2 a ska finansiera Europeiska fonden för 
hållbar utveckling plus (EFHU+) och 
garantin för yttre åtgärder.

Den finansieringsram som avses i artikel 
(6) (2) (a) ska finansiera EFHU+, ELM+
och garantin för yttre åtgärder.

Or. en

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

Förslag till förordning
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Artikel 26 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Målet för EFHU+ som ett integrerat 
finansiellt paket som tillhandahåller 
finansiell kapacitet som bygger på de 
metoder för genomförande som fastställs i 
artikel 23.1 a, e, f och g, ska vara att stödja 
investeringar och öka tillgången till 
finansiering i syfte att främja hållbar och 
inkluderande ekonomisk och social 
utveckling och främja den 
socioekonomiska resiliensen i 
partnerländerna, med särskild inriktning på 
fattigdomsutrotning, hållbar tillväxt för 
alla, skapandet av anständiga 
arbetstillfällen, ekonomiska möjligheter, 
färdigheter och företagande, 
socioekonomiska sektorer, mikroföretag 
och små och medelstora företag samt att ta 
itu med specifika socioekonomiska 
bakomliggande orsaker till irreguljär 
migration, i enlighet med de relevanta 
vägledande 
programplaneringsdokumenten. Särskild 
uppmärksamhet ska ägnas åt länder som 
identifierats som instabila eller 
konfliktdrabbade länder, de minst 
utvecklade länderna och djupt skuldtyngda 
fattiga länder.

Målet för EFHU+ som ett integrerat 
finansiellt paket som tillhandahåller 
finansiell kapacitet som bygger på de 
metoder för genomförande som fastställs i 
artikel 23.1 a, e, f och g, ska vara att stödja 
investeringar och öka tillgången till 
finansiering i syfte att främja hållbar och 
inkluderande ekonomisk och social 
utveckling och främja den 
socioekonomiska resiliensen i 
partnerländerna, med särskild inriktning på 
fattigdomsutrotning, hållbar tillväxt för 
alla, skapandet av anständiga 
arbetstillfällen, ekonomiska möjligheter, 
färdigheter och företagande, 
socioekonomiska sektorer, mikroföretag 
och små och medelstora företag samt att ta 
itu med specifika socioekonomiska 
bakomliggande orsaker till irreguljär 
migration, i enlighet med de relevanta 
vägledande 
programplaneringsdokumenten. Särskild 
uppmärksamhet ska ägnas åt länder som 
identifierats som instabila eller 
konfliktdrabbade länder, de minst 
utvecklade länderna och djupt skuldtyngda 
fattiga länder.
ELM+ inrättas som en budgetgaranti som 
indirekt förvaltas av EIB, och som täcker 
kommersiella och politiska risker för 
ekonomiskt hållbara projekt inom den 
offentliga sektorn samt politiska risker för 
ekonomiska hållbara projekt i den privata 
sektorn, i hela övriga världen utanför 
unionen. Stödet från ELM+ ska inte 
utvidgas till att täcka utländska 
investeringar som inkluderar 
vidareutlåning till den privata sektorn 
eller utlåning till, eller till förmån för 
underenheter som kan få tillgång till 
finansiering för underenheter utan 
statliga garantier.

Or. en
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Ändringsförslag 74
Petri Sarvamaa

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Målet för EFHU+ som ett integrerat 
finansiellt paket som tillhandahåller 
finansiell kapacitet som bygger på de 
metoder för genomförande som fastställs i 
artikel 23.1 a, e, f och g, ska vara att stödja 
investeringar och öka tillgången till 
finansiering i syfte att främja hållbar och 
inkluderande ekonomisk och social 
utveckling och främja den 
socioekonomiska resiliensen i 
partnerländerna, med särskild inriktning på 
fattigdomsutrotning, hållbar tillväxt för 
alla, skapandet av anständiga 
arbetstillfällen, ekonomiska möjligheter, 
färdigheter och företagande, 
socioekonomiska sektorer, mikroföretag 
och små och medelstora företag samt att ta 
itu med specifika socioekonomiska 
bakomliggande orsaker till irreguljär 
migration, i enlighet med de relevanta 
vägledande 
programplaneringsdokumenten. Särskild 
uppmärksamhet ska ägnas åt länder som 
identifierats som instabila eller 
konfliktdrabbade länder, de minst 
utvecklade länderna och djupt skuldtyngda 
fattiga länder.

Målet för EFHU+ som ett integrerat 
finansiellt paket som tillhandahåller 
finansiell kapacitet som bygger på de 
metoder för genomförande som fastställs i 
artikel 23.1 a, e, f och g, ska vara att stödja 
investeringar och öka tillgången till 
finansiering i syfte att främja hållbar och 
inkluderande ekonomisk och social 
utveckling och främja den 
socioekonomiska resiliensen i 
partnerländerna, med särskild inriktning på 
fattigdomsutrotning, hållbar tillväxt för 
alla, skapandet av anständiga 
arbetstillfällen, ekonomiska möjligheter, 
färdigheter och företagande, 
socioekonomiska sektorer, mikroföretag 
och små och medelstora företag samt att ta 
itu med specifika socioekonomiska 
bakomliggande orsaker till irreguljär 
migration, i enlighet med de relevanta 
vägledande 
programplaneringsdokumenten. ELM+ 
inrättas som en budgetgaranti som direkt 
förvaltas av EIB-gruppen, och som täcker 
kommersiella och politiska risker för 
ekonomiskt hållbara projekt inom den 
offentliga sektorn samt politiska risker för
ekonomiska hållbara projekt i den privata 
värden, i hela övriga världen utanför 
unionen. Särskild uppmärksamhet ska 
ägnas åt länder som identifierats som 
instabila eller konfliktdrabbade länder, de 
minst utvecklade länderna och djupt 
skuldtyngda fattiga länder.

Or. en

Ändringsförslag 75
Urmas Paet

Förslag till förordning
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Artikel 26 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EIB-gruppen ska i enlighet med kapitel 
IV i denna förordning bland annat

a) indirekt förvalta och genomföra 
ELM+,

b) tillhandahålla alla strategiska 
befogenheter för bank- och riskhantering 
som kommissionen behöver, inklusive de 
befogenheter som hör samman med den 
operativa förvaltningen av EFHU plus-
garantin,

c) lämna ett skriftligt yttrande om 
bankrelaterade frågor som ska åtfölja 
varje förslag från kommissionen om 
investeringsfönster inom ramen för 
EFHU plus-garantin,

d) vara en berättigad motpart för 
förvaltning och genomförande av 
verksamhet inom ramen för EFHU+.

Trots ovanstående kan kommissionen och 
EIB-gruppen komma överens om en 
annan roll för EIB-gruppen som en del av 
genomförandet av ramen för externa 
investeringar i linje med stadgan för EIB-
gruppens relevanta enhet och roll enligt 
fördraget.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Avsättningsnivån ska variera mellan 9 % 
och 50 % beroende på typ av insats.

Avsättningsnivån ska variera mellan 9 % 
och 50 % beroende på typ av insats. Högst 
10 miljarder EUR ska avsättas från EU:s 
budget genom en specifik budgetpost 
inom ramen för det årliga 
budgetförfarandet eller genom en 
budgetöverföring. Inom detta anslag på 
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10 miljarder EUR ska unionen bevilja 
EIB en budgetgaranti på 5 miljarder EUR 
som ska utnyttjas i enlighet med artikel 
26.1. Garantierna kan täcka upp till 50 % 
av projektets totala finansieringsbelopp.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. EFHU+ och garantin för yttre 
åtgärder kan stödja finansierings- och 
investeringsinsatser i partnerländerna i de 
geografiska områden som avses i artikel 
4.2. Avsättningar till garantin för yttre 
åtgärder ska finansieras från budgeten för 
de berörda geografiska program som 
inrättas genom artikel 6.2 a och ska 
överföras till den gemensamma 
avsättningsfonden. EFHU+ och garantin 
för yttre åtgärder kan också stödja 
verksamhet i de stödmottagare som 
förtecknas i bilaga I i förordningen om 
instrumentet för stöd inför anslutningen 
(IPA III). Finansieringen av dessa insatser 
inom ramen för EFHU+ och för avsättning 
av medel till garantin för yttre åtgärder ska 
finansieras genom förordningen för 
instrumentet för stöd inför anslutningen. 
Avsättningar till garantin för yttre åtgärder 
för lån till tredjeländer som avses i artikel 
10.2 i förordningen ska finansieras genom 
förordningen om det europeiska 
instrumentet för kärnsäkerhet.

6. EFHU+, ELM+ och garantin för 
yttre åtgärder kan stödja finansierings- och 
investeringsinsatser i partnerländerna i de 
geografiska områden som avses i 
artikel 4.2. Avsättningar till garantin för 
yttre åtgärder ska finansieras från budgeten 
för de berörda geografiska program som 
inrättas genom artikel 6.2 a och ska 
överföras till den gemensamma 
avsättningsfonden. EFHU+ och garantin 
för yttre åtgärder kan också stödja 
verksamhet i de stödmottagare som 
förtecknas i bilaga I i förordningen om 
instrumentet för stöd inför anslutningen 
(IPA III). Finansieringen av dessa insatser 
inom ramen för EFHU+ och för avsättning 
av medel till garantin för yttre åtgärder ska 
finansieras genom förordningen för 
instrumentet för stöd inför anslutningen. 
Avsättningar till garantin för yttre åtgärder 
för lån till tredjeländer som avses i 
artikel 10.2 i förordningen ska finansieras 
genom förordningen om det europeiska 
instrumentet för kärnsäkerhet.

Or. en

Ändringsförslag 78
Petri Sarvamaa

Förslag till förordning
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Artikel 26a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 26a

EIB-gruppens roll

EIB-gruppen ska i enlighet med kapitel 
IV i denna förordning bland annat

a) indirekt förvalta och genomföra 
ELM+,

b) tillhandahålla alla strategiska 
befogenheter för bank- och riskhantering 
som kommissionen behöver, inklusive de 
befogenheter som hör samman med den 
operativa förvaltningen av EFHU plus-
garantin,

c) lämna ett skriftligt yttrande om 
bankrelaterade frågor som ska åtfölja 
varje förslag från kommissionen om 
investeringsfönster inom ramen för 
EFHU plus-garantin,

d) vara en berättigad motpart för 
förvaltning och genomförande av 
verksamhet inom ramen för EFHU+.

Trots ovanstående kan kommissionen och 
EIB-gruppen komma överens om en 
annan roll för EIB-gruppen som en del av 
genomförandet av ramen för externa 
investeringar i linje med stadgan för EIB-
gruppens relevanta enhet och roll enligt 
fördraget.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 26a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 26a

EIB ska i enlighet med kapitel IV i denna 
förordning bland annat
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a) indirekt förvalta och genomföra 
ELM+,

b) tillhandahålla alla strategiska 
befogenheter för bank- och riskhantering 
som kommissionen behöver, inklusive de 
befogenheter som hör samman med den 
operativa förvaltningen av EFHU plus-
garantin,

c) lämna ett skriftligt yttrande om 
bankrelaterade frågor som ska åtfölja 
varje förslag från kommissionen om 
investeringsfönster inom ramen för 
EFHU plus-garantin,

d) vara en berättigad motpart för 
förvaltning och genomförande av 
verksamhet inom ramen för EFHU+.

Trots ovanstående kan kommissionen och 
EIB komma överens om en annan roll för 
EIB som en del av genomförandet av 
ramen för externa investeringar i linje 
med stadgan för EIB:s relevanta enhet 
och roll enligt fördraget.

Or. en

Ändringsförslag 80
Nicola Caputo

Förslag till förordning
Bilaga III – led 4 – del A – led 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Leda och stödja globala insatser, 
partnerskap och allianser för att avskaffa 
alla former av våld mot kvinnor och 
flickor. Detta omfattar fysiskt, psykiskt, 
sexuellt, ekonomiskt och andra former av 
våld och diskriminering, bland annat 
utestängning som kvinnor utsätts för inom 
olika delar av sina privata och offentliga 
liv.

a) Leda och stödja globala insatser, 
partnerskap och allianser för att avskaffa 
alla former av våld mot kvinnor och 
flickor. Detta omfattar fysiskt, psykiskt, 
sexuellt, ekonomiskt och andra former av 
våld och diskriminering, bland annat 
utestängning som kvinnor utsätts för inom 
olika delar av sina privata och offentliga 
liv, samt sexuella trakasserier på 
arbetsplatsen.

Or. en
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