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KORT BEGRUNDELSE 

CONT-udvalgets udtalelse fokuserer på forsvarlig økonomisk forvaltning, navnlig på artikel 

14 i forslaget til forordning: Revisionsrettens revision. 

Revisionsretten bør have beføjelse til at foretage revisioner af de aktiviteter, som gennemføres 

i overensstemmelse med denne forordning, idet alle disse aktiviteter er aktiviteter, der 

vedrører forvaltning af Unionens udgifter og indtægter som fastsat i artikel 287 i TEUF. Det 

skal navnlig understreges, at: 

1. EFSI er defineret som en klart identificerbar og gennemsigtig garantifacilitet, og garantien 

støttes hovedsagelig via EU-budgettet. 

2. Medlemmerne af investeringskomitéen udpeges på grundlag af et forslag fra 

Kommissionen.  

3. Kommissionen vil være repræsenteret i EFSI's Styringsråd. 

4. Kommissionen er medlem af EIB's bestyrelse og høres, inden EIB godkender alle 

finansierings- og investeringsaktiviteter.  

5. Det europæiske knudepunkt for rådgivning om investeringer vil delvis blive baseret på 

Kommissionens eksisterende rådgivningstjenester.  

6. Garantifondens midler forvaltes af Kommissionen.  

7. Kommissionen og EIB fremmer med støtte fra medlemsstaterne en gennemsigtig pipeline 

af aktuelle og potentielle fremtidige investeringsprojekter i Unionen. 

ÆNDRINGSFORSLAG 

Budgetkontroludvalget opfordrer Budgetudvalget og Økonomi- og Valutaudvalget, som er 

korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag: 

 

 

Ændringsforslag  1 

Forslag til forordning 

Led 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

under henvisning til udtalelse fra Det 

Europæiske Økonomiske og Sociale 

Udvalg og Regionsudvalget, 

under henvisning til udtalelse fra Det 

Europæiske Økonomiske og Sociale 

Udvalg, Regionsudvalget og 

Revisionsretten, 
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Ændringsforslag  2 

Forslag til forordning 

Betragtning 7 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (7a) Revisionsretten vedtog den 12. marts 

2015 udtalelse nr. 4/2015, i medfør af 

artikel 287, stk. 4, i traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde 

(TEUF), om forslag til Europa-

Parlamentets og Rådets forordning om 

den europæiske fond for strategiske 

investeringer og om ændring af 

forordning (EU) nr. 1291/2013 og (EU) 

nr. 1316/2013, hvori den anfører sine 

bemærkninger til Kommissionens forslag 

og fremsætter forslag til forbedring af 

forordningen. 

 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til forordning 

Betragtning 9 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (9a) En investerings hensigtsmæssighed 

bør ligeledes bedømmes ud fra, i hvilket 

omfang den kan overbevise private 

investorer om at bevæge sig i retning mod 

en langsigtet finansiering af økonomien, 

eftersom en stor del af de europæiske 

private opsparinger (ca. 16 000 mia. 

EUR) for øjeblikket hovedsagelig 

investeres på kort sigt og ofte uden for 

Unionen. 
 

 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til forordning 

Betragtning 11 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(11) EFSI bør støtte strategiske 

investeringer med en høj økonomisk 

merværdi, der bidrager til at virkeliggøre 

Unionens politikmål. 

(11) EFSI bør støtte strategiske 

investeringer med en høj økonomisk 

merværdi, der bidrager til at virkeliggøre 

Europa 2020-strategiens mål. EFSI-støtte 

til infrastrukturnet bør i denne 

forbindelse bidrage til målene i 

forordning (EU) nr. 1315/2013 om 

transport, forordning (EU) nr. 347/2013 

om energinet og forordning (EU) 

nr. 283/2014 om 

telekommunikationsinfrastruktur. 

Projekter, som indebærer synergier 

mellem transport-, telekommunikations- 

og energisektorerne bør gives særlig 

opmærksomhed. 

 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til forordning 

Betragtning 15 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(15) EFSI bør supplere de allerede 

eksisterende instrumenter og derfor især 

støtte projekter med en højere 

risiko/afkastprofil end de eksisterende EIB- 

og Unionsinstrumenter. EFSI bør 

finansiere projekter i hele EU, også i de 

lande, der blev hårdest ramt af 

finanskrisen. EFSI bør kun træde til, når 

der ikke er adgang til finansiering fra andre 

kilder på rimelige vilkår. 

(15) EFSI bør supplere de allerede 

eksisterende instrumenter og derfor især 

støtte projekter med en højere 

risiko/afkastprofil end de eksisterende EIB- 

og Unionsinstrumenter. EFSI bør 

finansiere projekter i hele EU, navnlig i de 

lande, der blev hårdest ramt af 

finanskrisen. EFSI bør kun træde til, når 

der ikke er adgang til finansiering fra andre 

kilder på rimelige vilkår. 

 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til forordning 

Betragtning 19 a (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (19a) Garantifonden bør have tilført et 

målbeløb på 200 mio. EUR i 2016, 300 

mio. EUR i 2017, 1 mia. EUR i 2018 og 2 

mia. EUR i 2019, som gradvist godkendes 

af Europa-Parlamentet og Rådet inden 

for rammerne af den årlige 

budgetprocedure, under hensyntagen til 

en effektiv udnyttelse af EU-garantien og 

den vurdering af transaktionernes 

additionalitet, som gennemføres under 

EFSI sammenlignet med normale EIB-

transaktioner. 

 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til forordning 

Betragtning 21 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (21a) Bestemmelserne om gennemførelse 

af og tilsyn med EFSI og 

medlemsstaternes formelle forpligtelse vil 

få afgørende betydning for dens 

fremgang, og det er især nødvendigt at 

sikre, at de bedste projekter udvælges på 

grundlag af objektive kriterier, uanset 

deres nationalitet. 

 

 

Ændringsforslag  8 

Forslag til forordning 

Betragtning 24 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(24) EIB-finansierings- og 

investeringsaktiviteter, der støttes af EFSI, 

bør gennemføres efter EIB's egne regler 

og procedurer, bl. a. om 

kontrolforanstaltninger og foranstaltninger 

til forhindring af skatteunddragelse, samt 

(24) EIB-finansierings- og -

investeringsaktiviteter, der støttes af EFSI, 

bør gennemføres i overensstemmelse med 

Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU, Euratom) nr. 966/20121a, 

bl. a. om kontrolforanstaltninger og 
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de relevante regler og procedurer for Det 

Europæiske Kontor til Bekæmpelse af Svig 

(OLAF) og Revisionsretten, herunder 

trepartsaftalen mellem Europa-

Kommissionen, Den Europæiske 

Revisionsret og Den Europæiske 

Investeringsbank. 

foranstaltninger til forhindring af 

skatteunddragelse, samt de relevante regler 

og procedurer for Det Europæiske Kontor 

til Bekæmpelse af Svig (OLAF) og 

Revisionsretten. Det bør derfor hurtigst 

muligt fastslås, at de nye 

gennemsigtighedspolitikker, som EIB har 

vedtaget for nylig, ikke er blevet udvandet 

på nogen måde. 

 ________________ 

 1a Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 

af 25. oktober 2012 om de finansielle 

regler vedrørende Unionens almindelige 

budget og om ophævelse af Rådets 

forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 

(EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1). 

Begrundelse 

Overflødigt. 

 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til forordning 

Betragtning 25 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(25) EIB bør regelmæssigt evaluere de af 

EFSI støttede aktiviteter i relation til deres 

relevans, resultater og virkninger og med 

henblik på at indkredse aspekter, der kan 

forbedre de fremtidige aktiviteter. Disse 

evalueringer bør tage sigte på at fremme 

ansvarlighed og bæredygtighedsanalyse. 

(25) EIB og investeringskomitéen bør 

regelmæssigt evaluere og aflægge rapport 

om de af EFSI støttede aktiviteter i relation 

til deres merværdi til EU-finansierede 

aktiviteter, relevans, resultater og 

virkninger og med henblik på at indkredse 

aspekter, der kan forbedre de fremtidige 

aktiviteter. Disse evalueringer bør tage 

sigte på at fremme offentlig ansvarlighed, 

forsvarlig økonomisk forvaltning, 

åbenhed og økonomisk, miljømæssig og 

social bæredygtighedsanalyse. 
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Ændringsforslag  10 

Forslag til forordning 

Betragtning 26 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(26) Sideløbende med 

finansieringsaktiviteterne i EFSI bør der 

etableres et europæisk knudepunkt for 

investeringsrådgivning (EIAH). EIAH skal 

yde dedikeret bistand til projektudvikling 

og projektforberedelse overalt i Unionen 

med afsæt i den ekspertise, Kommissionen, 

EIB, de nationale erhvervsfremmende 

banker og de europæiske struktur- og 

investeringsfondes 

forvaltningsmyndigheder ligger inde med. 

Det skal fungere som et centralt 

kontaktpunkt for alle spørgsmål i 

forbindelse med teknisk bistand omkring 

investeringer i Unionen. 

(26) Sideløbende med 

finansieringsaktiviteterne i EFSI bør der 

etableres et europæisk knudepunkt for 

investeringsrådgivning (EIAH). EIAH skal 

yde dedikeret bistand til projektudvikling 

og projektforberedelse overalt i Unionen 

med afsæt i den ekspertise, Kommissionen, 

EIB, de nationale erhvervsfremmende 

banker og de europæiske struktur- og 

investeringsfondes 

forvaltningsmyndigheder ligger inde med. 

Det skal fungere som et centralt 

kontaktpunkt for alle spørgsmål i 

forbindelse med teknisk bistand omkring 

investeringer i Unionen. EIAH bør 

samarbejde med de eksisterende 

rådgivningsenheder, som omfatter EIB, 

Kommissionen og medlemsstaterne såsom 

"Det Europæiske OPP-ekspertisecenter" 

(EPEC) og "Financial Instruments – 

Technical Advisory Platform" (FI-TAP) 

for EFSI-fondene. EIAH bør sætte 

medlemsstater og regioner overalt i 

Unionen i stand til at kunne få gavn af 

den gratis ekspertise og dermed sikre 

retfærdig adgang til EFSI-finansiering. 

Begrundelse 

Idé fra Revisionsrettens udtalelse 4/2015 om EFSI – punkt 29, 30 og 31. 

 

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til forordning 

Betragtning 27 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (27a) Der bør være en generel immunitet 
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og dispensation for retlige krav fra EFSI-

modtagere for at sikre, at EU-budgettet 

ikke pålægges eventualforpligtelser ud 

over de forpligtede midler. 

 

 

Ændringsforslag  12 

Forslag til forordning 

Betragtning 30 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(30) Som følge af den måde, de er oprettet 

på, er hverken EU-garantien til EIB eller 

garantifonden "finansielle instrumenter" 

som omhandlet i Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EU) nr. 966/20124. 

(30) Som følge af deres assimilering til 

Unionens finansielle instrumenter bør 
EU-garantien til EIB og garantifonden 

være i overensstemmelse med 

principperne om forsvarlig økonomisk 

forvaltning, åbenhed, proportionalitet, 

ikke-forskelsbehandling, ligebehandling 

og subsidiaritet, jf. artikel 140 i Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

nr. 966/20124, og, hvor det er relevant, 

med artikel 139 i forordning (EU, 

Euratom) nr. 966/2012. 

__________________ __________________ 

4 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 966/2012 om de 

finansielle regler vedrørende Unionens 

almindelige budget og om ophævelse af 

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 

1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 

1). 

4 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 om 

de finansielle regler vedrørende Unionens 

almindelige budget og om ophævelse af 

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 

1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 

1). 

 

 

Ændringsforslag  13 

Forslag til forordning 

Betragtning 31 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(31) Inden for Unionen er der et stort antal 

potentielt levedygtige projekter, som ikke 

bliver finansieret på grund af usikkerhed 

(31) Inden for Unionen er der et stort antal 

potentielt levedygtige projekter, som ikke 

bliver finansieret på grund af usikkerhed 
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og manglende gennemsigtighed omkring 

sådanne projekter. Det skyldes ofte, at 

private investorer ikke kender til 

projekterne eller ikke er tilstrækkeligt 

informerede til at kunne vurdere 

investeringsrisiciene. Kommissionen og 

EIB bør med støtte fra medlemsstaterne 

fremme en gennemsigtig pipeline af 

aktuelle og fremtidige 

investeringsprojekter i Unionen, der er 

investeringsegnede. Formålet med denne 

"projektpipeline" er at sikre, at 

offentligheden på en løbende og 

struktureret måde får kendskab til mulige 

investeringsprojekter og dermed give 

investorer et pålideligt 

informationsgrundlag for deres 

investeringsbeslutninger. 

og manglende gennemsigtighed omkring 

sådanne projekter. Det skyldes ofte, at 

private investorer ikke kender til 

projekterne eller ikke er tilstrækkeligt 

informerede til at kunne vurdere 

investeringsrisiciene. Kommissionen og 

EIB bør med støtte fra medlemsstaterne 

fremme en gennemsigtig fortegnelse over 

aktuelle og fremtidige 

investeringsprojekter i Unionen, der er 

investeringsegnede. Formålet med denne 

"projektfortegnelse" er at sikre, at 

offentligheden på en løbende og 

struktureret måde får kendskab til mulige 

investeringsprojekter og dermed give 

investorer et pålideligt 

informationsgrundlag for deres 

investeringsbeslutninger. 

 

 

Ændringsforslag  14 

Forslag til forordning 

Betragtning 32 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(32) Medlemsstaterne er også på nationalt 

plan begyndt at etablere og fremme 

projektpipelines bestående af projekter af 

national betydning. Den information, 

Kommissionen og EIB tilvejebringer, bør 

indeholde links til de supplerende nationale 

projektpipelines. 

(32) Medlemsstaterne er også på nationalt 

plan begyndt at etablere og fremme 

projektfortegnelser bestående af projekter 

af national betydning. Den information, 

Kommissionen og EIB tilvejebringer, bør 

indeholde links til de supplerende nationale 

projektfortegnelser. 

 

 

Ændringsforslag  15 

Forslag til forordning 

Betragtning 33 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(33) De projekter, der er opført på 

pipelinelisten, kan af EIB bruges til at 

udpege og udvælge EFSI-støttede 

(33) De projekter, der er opført i 

projektfortegnelsen, kan af EIB bruges til 

at udpege og udvælge EFSI-støttede 
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projekter, men denne projektpipeline bør i 

bredere forstand tage sigte på identificering 

af investeringsprojekter overalt i Unionen. 

Den kan omfatte projekter, der er egnede 

til at blive fuldt finansieret af den private 

sektor eller med støtte fra andre 

europæiske eller nationale instrumenter. 

EFSI bør kunne støtte finansiering til og 

investering i projekter på pipelinelisten, 

men et projekts optagelse på denne liste 

bør ikke automatisk medføre adgang til 

EFSI-støtte, og EFSI bør havde 

skønsbeføjelse til at udvælge og støtte 

projekter, som ikke er opført på listen. 

projekter, men denne projektfortegnelse 

bør i bredere forstand tage sigte på 

identificering af investeringsprojekter 

overalt i Unionen. Den kan omfatte 

projekter, der er egnede til at blive fuldt 

finansieret af den private sektor eller med 

støtte fra andre europæiske eller nationale 

instrumenter. EFSI bør kunne støtte 

finansiering til og investering i projekter i 

projektfortegnelsen, men et projekts 

optagelse på denne liste bør ikke 

automatisk medføre adgang til EFSI-støtte, 

og EFSI bør have skønsbeføjelse til at 

udvælge og støtte projekter, som ikke er 

opført på listen. 

 

 

Ændringsforslag  16 

Forslag til forordning 

Betragtning 34 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(34) For at sikre ansvarlighed over for de 

europæiske borgere bør EIB regelmæssigt 

aflægge rapport til Europa-Parlamentet og 

Rådet om virkningerne af EFSI og de 

fremskridt, der er gjort. 

(34) For at sikre ansvarlighed over for EU-

borgerne bør EIB, Styringsgruppens 

formand og investeringskomitéens 

administrerende direktør regelmæssigt 

aflægge rapport til Europa-Parlamentet og 

Rådet om virkningerne af EFSI og de 

fremskridt, der er gjort, navnlig hvad 

angår additionaliteten af de transaktioner, 

der gennemføres under EFSI 

sammenlignet med normale EIB-

transaktioner. 

 

 

Ændringsforslag  17 

Forslag til forordning 

Betragtning 35 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (35a) Eftersom garantifonden vil komme 

til at bestå af betydelige omfordelinger fra 
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EU-budgettet, bør Parlamentet have ret til 

at indkalde kommissæren med ansvar for 

EU-budgettet med henblik på at udøve 

kontrol med anvendelsen af EU-budgettet, 

navnlig hvad angår resultater og 

udgiftsanvendelse. 

Begrundelse 

Kommissæren med ansvar for budget og Revisionsretten har opfordret til en 

holdningsændring i spørgsmålet om, hvordan EU-institutionerne behandler EU-budgettet – 

især nødvendigheden af at lægge større vægt på ansvarlighed og fokusere på resultater og 

udgiftsanvendelse. Det er derfor vigtigt, at Parlamentet udøver kontrol med disse elementer 

og holder kommissæren ansvarlig. Retten til kontrol bør kun omfatte kommissæren for at sikre 

EFSI-forvaltningens uafhængighed. 

 

 

Ændringsforslag  18 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

EFSI skal have til formål at støtte 

investeringer i Unionen og lette adgangen 

til finansiering for virksomheder med op til 

3 000 ansatte, med særligt fokus på små og 

mellemstore virksomheder, ved at tilføre 

EIB øget risikokapacitet ("EFSI-aftalen"). 

EFSI skal have til formål at støtte 

investeringer i Unionen, herunder 

projekter mellem medlemsstater og 

tredjelande, og lette adgangen til 

finansiering for virksomheder med op til 

3 000 ansatte, med særligt fokus på små og 

mellemstore virksomheder, ved at tilføre 

EIB øget risikokapacitet ("EFSI-aftalen"), i 

overensstemmelse med principperne om 

forsvarlig økonomisk forvaltning, 

åbenhed, proportionalitet, ikke-

forskelsbehandling, ligebehandling og 

subsidiaritet. 

 

 

Ændringsforslag  19 

Forslag til forordning 

Artikel 1 a (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 1a 

 Definitioner 

 I denne forordning forstås ved: 

 a) "EFSI-aftalen": det juridiske 

dokument, hvormed Kommissionen og 

EIB specificerer de betingelser, der er 

fastlagt i nærværende forordning for 

forvaltning af EFSI 

 b) "nationale erhvervsfremmende banker 

eller institutter": de juridiske personer, 

som udøver erhvervsmæssig finansiel 

virksomhed, og som er tildelt et offentligt 

mandat af en medlemsstat på centralt, 

regionalt eller lokalt plan til primært at 

udøve ikkekommerciel offentlig 

udviklingsvirksomhed eller 

erhvervsfremmende virksomhed 

 c) "investeringsplatforme": SPV-

selskaber, forvaltede konti, 

kontraktbaserede samfinansierings- eller 

risikodelingsordninger eller ordninger 

oprettet på anden måde, hvorigennem 

investorer kanaliserer finansielle bidrag 

for at finansiere en række 

investeringsprojekter, og som kan omfatte 

nationale platforme, der samler en række 

investeringsprojekter på en given 

medlemsstats territorium, transnationale 

eller regionale platforme, som samler en 

række medlemsstater med interesse i store 

projekter i et bestemt geografisk område, 

eller tematiske platforme, der vil kunne 

samle investeringsprojekter inden for en 

given sektor 

 d) "små og mellemstore virksomheder 

(SMV'er)": mikrovirksomheder og små 

og mellemstore virksomheder, jf. 

Kommissionens henstilling 2003/361/EF1a 

 e) "midcapselskaber": juridiske enheder, 

som har op til 3 000 ansatte, og som ikke 

er SMV'er 
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 f) "EFSI-modtagere": alle låntagere af 

EU-garanterede finansielle instrumenter, 

som er gennemført af EIB i 

overensstemmelse med EFSI-aftalen 

 g) "risikokapacitet": EFSI påtager sig en 

forudgående begrænset del af den 

eventuelle kreditrisiko, der er forbundet 

med finansieringen af et specifikt 

investeringsprojekt ved hjælp af et 

finansielt instrument, som forvaltes af 

EIB på en sådan måde, at den samlede 

kreditrisiko i en portefølje maksimalt 

svarer til den andel af porteføljen, der er 

sikret af EU-garantien. 

 ______________ 

 1aKommissionens henstilling 2003/361/EF 

af 6. maj 2003 om definitionen af 

mikrovirksomheder, små og mellemstore 

virksomheder (EUT L 124 af 20.5.2003, s. 

36). 

 

 

Ændringsforslag  20 

Forslag til forordning 

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

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) bestemmelser om oprettelsen af EFSI 

som en særskilt, klart identificerbar og 

gennemsigtig garantifacilitet med et 

særskilt regnskab, som forvaltes af EIB 

a) bestemmelser om oprettelsen af EFSI 

som en særskilt, klart identificerbar og 

gennemsigtig garantifacilitet med et 

særskilt regnskab, som forvaltes af EIB, 

for hvilket EIB og Kommissionen er 

underlagt en årlig dechargeafgørelse fra 

Europa-Parlamentet og Rådet i 

overensstemmelse med artikel 319 i TEUF 

samt artikel 164, 165 og 166 i forordning 

(EU, Euratom) nr. 996/2012 
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Forslag til forordning 
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Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 aa) bestemmelser om, hvordan 

Kommissionen påtager sig det fulde 

ansvar for den faktiske anvendelse af EU-

midler, der forvaltes af EFSI, jf. artikel 

17, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske 

Union (TEU) og artikel 317 i traktaten om 

Den Europæiske Unions funktionsmåde 

(TEUF), og forhindrer spredning af 

ansvaret 

 

 

Ændringsforslag  22 

Forslag til forordning 

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

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) ledelsesregler for EFSI, jf. artikel 3, 

under overholdelse af vedtægterne for Den 

Europæiske Investeringsbank 

d) ledelsesregler for EFSI, jf. artikel 3, 

under overholdelse af vedtægterne for Den 

Europæiske Investeringsbank, herunder et 

loft over EIB's forvaltningsudgifter og 

med hensyn til Kommissionens 

ansvarsområder, jf. artikel 17, stk. 1, i 

TEU, artikel 317 i TEUF og forordning 

(EU, Euratom) nr. 966/2012 

 

Ændringsforslag  23 

Forslag til forordning 

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

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

g) regler for brug af EU-garantien, 

herunder frister og nøgleresultatindikatorer 

g) regler for brug af EU-garantien, 

herunder frister og 

nøgleresultatindikatorer, der har til formål 

at måle, om EFSI's målsætninger er 

blevet opfyldt som fastsat i denne 

forordning med hensyn til vækst og 

beskæftigelse, indvirkning på det indre 

marked og fremme af SMV'er. Disse krav 
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tilpasses om nødvendigt af Styringsrådet 

Begrundelse 

Vurderingen af resultater bør kædes sammen med opfyldelse af EFSI's politiske 

målsætninger, som navnlig er fastsat i betragtning 9-14. 

 

 

Ændringsforslag  24 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1 – litra g a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ga) bestemmelser, som sikrer, at SMV'er 

og mikrovirksomheder får prioriteret 

adgang til EFSI-støtte 

 

 

Ændringsforslag  25 

Forslag til forordning 

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

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

h) bestemmelser om de nødvendige midler 

til finansiering af EIAH, jf. stk. 2, tredje 

afsnit 

h) bestemmelser om den juridiske form, 

den operationelle struktur og 

finansieringen af EIAH, jf. stk. 2, tredje 

afsnit 

 

 

Ændringsforslag  26 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1 – litra h a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ha) bestemmelser om et ubetinget loft over 

de udgifter, som EIB afholder på EFSI's 

vegne 
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Ændringsforslag  27 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1 – litra j a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ja) bestemmelser, der sikrer, at 

Revisionsretten foretager ekstern revision 

af alle projekter, som finansieres under 

EFSI. 

 

 

Ændringsforslag  28 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

EFSI-aftalen skal indeholde bestemmelser 

om, at indtægter af EFSI-støttede 

transaktioner, som tilfalder Unionen, skal 

stilles til rådighed for Unionen efter 

fradrag af beløb trukket på EU-garantien 

og derefter omkostninger, jf. stk. 2, tredje 

afsnit, og artikel 5, stk. 3. 

EFSI-aftalen skal indeholde bestemmelser 

om, at indtægter af EFSI-støttede 

transaktioner, som tilfalder Unionen, skal 

stilles til rådighed for Unionen op til et 

ubetinget loft efter fradrag af beløb trukket 

på EU-garantien og derefter omkostninger, 

jf. denne artikels stk. 2, tredje afsnit, og 

artikel 5, stk. 3. 

 

 

Ændringsforslag  29 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 2 – afsnit 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Unionen yder delvis finansiering af EIAH 

med op til et maksimumbeløb på 20 000 

000 EUR om året frem til den 31. 

december 2020 for de yderligere tjenester, 

EIAH yder ud over eksisterende teknisk 

bistand fra EIB. I årene efter 2020 skal det 

finansielle bidrag fra Unionen være direkte 

underlagt de fremtidige flerårige finansielle 

rammer. 

Unionen yder delvis finansiering af EIAH 

med op til et maksimumbeløb på 20 000 

000 EUR om året frem til den 31. 

december 2018 for de yderligere tjenester, 

EIAH yder ud over eksisterende teknisk 

bistand fra EIB. Der foretages en 

evaluering inden udgangen af 2018 for at 

vurdere EIAH's resultater og merværdi, 

inden der indledes en anden 
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finansieringsperiode fra 1. januar 2019 til 

31. december 2020. I årene efter 2020 skal 

det finansielle bidrag fra Unionen være 

direkte underlagt de fremtidige flerårige 

finansielle rammer. 

 

 

Ændringsforslag  30 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. EFSI-aftalen skal indeholde 

bestemmelse om, at EFSI skal ledes af et 

Styringsråd, som fastlægger den 

overordnede strategi, de strategiske 

politikker og procedurer for aktivallokering 

og drift, herunder investeringspolitikken 

for projekter, som kan støttes af EFSI, og 

EFSI's risikoprofil, i overensstemmelse 

med de i artikel 5, stk. 2, fastsatte mål. 

Styringsrådet skal vælge et medlem af sin 

midte til formand. 

1. EFSI-aftalen skal indeholde 

bestemmelser om, at Kommissionen og 

EIB er direkte ansvarlige og står til 

regnskab over for Parlamentet og Rådet 

for forvaltningen af alle midler og 

garantier, som håndteres af EFSI. I 

denne henseende skal EFSI ledes af et 

Styringsråd, som med henblik på 

anvendelse af EU-garantien fastlægger 

den overordnede strategi, de strategiske 

politikker og procedurer for aktivallokering 

og drift, herunder investeringspolitikken 

for projekter, som kan støttes af EFSI, og 

EFSI's risikoprofil, i overensstemmelse 

med de i artikel 5, stk. 2, fastsatte mål. 

Styringsrådet skal vælge et medlem af sin 

midte som sin formand. 

 

 

Ændringsforslag  31 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Formanden deltager sammen med den i 

stk. 4 omhandlede administrerende 

direktør for investeringskomitéen mindst 

én gang om året i en fælles høring af de 

ansvarlige udvalg i Europa-Parlamentet 
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for at aflægge rapport om fremskridtene i 

EFSI's aktiviteter. 

 

 

Ændringsforslag  32 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Styringsrådet skal træffe sine afgørelser 

ved konsensus. 

Styringsrådet skal træffe sine afgørelser 

ved konsensus. Disse afgørelser gøres 

offentligt tilgængelige. 

 

 

Ændringsforslag  33 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 3 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. EFSI-aftalen skal indeholde 

bestemmelser om oprettelsen af en 

rådgivende gruppe. Den rådgivende 

gruppe består af repræsentanter fra alle 

banker, herunder nationale 

erhvervsfremmende banker, der deltager i 

projekter på nationalt og lokalt plan, som 

er dækket af EU-garantien i 

overensstemmelse med artikel 4. 

 Den rådgivende gruppe mødes én gang 

om året i Luxembourg hos EIB. Dens 

møder tilrettelægges af EIB. Al anden 

kommunikation og udveksling blandt 

medlemmerne af den rådgivende gruppe 

sker skriftligt og offentliggøres efter ét år. 

Rådgivningsgruppen kan bistå 

Styringsrådet, investeringskomitéen og 

den administrerende direktør med 

undersøgelser med henblik på konstant at 

forbedre driften af EFSI. Alle 

omkostninger og rejseudgifter vedrørende 

den rådgivende gruppe afholdes af de 
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enheder, der ønsker at være repræsenteret 

i den. 
 

 

 

Ændringsforslag  34 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 4 – afsnit 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Den administrerende direktør og 

vicedirektøren ansættes af Styringsrådet 

efter fælles indstilling fra Kommissionen 

og EIB for en periode på tre år, som kan 

fornys. 

Den administrerende direktør og 

vicedirektøren ansættes af Styringsrådet 

efter fælles indstilling fra Kommissionen 

og EIB, under forudsætning af Europa-

Parlamentets forudgående godkendelse, 
for en periode på tre år, som kan fornys én 

gang. 

 

 

Ændringsforslag  35 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 4 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 4a. Efter at have hørt Styringsrådet og 

efter at have fået EIB's samtykke sender 

Kommissionen Europa-Parlamentet en 

liste over udvalgte kandidater til 

stillingerne som administrerende direktør 

og vicedirektør. 

 Efter at have fået EIB's samtykke sender 

Kommissionen et forslag om udnævnelse 

af den administrerende direktør og 

vicedirektøren til Europa-Parlamentet til 

godkendelse. Når dette forslag er blevet 

godkendt, udnævner Styringsrådet den 

administrerende direktør og 

vicedirektøren for en periode på tre år, 

som kan fornys én gang. 
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Ændringsforslag  36 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 5 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

EFSI-aftalen skal indeholde bestemmelser 

om, at EFSI skal have en 

investeringskomité, med ansvar for at 

undersøge potentielle transaktioner i 

forhold til EFSI's investeringspolitik og 

godkende støtte fra EU-garantien til 

projekter, jf. artikel 5, uanset disse 

geografiske lokaliseringer. 

EFSI-aftalen skal indeholde bestemmelser 

om, at EFSI skal have en 

investeringskomité. Investeringskomitéen 

har ansvaret for at undersøge potentielle 

transaktioner i forhold til EFSI's 

investeringspolitik og godkende støtte fra 

EU-garantien til projekter: 

 a) jf. artikel 5 

 b) i overensstemmelse med de 

overordnede mål i forordning (EU) nr. 

1316/2013 og forordning (EU) nr. 

1315/2013 samt de årlige TEN-T-

arbejdsprogrammer 

 c) med en dokumenteret økonomisk, 

samfundsmæssig og bæredygtig 

merværdi, som fremmer arbejdspladser, 

færdigheder, innovation og 

konkurrenceevne i Unionen, og som ikke 

ville kunne gennemføres med eksisterende 

EU-midler og -instrumenter 

 d) uanset deres geografiske lokaliseringer 

inden for Unionen. 

 

 

Ændringsforslag  37 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 5 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Investeringskomiteen skal bestå af seks 

uafhængige sagkyndige og den 

administrerende direktør. De uafhængige 

sagkyndige skal besidde omfattende 

relevant markedserfaring med 

projektfinansiering og udpeges af 

Investeringskomiteen skal bestå af otte 

uafhængige sagkyndige og den 

administrerende direktør. Disse sagkyndige 

skal besidde omfattende markedserfaring 

med projektkonfiguration og 

projektfinansiering såvel som ekspertviden 
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Styringsrådet for en periode på tre år, som 

kan fornys. 

om makroøkonomi. Medlemmerne af 

investeringskomiteen udpeges af 

Styringsrådet for en periode på tre år, som 

kan fornys, gennem en åben og 

gennemsigtig udvælgelsesprocedure.  

 Til dette formål udarbejder Styringsrådet 

en liste med mindst 16 sagkyndige (otte 

mænd og otte kvinder) og forelægger den 

for Europa-Parlamentet. Efter at have 

hørt de sagkyndige fra denne liste 

vedtager Europa-Parlamentet en 

beslutning med et forslag til Styringsrådet 

om at udnævne otte af dem. 

 

 

Ændringsforslag  38 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 5 – afsnit 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Cv'er og interesseerklæringer for 

medlemmerne af investeringskomitéen 

offentliggøres, ajourføres regelmæssigt og 

underkastes grundige validitetskontroller, 

som foretages af Kommissionen og EIB. 

 

 

Ændringsforslag  39 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 5 – afsnit 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Investeringskomiteen træffer sine 

afgørelser ved simpelt flertal. 

Investeringskomiteen træffer sine 

afgørelser ved simpelt flertal. De skal være 

uafhængige, fri for utidig indblanding og 

offentligt tilgængelige. 

 

 



 

AD\1057503DA.doc 23/53 PE551.899v02-00 

 DA 

Ændringsforslag  40 

Forslag til forordning 

Artikel 3 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 3a 

 Finansielle regler for EFSI og EIAH 

 De finansielle regler, der finder 

anvendelse på EFSI og EIAH, vedtages af 

Styringsrådet. De må ikke afvige fra 

forordning (EF, Euratom) nr. 966/2012. 

 Inden for rammerne af forhandlingerne 

om EFSI-aftalen kan Kommissionen 

forud for oprettelsen af EFSI eller efter 

en formel anmodning fra Styringsrådet 

tillægges beføjelser til i behørigt 

begrundede tilfælde at give mulighed for 

undtagelser i form af finansielle 

overgangsbestemmelser ved en delegeret 

retsakt i henhold til artikel 290 i TEUF og 

artikel 17 i denne forordning. Sådanne 

overgangsbestemmelser er gyldige i højst 

tre år, eller indtil Parlamentet og Rådet 

ændrer forordning (EF, Euratom) nr. 

966/2012 med henblik på at indarbejde 

EFSI's særlige krav. 

 

 

 

Ændringsforslag  41 

Forslag til forordning 

Artikel 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

EU stiller en garanti til EIB til finansiering 

af investeringstransaktioner gennemført 

inden for Unionen i overensstemmelse med 

denne forordning ("EU-garanti"). EU-

garantien stilles som en anfordringsgaranti 

for de i artikel 6 omhandlede instrumenter. 

1. EU stiller en garanti til EIB til 

finansiering af investeringstransaktioner 

gennemført inden for Unionen i 

overensstemmelse med denne forordning 

("EU-garanti"). EU-garantien stilles 

ligeledes til nationale erhvervsfremmende 

banker eller institutter, jf. artikel 58, litra 

c), i forordning (EU, Euratom) nr. 
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966/2012, og investeringsplatforme. EU-

garantien stilles som en anfordringsgaranti 

for de i denne forordnings artikel 6 

omhandlede dækningsberettigede 

instrumenter. 

 2. EFSI-modtagernes eventuelle retskrav 

over for Kommissionen begrænses til EU-

garantien. 

 

 

Ændringsforslag  42 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. EU-garantien stilles som garanti for 

EIB-finansierings- og 

investeringstransaktioner godkendt af den i 

artikel 3, stk. 5, omhandlede 

investeringskomité eller for finansiering til 

EIF med henblik på EIB-finansierings- og 

investeringstransaktioner i henhold til 

artikel 7, stk. 2. De pågældende 

transaktioner skal stemme overens med 

Unionens politikker og støtte et eller flere 

af følgende generelle mål: 

2. EU-garantien stilles kun som garanti for 

EIB-finansierings- og 

investeringsforanstaltninger godkendt af 

investeringskomitéen eller for finansiering 

til EIF med henblik på EIB-finansierings- 

og -investeringsforanstaltninger i henhold 

til artikel 7, stk. 2, og godkendt af 

investeringskomiteen. 

 De i første afsnit omhandlede 

transaktioner skal stemme overens med 

Unionens politikker, være økonomisk og 

teknisk levedygtige, sikre additionalitet, 

maksimere mobiliseringen af kapital fra 

den private sektor, hvor det er muligt, 

supplere eksisterende EU-midler eller -

støtteordninger, sikre europæisk 

merværdi, bidrage til opnåelsen af 

Europa 2020-målene og støtte et eller flere 

af følgende generelle mål: 

 

 

Ændringsforslag  43 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) udvikling af infrastruktur, bl.a. i 

transportsektoren, i særdeleshed i 

industricentre, energi, især 

sammenkoblede energiforbindelser, samt 

digital infrastruktur  

a) udvikling af infrastruktur, bl.a. i 

transportsektoren, i særdeleshed til ren 

bytransport og projekter langs det 

transeuropæiske transportnet, som 

defineret i forordning (EU) nr. 1315/2013, 

energi, især sammenkoblede 

energiforbindelser, samt digital 

infrastruktur 

 

 

Ændringsforslag  44 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 3 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. I overensstemmelse med artikel 17 i Den 

Europæiske Investeringsbanks vedtægter 

skal EIB afkræve modtagerne af dens 

finansiering et vederlag til dækning af dens 

omkostninger i forbindelse med EFSI. 

Medmindre andet gælder i henhold til dette 

stykkes andet og tredje afsnit, vil ingen af 

EIB's administrationsomkostninger eller 

andre omkostninger ved de finansierings- 

og investeringsaktiviteter, EIB 

gennemfører i henhold til denne 

forordning, blive dækket af Unionens 

budget. 

3. I overensstemmelse med artikel 17 i Den 

Europæiske Investeringsbanks vedtægter 

skal EIB afkræve modtagerne af dens 

finansiering et vederlag til dækning af dens 

omkostninger i forbindelse med EFSI op til 

et ubetinget loft, der fastsættes i EFSI-

aftalen. Risikoen for EIB-udgifter, der 

ikke kan kræves tilbagebetalt, bæres 

udelukkende af EIB. Medmindre andet 

gælder i henhold til dette stykkes andet og 

tredje afsnit, vil ingen af EIB's 

administrationsomkostninger eller andre 

omkostninger ved de finansierings- og 

investeringsaktiviteter, EIB gennemfører i 

henhold til denne forordning, blive dækket 

af Unionens budget. 

 

 

Ændringsforslag  45 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 3 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

EIB kan i overensstemmelse med artikel 2, EIB kan i overensstemmelse med artikel 2, 
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stk. 1, litra e), trække på EU-garantien 

inden for rammerne af et kumuleret loft 

svarende til 1 % af de samlede udestående 

EU-garantiforpligtelser til dækning af 

omkostninger, som modtagerne af 

finansieringstransaktionerne skulle have 

afholdt, men som ikke er blevet betalt. 

stk. 1, litra e), trække på EU-garantien op 

til et ubetinget loft, der fastsættes i EFSI-

aftalen, til dækning af omkostninger, som 

modtagerne af finansieringstransaktionerne 

skulle have afholdt, men som ikke er blevet 

betalt. 

 

 

Ændringsforslag  46 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 3 – afsnit 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

EIB's transaktionsomkostninger ved ydelse 

af finansiering til EIF på EFSI's vegne med 

dækning af EU-garantien, jf. artikel 7, stk. 

2, kan dækkes af Unionens budget. 

EIB's transaktionsomkostninger ved ydelse 

af finansiering til EIF på EFSI's vegne med 

dækning af EU-garantien, jf. artikel 7, stk. 

2, kan dækkes af Unionens budget. Der 

fastsættes et ubetinget loft over disse 

transaktionsomkostninger i EFSI-aftalen. 

 

 

Ændringsforslag  47 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Medlemsstaterne vil kunne bruge de 

europæiske struktur- og investeringsfonde 

til at bidrage til finansiering af 

finansieringsberettigede projekter støttet af 

EU-garantien, forudsat at alle relevante 

kriterier for finansieringsberettigelse er 

opfyldt. 

4. Medlemsstaterne vil kunne bruge de 

europæiske struktur- og investeringsfonde 

til at bidrage til finansiering af 

finansieringsberettigede projekter støttet af 

EU-garantien, forudsat at alle relevante 

kriterier for finansieringsberettigelse er 

opfyldt. Når flere forskellige af Unionens 

retlige rammer i sådanne tilfælde finder 

anvendelse på forvaltningen og kontrollen 

af sådanne finansieringsberettigede 

projekter, har forordning (EU, Euratom) 

nr. 966/2012 og den relevante lovgivning 

for sektorfinansiering forrang. 
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Ændringsforslag  48 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Til de i artikel 5, stk. 2, omhandlede 

transaktioner kan EIB gøre brug af EU-

garantien til risikoafdækning af 

instrumenterne, der som hovedregel skal 

ske på porteføljebasis. 

Til de i artikel 5, stk. 2, omhandlede 

transaktioner kan EIB kun gøre brug af 

EU-garantien til kreditrisikoafdækning af 

de dækningsberettigede instrumenter. 
Som hovedregel anvendes EU-garantien 

kun på basis af porteføljen af 

dækningsberettigede instrumenter, der 

anvendes til at finansiere projekter, som 

er godkendt af investeringskomitéen. 

 

 

Ændringsforslag  49 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. EU-garantien til EIB udgør 

16 000 000 000 EUR, hvoraf højst 

2 500 000 000 EUR kan afsættes til EIB-

finansiering til EIF, jf. stk. 2. Medmindre 

andet gælder i henhold til artikel 8, stk. 9, 

kan de samlede betalinger fra Unionen i 

forbindelse med garantien til EIB ikke 

overstige garantiens beløb. 

1. EU-garantien til EIB udgør 

16 000 000 000 EUR, hvoraf højst 

2 500 000 000 EUR kan afsættes til EIB-

finansiering til EIF, jf. stk. 2. Medmindre 

andet gælder i henhold til artikel 8, stk. 9, 

kan de samlede betalinger fra Unionen i 

forbindelse med garantien til EIB ikke 

overstige garantiens beløb, hvilket derved 

udelukker eventualforpligtelser for EU-

budgettet. Retlige krav fra endelige 

modtagere over for Unionen, som 

overstiger denne garanti, udelukkes. 

 

 

Ændringsforslag  50 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 2 a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Den administrerende direktør sørger 

for, at risikoforanstaltningerne for de 

porteføljer, som er dækket af EU-

garantien, og at den metode og de data, 

hvormed risikoen for en bestemt 

instrumentportefølje fastsættes, er 

lettilgængelige for offentligheden, og at 

disse oplysninger ajourføres 

regelmæssigt. 

 

 

Ændringsforslag  51 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Når EIB trækker på EU-garantien i 

overensstemmelse med EFSI-aftalen, 

udbetaler Unionen det pågældende beløb i 

overensstemmelse med bestemmelserne i 

denne aftale. 

3. Når EIB trækker på EU-garantien i 

overensstemmelse med EFSI-aftalen, 

udbetaler Unionen det pågældende beløb i 

overensstemmelse med bestemmelserne i 

denne aftale. Denne betaling er begrænset 

til beløbet for de midler, som EIB endnu 

ikke har indkaldt fra EU-garantien. Alle 

yderligere tab og risici bæres af de andre 

bidragydere til porteføljen og projekternes 

interessenter. Unionen påtager sig ingen 

eventualforpligtelser, der overstiger EU-

garantien. 

 

 

Ændringsforslag  52 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 3 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. EFSI-aftalen skal indeholde en 

generel immunitet for Unionen og 

dispensationer for EFSI-modtageres 

retlige krav, som går videre end EU-



 

AD\1057503DA.doc 29/53 PE551.899v02-00 

 DA 

garantien, over for Kommissionen. 

 

 

Ændringsforslag  53 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 2 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) tilførsler fra Unionens almindelige 

budget 

a) bidrag fra Unionens almindelige budget 

 

 

Ændringsforslag  54 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 5 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Dette målbeløb skal indledningsvis nås ved 

gradvis tilførsel af de i stk. 2, litra a), 

nævnte midler. Hvis der under 

opbygningen af midlerne i garantifonden 

trækkes på garantien, skal de i stk. 2, litra 

b), c) og d), omhandlede kategorier af 

midler også bidrage til at nå op på 

målbeløbet med op til beløb svarende til 

trækkene på garantien. 

Dette målbeløb skal indledningsvis nås ved 

gradvis tilførsel af de i stk. 2, litra a), 

nævnte midler og ledsages af midlerne i 

garantifonden i stk. 2, litra b), c) og d). 

 

 

Ændringsforslag  55 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 6 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Kommissionen kan ved delegerede 

retsakter efter artikel 17 justere det i stk. 5 

fastsatte målbeløb med højst 10 % for 

bedre at tilgodese risikoen for træk på EU-

garantien. 

Kommissionen kan ved delegerede 

retsakter efter artikel 17 justere det i denne 

artikels stk. 5 fastsatte målniveau med 

højst 10 % for bedre at tilgodese risikoen 

for træk på EU-garantien. Hvis der opstår 

en situation, hvor 50 % af betalingen af 
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garantiforpligtelserne ikke vil være 

tilstrækkelig, foreslår Kommissionen en 

forhøjelse af likviditetsstødpuden og 

angiver de yderligere betalingsbevillingers 

oprindelse, samtidig med at den overlader 

det til Parlamentet og Rådet at træffe den 

endelige afgørelse. 

Begrundelse 

Idé fra Revisionsrettens udtalelse 4/2015 om EFSI – punkt 37. 

 

 

Ændringsforslag  56 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 8 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

8. Fra den 1. januar 2019, hvis fondens 

midler som følge af træk på garantien 

formindskes til under 50 % af målbeløbet, 

fremlægger Kommissionen en rapport om 

de ekstraordinære foranstaltninger, der kan 

være nødvendige for at genopbygge 

fonden. 

8. Fra den 1. januar 2018, hvis fondens 

midler som følge af træk på garantien 

formindskes til under 50 % af målbeløbet, 

fremlægger Kommissionen en rapport om 

de ekstraordinære foranstaltninger, der kan 

være nødvendige for at genopbygge 

fonden. Hvis Kommissionen finder det 

nødvendigt, fremkommer den med 

henstillinger om justering af 

garantiniveauet. 

Begrundelse 

Idé fra Revisionsrettens udtalelse 4/2015 om EFSI – punkt 37. 

 

 

Ændringsforslag  57 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 9 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 9a. Budgetudgifter i tilknytning til EFSI 

og Unionens finansielle forpligtelse må 

under ingen omstændigheder overstige 
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det beløb, den pågældende 

budgetforpligtelse andrager, hvilket 

således udelukker eventualforpligtelser 

for EU-budgettet. 

Begrundelse 

Det bør tydeliggøres i EFSI-teksten, at EU-budgettet under ingen omstændigheder kan 

omfatte mere end det budgetbidrag til garantien, der er fastsat i selve forordningen. 

 

Ændringsforslag  58 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Kommissionen og EIB fremmer med 

støtte fra medlemsstaterne en gennemsigtig 

pipeline af aktuelle og potentielle 

fremtidige investeringsprojekter i Unionen. 

Denne pipeline berører ikke udvælgelsen af 

endelige projekter til støtte, som sker i 

henhold til artikel 3, stk. 5. 

1. Kommissionen og EIB fremmer med 

støtte fra medlemsstaterne en gennemsigtig 

pipeline af aktuelle og potentielle 

fremtidige investeringsprojekter i Unionen. 

Denne pipeline tjener udelukkende 

synliggørelse for investorer og 

informationsformål og berører ikke 

udvælgelsen af endelige projekter til støtte, 

som sker i henhold til artikel 3, stk. 5. 

 

 

Ændringsforslag  59 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Kommissionen og EIB udvikler, 

opdaterer og formidler på et løbende og 

struktureret grundlag information om 

aktuelle og fremtidige investeringer, som 

kan yde et væsentligt bidrag til 

virkeliggørelse af EU's politiske mål. 

2. Kommissionen og EIB udvikler, 

opdaterer og formidler på et løbende og 

struktureret grundlag information om alle 

aktuelle og fremtidige investeringer i en 

offentligt tilgængelig projektdatabase. 
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Ændringsforslag  60 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Medlemsstaterne udvikler, opdaterer og 

formidler på et løbende og struktureret 

grundlag information om aktuelle og 

fremtidige investeringer på deres område. 

3. Medlemsstaterne udvikler, opdaterer og 

formidler sammen med EIB på et løbende 

og struktureret grundlag information om 

alle aktuelle og fremtidige investeringer på 

deres område. 

 

 

Ændringsforslag  61 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. EIB aflægger, eventuelt i samarbejde 

med EIF, hvert halvår rapport til 

Kommissionen om EIB's finansierings- og 

investeringstransaktioner i henhold til 

denne forordning. Rapporten skal 

indeholde en vurdering af overholdelsen af 

betingelserne for brug af EU-garantien og 

de nøgleresultatindikatorer, der er opstillet 

i henhold til artikel 2, stk. 1, litra g). 

Rapporten skal desuden indeholde 

statistiske og finansielle data samt 

regnskabsdata om hver af EIB's 

finansierings- og investeringstransaktioner 

samt aggregerede data om de samlede 

transaktioner. 

1. EIB aflægger, eventuelt i samarbejde 

med EIF, hvert halvår rapport til Europa-

Parlamentet, Rådet og Kommissionen om 

EIB's finansierings- og 

investeringstransaktioner i henhold til 

denne forordning. Én af de to rapporter 

færdiggøres i god tid, således at 

Kommissionen kan indarbejde de 

relevante oplysninger i årsregnskaberne, 

og skal indeholde en vurdering af 

overholdelsen af betingelserne for brug af 

EU-garantien og de 

nøgleresultatindikatorer, der er opstillet i 

henhold til artikel 2, stk. 1, litra g). 

Rapporten skal desuden indeholde 

statistiske og finansielle data samt 

regnskabsdata om hver af EIB's 

finansierings- og investeringstransaktioner 

samt aggregerede data om de samlede 

transaktioner. 

Begrundelse 

Idé fra Revisionsrettens udtalelse 4/2015 om EFSI – punkt 40. 
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Ændringsforslag  62 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 2 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. EIB aflægger, eventuelt i samarbejde 

med EIF, hvert år rapport til Europa-

Parlamentet og Rådet om EIB's 

finansierings- og investeringstransaktioner. 

Denne rapport skal offentliggøres og 

indeholde: 

2. EIB aflægger, eventuelt i samarbejde 

med EIF, hvert år rapport til Europa-

Parlamentet, Rådet og Revisionsretten om 

EIB's finansierings- og 

investeringstransaktioner i henhold til 

denne forordning. Denne årsrapport skal 

offentliggøres og indeholde: 

 

 

Ændringsforslag  63 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 2 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) en vurdering af EIB's finansierings- og 

investeringstransaktioner på transaktions-, 

sektor-, lande- og regionsniveau og deres 

overensstemmelse med denne forordning 

samt en vurdering af fordelingen af EIB's 

finansierings- og investeringstransaktioner 

på målene i artikel 5, stk. 2 

a) en vurdering af EIB's finansierings- og 

investeringstransaktioner på transaktions-, 

sektor-, lande- og regionsniveau og deres 

overensstemmelse med denne forordning 

og forordning (EU, Euratom) nr. 

966/2012 samt en vurdering af fordelingen 

af EIB's finansierings- og 

investeringstransaktioner på målene 

 

 

Ændringsforslag  64 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 2 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) en vurdering af den merværdi, den 

mobilisering af investeringer fra den 

private sektor og de anslåede og faktiske 

resultater og virkninger, som EIB's 

finansierings- og investeringstransaktioner 

har skabt, på et aggregeret grundlag 

b) en vurdering af den merværdi og det 

projektresultat, hvad angår det anslåede 

og realiserede afkast på investeringer ved 

projektets udløb, den additionalitet af 

transaktioner, der gennemføres under 

EFSI sammenlignet med normale EIB-
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transaktioner, den mobilisering af 

investeringer fra den private sektor og de 

anslåede og faktiske resultater og 

virkninger, som EIB's finansierings- og 

investeringstransaktioner har skabt, på et 

aggregeret grundlag 

 

 

Ændringsforslag  65 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 2 – litra b a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba) den løftestangseffekt, der var sat som 

mål, og den opnåede løftestangseffekt af 

EIB's finansierings- og 

investeringstransaktioner 

 

 

Ændringsforslag  66 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 2 – litra b b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 bb) en vurdering af bidraget til målene for 

forordning (EU) nr. 1315/2013 om 

transport, forordning (EU) nr. 347/2013 

om energinet og forordning (EU) nr. 

283/2014 om 

telekommunikationsinfrastruktur 

 

 

Ændringsforslag  67 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 2 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) en vurdering af de samlede finansielle 

fordele, som EIB's finansierings- og 

c) en vurdering af det samlede 

finansieringsbeløb, der er overført til 
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investeringstransaktioner har givet 

modtagerne 

modtagerne, og en samlet vurdering af 
EIB's finansierings- og 

investeringstransaktioner 

 

 

Ændringsforslag  68 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 2 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) en vurdering af kvaliteten af EIB's 

finansierings- og investeringstransaktioner 

d) en vurdering af merværdien af EIB's 

finansierings- og investeringstransaktioner 

og de risici, der er forbundet med 

investeringstransaktionerne 

 

 

Ændringsforslag  69 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 2 – litra d a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 da) en liste over de finansielle formidlere, 

som er involveret i gennemførelsen af 

EIB's finansierings- og 

investeringstransaktioner, herunder 

eventuelle problemer i relation til 

anvendelsen af artikel 14 og 15 

 

 

Ændringsforslag  70 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 2 – litra d b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 db) en liste over EFSI-modtagere, 

herunder låntagere af EU-garanterede 

finansielle instrumenter, som er 

gennemført af EIB i medfør af EFSI-
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aftalen 

 

 

Ændringsforslag  71 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 2 – litra e 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

e) indgående oplysninger om træk på EU-

garantien 

e) indgående oplysninger om træk på EU-

garantien, tab, udbytte, tilbagesøgte beløb 

og alle andre modtagne midler 

 

 

Ændringsforslag  72 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 2 – litra e a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ea) værdien af egenkapitalinvesteringer 

med hensyn til tidligere år og de 

akkumulerede tal for værdiforringelser af 

egenkapital 

 

Ændringsforslag  73 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 2 – litra f 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

f) EFSI's regnskaber. f) EFSI's regnskaber ledsaget af en 

udtalelse fra en uafhængig ekstern revisor 

Begrundelse 

Kræver ingen nærmere forklaring. 

 

 

Ændringsforslag  74 

Forslag til forordning 
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Artikel 10 – stk. 2 – litra f a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 fa) detaljerede oplysninger om projekter, 

der modtog bidrag fra de europæiske 

struktur- og investeringsfonde til 

finansiering af finansieringsberettigede 

projekter, som EIB investerer i med støtte 

fra EU-garantien, jf. artikel 5, stk. 4 

 

 

Ændringsforslag  75 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 2 – litra f b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 fb) statistiske, finansielle og 

regnskabsmæssige data om EIB's 

finansierings- og 

investeringstransaktioner på et aggregeret 

grundlag. 

 

 

Ændringsforslag  76 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 3 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Med henblik på Kommissionens 

regnskabsføring, rapportering om de risici, 

der dækkes af EU-garantien, og 

administration af garantifonden forelægger 

EIB, eventuelt i samarbejde med EIF, hvert 

år Kommissionen: 

3. Med henblik på Kommissionens 

regnskabsføring, rapportering om de risici, 

der dækkes af EU-garantien, og 

administration af garantifonden forelægger 

EIB, eventuelt i samarbejde med EIF, hvert 

år Kommissionen og Revisionsretten: 

 

 

Ændringsforslag  77 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 3 – litra a 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) EIB's og EIF's risikovurdering og 

kreditvurdering af EIB's finansierings- og 

investeringstransaktioner 

a) EIB's og EIF's risikovurdering og 

kreditvurdering af EIB's finansierings- og 

investeringstransaktioner i henhold til 

denne forordning 

 

 

Ændringsforslag  78 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 3 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) størrelsen af EU's udestående 

forpligtelser i forbindelse med de garantier, 

der er stillet for finansierings- og 

investeringstransaktioner, opdelt på de 

enkelte transaktioner 

b) størrelsen af Unionens udestående 

forpligtelser i forbindelse med de garantier, 

der er stillet for finansierings- og 

investeringstransaktioner i henhold til 

denne forordning, opdelt på de enkelte 

transaktioner 

 

 

Ændringsforslag  79 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 3 – litra c a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ca) udviklingen af den potentielle 

risikoværdi og andre 

risikoforanstaltninger for alle 

projektporteføljer og for porteføljerne for 

hver type af dækningsberettigede 

instrumenter 

 

 

Ændringsforslag  80 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 6 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. Senest den 30. juni hvert år fremsender 

Kommissionen en årsrapport om 

garantifondens situation og om 

administrationen af fonden i det foregående 

kalenderår til Europa-Parlamentet og 

Rådet. 

6. Senest den 31. marts hvert år fremsender 

Kommissionen et årsregnskab, en 

finansieringsoversigt og en årsrapport i 

overensstemmelse med forordning (EF, 

Euratom) nr. 996/2012 om EFSI's 

situation og om administrationen af fonden 

i det foregående kalenderår til Europa-

Parlamentet, Rådet og Revisionsretten. I 

denne rapport gives der også oplysninger 

om, hvorvidt EU-garantien har et 

tilstrækkeligt niveau, og, om nødvendigt, 

anbefalinger til, hvordan dens niveau kan 

justeres. 

Begrundelse 

Idé fra Revisionsrettens udtalelse 4/2015 om EFSI – punkt 37 og 41. 

 

 

Ændringsforslag  81 

Forslag til forordning 

Artikel 11 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. På Europa-Parlamentets anmodning 

deltager den administrerende direktør i en 

parlamentshøring om EFSI's resultater. 

1. På Europa-Parlamentets anmodning og 

mindst to gange om året deltager den 

administrerende direktør, formanden for 

EFSI's Styringsråd, kommissæren med 

ansvar for EU-budgettet og formanden 

for EIB's bestyrelse i årlige høringer 

vedrørende decharge i Europa-

Parlamentet om EFSI's resultater og 

finansielle forvaltning. 

 

 

Ændringsforslag  82 

Forslag til forordning 

Artikel 11 – stk. 1 a (nyt) 



 

PE551.899v02-00 40/53 AD\1057503DA.doc 

DA 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. På Europa-Parlamentets anmodning 

deltager kommissæren med ansvar for 

EU-budgettet i en høring i Europa-

Parlamentet om anvendelse af EU-midler 

i garantifonden. 

Begrundelse 

Eftersom garantifonden vil blive sammensat af betydelige reallokeringer fra EU's budget, bør 

Parlamentet have ret til at indkalde EU's kommissær for budget til møde i Parlamentet for at 

udøve kontrol med anvendelsen af EU's budget, særligt hvad angår resultater og 

udgiftsanvendelse. 

 

 

Ændringsforslag  83 

Forslag til forordning 

Artikel 11 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Den administrerende direktør besvarer 

mundtligt eller skriftligt de spørgsmål, 

Europa-Parlamentet retter til EFSI, senest 

fem uger efter spørgsmålets modtagelse. 

2. Den administrerende direktør, 

formanden for Styringsrådet, 

kommissæren med ansvar for EU-

budgettet og formanden for EIB's 

bestyrelse besvarer mundtligt eller 

skriftligt de spørgsmål, Europa-

Parlamentet retter til EFSI, senest fire uger 

efter spørgsmålets modtagelse. 

 

Ændringsforslag  84 

Forslag til forordning 

Artikel 11 – stk. 3 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. Kommissionen aflægger i samarbejde 

med EIB og i givet fald EIF rapport om 

EFSI's finansielle resultater i 

evalueringsrapporten, der er omhandlet i 

artikel 318 i TEUF. 
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Begrundelse 

Europa-Parlamentet anmodede i sine sidste beslutninger om decharge til Kommissionen om, 

at evalueringsrapporten, der udarbejdes af Kommissionen i henhold til artikel 318 i TEUF, 

navnlig fokuserer på vækst- og jobstrategien. Denne anmodning er blevet bekræftet i 

initiativbetænkningen om evalueringen af Unionens finanser på grundlag af de resultater, der 

er opnået: et nyt redskab for Europa-Kommissionens forbedrede dechargeprocedure, se 

punkt 11 (2013/2172(INI)). 

 

 

Ændringsforslag  85 

Forslag til forordning 

Artikel 11 – stk. 3 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3b. På Europa-Parlamentets anmodning 

forelægger EIB eventuelle oplysninger for 

Parlamentet under dechargeproceduren. 

 

 

Ændringsforslag  86 

Forslag til forordning 

Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Senest den [PO insert date: 18 months after 

the entry into force of this Regulation] 

foretager EIB en evaluering af, hvordan 

EFSI har fungeret. EIB fremsender denne 

evaluering til Europa-Parlamentet, Rådet 

og Kommissionen. 

Senest den [PO insert date: 12 months after 

the entry into force of this Regulation] 

foretager EIB en evaluering af, hvordan 

EFSI har fungeret, bl.a. med hensyn til de 

EFSI-projekter, som er baseret på 

delprogrammerne, og vurderer de 

målrettede investeringers livscyklus. EIB 

fremsender denne evaluering til Europa-

Parlamentet, Rådet og Kommissionen. 

Denne evaluering ledsages af en udtalelse 

fra Revisionsretten. 

 

 

Ændringsforslag  87 

Forslag til forordning 
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Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Senest den [PO insert date: 18 months after 

the entry into force of this Regulation] 

foretager Kommissionen en evaluering af 

anvendelsen af EU-garantien og af, 

hvordan garantifonden har fungeret, 

herunder den i artikel 8, stk. 9, omhandlede 

brug af midler. Kommissionen fremsender 

denne evaluering til Europa-Parlamentet og 

Rådet. 

Senest den [PO insert date: 12 months after 

the entry into force of this Regulation] 

foretager Kommissionen en evaluering af 

anvendelsen af EU-garantien og af, 

hvordan garantifonden har fungeret, bl.a. 

med hensyn til de projekter, der får gavn 

af garantier, som er baseret på 

delprogrammerne, og vurderer de 

målrettede investeringers livscyklus, 
herunder den i artikel 8, stk. 9, omhandlede 

brug af midler. Kommissionen fremsender 

denne evaluering til Europa-Parlamentet og 

Rådet. Denne evaluering ledsages af en 

udtalelse fra Revisionsretten. 

 

 

Ændringsforslag  88 

Forslag til forordning 

Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 På anmodning af Europa-Parlamentet 

eller Rådet foretager uafhængige eksterne 

parter en evaluering af EFSI's funktion 

og anvendelsen af EU-garantien og af, 

hvordan garantifonden har fungeret, 

herunder den i artikel 8, stk. 9, 

omhandlede brug af midler. 
 

Begrundelse 

Idé fra Revisionsrettens udtalelse 4/2015 om EFSI – punkt 42. 

 

 

Ændringsforslag  89 

Forslag til forordning 

Artikel 12 – stk. 2 – litra a 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) offentliggør EIB en samlet rapport om, 

hvordan EFSI har fungeret 

a) offentliggør EIB en samlet rapport om, 

hvordan EFSI har fungeret, og om de 

EFSI-projekter, som er baseret på 

delprogrammerne, således at de afpasses 

efter livscyklussen for de målrettede 

investeringer 

 

 

Ændringsforslag  90 

Forslag til forordning 

Artikel 12 – stk. 2 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) offentliggør Kommissionen en samlet 

rapport om anvendelsen af EU-garantien 

og om, hvordan garantifonden har fungeret 

b) offentliggør Kommissionen en samlet 

rapport om anvendelsen af EU-garantien 

og om, hvordan garantifonden har fungeret, 

og om de projekter, der drager nytte af de 

garantier, som er baseret på 

delprogrammerne, således at de afpasses 

efter livscyklussen for de målrettede 

investeringer 

 

 

Ændringsforslag  91 

Forslag til forordning 

Artikel 12 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. EIB og EIF fremsender regelmæssigt 

alle deres uafhængige rapporter om 

evaluering af de konkrete resultater af 

EIB's og EIF's aktiviteter i henhold til 

denne forordning til Europa-Parlamentet, 

Rådet og Kommissionen. 

4. EIB og EIF fremsender regelmæssigt 

alle deres uafhængige rapporter om 

evaluering af de konkrete resultater af 

EIB's og EIF's aktiviteter i henhold til 

denne forordning, hvori der fokuseres på 

resultater og virkninger, til Europa-

Parlamentet, Rådet og Kommissionen. 
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Ændringsforslag  92 

Forslag til forordning 

Artikel 12 – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Senest den [PO insert date three years 

after the entry into force of this Regulation] 

forelægger Kommissionen Europa-

Parlamentet og Rådet en rapport om 

anvendelsen af denne forordning ledsaget 

af ethvert hensigtsmæssigt forslag. 

5. Senest den [PO insert date three years 

after the entry into force of this Regulation] 

forelægger Kommissionen Europa-

Parlamentet og Rådet en rapport om 

anvendelsen af denne forordning, herunder 

en vurdering af EFSI's merværdi og dens 

additionalitet for eksisterende EU-

finansieringsinstrumenter, ledsaget af 

ethvert hensigtsmæssigt forslag til 

forbedringer. 

 

 

Ændringsforslag  93 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

I overensstemmelse med sin egen 

åbenhedspolitik om aktindsigt og 

information offentliggør EIB på sit 

websted oplysninger om alle EIB's 

finansierings- og investeringsaktiviteter og 

deres bidrag til de i artikel 5, stk. 2, 

omhandlede generelle mål. 

1. I overensstemmelse med sin egen 

åbenhedspolitik om aktindsigt og 

information offentliggør EIB på sit 

websted oplysninger om alle EIB's 

finansierings- og investeringsaktiviteter og 

deres bidrag til de i artikel 5, stk. 2, 

omhandlede generelle mål og specifikke 

transaktioner. 

 2. EIB garanterer, at alle borgere i 

Unionen samt alle fysiske og juridiske 

personer, der er bosiddende eller har 

deres vedtægtsmæssige hjemsted i en 

medlemsstat, har adgang til 

dokumenterne om EFSI i henhold til 

Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning nr. 1049/20011a. 

 3. I tilfælde af en detaljeret ordning 

mellem Kommissionen og EIB med 

hensyn til udveksling af oplysninger og 

offentliggørelse af information 
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offentliggøres aftalen. 

 _______________ 

 1a Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) 1049/2001 af 30. maj 

2001 om aktindsigt i Europa-

Parlamentets, Rådets og Kommissionens 

dokumenter (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 

43). 

 

 

Ændringsforslag  94 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. EFSI-aftalen offentliggøres. 

Begrundelse 

Idé fra Revisionsrettens udtalelse 4/2015 om EFSI - punkt 44. 

 

Ændringsforslag  95 

Forslag til forordning 

Artikel 14 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

EU-garantien og de beløb, som under 

garantien udbetales fra og inddrives til 

Unionens almindelige budget, er 

underlagt Revisionsrettens revision. 

1. Den eksterne revision af de aktiviteter, 

som gennemføres i overensstemmelse med 

denne forordning, foretages af 

Revisionsretten i henhold til artikel 287 i 

TEUF og er således underlagt 

dechargeproceduren i henhold til artikel 

319 i TEUF. Kommissionen sikrer, at 

Revisionsretten er i stand til at udøve sine 

beføjelser, jf. artikel 287, stk. 3, første 

afsnit, i TEUF, og har fuld adgang til alle 

de oplysninger, den behøver for at 

gennemføre sine revisioner. 

Kommissionen og EIB sikrer, at alle de 

parter, der er berørt af de aktiviteter, som 

gennemføres i overensstemmelse med 
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denne forordning, gøres opmærksomme 

på Revisionsrettens beføjelser som fastsat 

i artikel 287, stk. 3, første afsnit, i TEUF. 

EIB, EIF, alle finansielle formidlere, der 

er involveret i de aktiviteter, som 

gennemføres i overensstemmelse med 

denne forordning, og de endelige 

modtagere yder Revisionsretten al den 

bistand og giver den alle de oplysninger, 

som den finder nødvendige for at udføre 

sit hverv, i medfør af artikel 161 i 

forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012. 

Trepartsaftalen mellem Europa-

Kommissionen, Revisionsretten og Den 

Europæiske Investeringsbank revideres 

med henblik på at afspejle kravene i 

denne artikel. 

 

 

Ændringsforslag  96 

Forslag til forordning 

Artikel 14 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Europa-Parlamentet og Rådet kan 

anmode om, at Revisionsretten 

undersøger alle andre relevante 

spørgsmål, der hører under deres 

beføjelser som fastsat i artikel 287, stk. 4, i 

TEUF. 

 

 

Ændringsforslag  97 

Forslag til forordning 

Artikel 14 – stk. 1 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1b. Revisionsretten udarbejder en 

særberetning for hver 12-måneders 

periode, der begynder den 1. april hvert 

år. I hver særberetning redegøres der for, 
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om: 

 a) EFSI-midlerne er blevet anvendt 

tilstrækkelig effektivt 

 b) EFSI-støtten har bidraget til målene 

om jobskabelse, langsigtet bæredygtig 

vækst og konkurrenceevne 

 c) EFSI-aktiviteterne er blevet 

gennemført i overensstemmelse med 

principperne om forsvarlig økonomisk 

forvaltning, åbenhed, proportionalitet, 

ikke-forskelsbehandling, additionalitet, 

ligebehandling og subsidiaritet. 

 Hver særberetning udarbejdes inden for 

seks måneder efter udløbet af den periode, 

som den vedrører. 

 Revisionsretten fremsender alle 

særberetninger til EFSI's styrende 

organer, EIB, Europa-Parlamentet, Rådet 

og Kommissionen og offentliggør dem 

hurtigst muligt. 

 Revisionsretten tillægges beføjelse til at 

indhente – fra EFSI's styrende organer, 

EIB og Kommissionen – alle de 

oplysninger, der er relevante for at udføre 

de opgaver, den er tillagt, jf. denne artikel, 

og fremsender alle de relevante 

oplysninger, der anmodes om inden for 

den af Revisionsretten fastsatte 

tidsramme. 

Begrundelse 

Dette ændringsforslag afspejler de eksisterende bestemmelser for afviklingsfonden 

(forordning nr. 806/2014), for så vidt angår Revisionsrettens beføjelse til at udfærdige en 

årlig særberetning om EFSI's resultater og om, hvorvidt dens aktiviteter er udført efter 

principperne om forsvarlig økonomisk forvaltning. 

 

 

Ændringsforslag  98 

Forslag til forordning 

Artikel 15 – stk. 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Hvis EIB på noget stadium i et EU-

garanteret projekts forberedelse, 

gennemførelse eller afslutning har grund til 

mistanke om, at der kan foreligge svig, 

korruption, hvidvaskning af penge eller 

andre ulovligheder, der kan skade 

Unionens finansielle interesser, underretter 

EIB omgående OLAF og giver OLAF de 

nødvendige oplysninger. 

1. Hvis EIB på noget stadium i et EFSI-

projekts forberedelse, gennemførelse eller 

afslutning har grund til mistanke om, at der 

kan foreligge svig, korruption, underslæb, 

hvidvaskning af penge eller andre 

ulovligheder, der kan skade Unionens 

finansielle interesser, underretter EIB 

omgående OLAF og giver OLAF de 

nødvendige oplysninger. 

 

 

Ændringsforslag  99 

Forslag til forordning 

Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. OLAF kan for at beskytte Den 

Europæiske Unions finansielle interesser 

foretage undersøgelser, herunder kontrol på 

stedet og inspektioner, i henhold til 

bestemmelserne og procedurerne i Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU, 

Euratom) nr. 883/2013, Rådets forordning 

(Euratom, EF) nr. 2185/96 og Rådets 

forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 med 

henblik på at fastslå, om der er foregået 

svig, korruption, hvidvaskning af penge 

eller andre ulovligheder, som berører 

Unionens finansielle interesser i 

forbindelse med EU-garanterede 

transaktioner. OLAF kan videresende de 

oplysninger, som er fremkommet under 

undersøgelserne, til de kompetente 

myndigheder i de berørte medlemsstater. 

2. OLAF foretager – for at beskytte Den 

Europæiske Unions finansielle interesser – 

undersøgelser, herunder kontrol på stedet 

og inspektioner, i henhold til 

bestemmelserne og procedurerne i Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU, 

Euratom) nr. 883/20135, Rådets forordning 

(Euratom, EF) nr. 2185/966 og Rådets 

forordning (EF, Euratom) nr. 2988/957 med 

henblik på at fastslå, om der er foregået 

svig, korruption, hvidvaskning af penge, 

finansiering af terrorisme, skattesvig og 

skatteunddragelse eller andre 

ulovligheder, som berører de finansielle 

interesser i forbindelse med transaktioner i 

henhold til denne forordning. OLAF kan 

videresende de oplysninger, som er 

fremkommet under undersøgelserne, til de 

kompetente myndigheder i de berørte 

medlemsstater. 

__________________ __________________ 

5 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 af 

11. september 2013 om undersøgelser, der 

foretages af Det Europæiske Kontor for 

5 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 af 

11. september 2013 om undersøgelser, der 

foretages af Det Europæiske Kontor for 
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Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om 

ophævelse af Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (Euratom) nr. 1073/1999 

og Rådets forordning (Euratom) nr. 

1074/1999 (EUT L 248 af 18.9.2013, s. 1). 

Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om 

ophævelse af Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (Euratom) nr. 1073/1999 

og Rådets forordning (Euratom) nr. 

1074/1999 (EUT L 248 af 18.9.2013, s. 1). 

6 Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 

2185/96 af 11. november 1996 om 

Kommissionens kontrol og inspektion på 

stedet med henblik på beskyttelse af De 

Europæiske Fællesskabers finansielle 

interesser mod svig og andre 

uregelmæssigheder (EFT L 292 af 

15.11.1996, s. 2). 

6 Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 

2185/96 af 11. november 1996 om 

Kommissionens kontrol og inspektion på 

stedet med henblik på beskyttelse af De 

Europæiske Fællesskabers finansielle 

interesser mod svig og andre 

uregelmæssigheder (EFT L 292 af 

15.11.1996, s. 2). 

7 Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 

2988/95 af 18. december 1995 om 

beskyttelse af De Europæiske 

Fællesskabers finansielle interesser (EFT L 

312 af 23.12.1995, s. 1). 

7 Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 

2988/95 af 18. december 1995 om 

beskyttelse af De Europæiske 

Fællesskabers finansielle interesser (EFT L 

312 af 23.12.1995, s. 1). 

 

 

Ændringsforslag  100 

Forslag til forordning 

Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Hvis der er bevis for sådanne ulovligheder 

søger EIB de beløb, der kan henføres til 

dens EU-garanterede transaktioner, 

inddrevet. 

Hvis OLAF anbefaler inddrivelse på 

grund af ulovligheder, herunder 

hvidvaskning af penge, finansiering af 

terrorisme, skattesvig og 

skatteunddragelse, korruption eller svig, 

som berører de finansielle interesser, der 

fastslås under dets undersøgelser, søger 

EIB og Kommissionen de beløb, der kan 

henføres til dens transaktioner, inddrevet. 

 

 

Ændringsforslag  101 

Forslag til forordning 

Artikel 15 – stk. 3 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Finansieringsaftaler om transaktioner, 

der støttes i henhold til denne forordning, 

skal i overensstemmelse med EFSI-aftalen, 

EIB's politikker og gældende lovgivning 

indeholde klausuler om udelukkelse fra 

EIB-finansierings- og -

investeringsaktiviteter og eventuelt de 

nødvendige inddrivelsesforanstaltninger i 

tilfælde af svig, korruption eller andre 

ulovligheder. Afgørelsen om, hvorvidt et 

projekt skal udelukkes fra EIB-finansiering 

og -investering, træffes i overensstemmelse 

med den relevante finansierings- eller 

investeringsaftale. 

3. Finansieringsaftaler om transaktioner, 

der støttes i henhold til denne forordning, 

skal i overensstemmelse med EFSI-aftalen, 

EIB's politikker og gældende lovgivning 

indeholde klausuler om udelukkelse fra 

EIB-finansierings- og -

investeringsaktiviteter og eventuelt de 

nødvendige inddrivelsesforanstaltninger i 

tilfælde af svig, korruption eller andre 

ulovligheder. Afgørelsen om, hvorvidt et 

projekt skal udelukkes fra EIB-finansiering 

og -investering, træffes i overensstemmelse 

med den relevante finansierings- eller 

investeringsaftale. Europa-Parlamentet 

underrettes om disse aftaler. 

 

 

Ændringsforslag  102 

Forslag til forordning 

Artikel 16 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. I sin finansierings- og 

investeringsvirksomhed støtter EIB ingen 

aktivitet, der gennemføres til ulovlige 

formål, herunder hvidvaskning af penge, 

finansiering af terrorisme, skattesvig og 

skatteunddragelse, korruption eller svig 

rettet mod Unionens finansielle interesser. 

I overensstemmelse med sin politik over 

for svagt regulerede eller 

ikkesamarbejdsvillige jurisdiktioner, som 

er baseret på retningslinjer opstillet af 

Unionen, Organisationen for Økonomisk 

Samarbejde og Udvikling eller Den 

Finansielle Aktionsgruppe, deltager EIB i 

særdeleshed ikke i nogen finansierings- 

eller investeringstransaktion, der foregår 

via et investeringsselskab lokaliseret i en 

ikkesamarbejdsvillig jurisdiktion. 

1. I sin finansierings- og 

investeringsvirksomhed støtter EIB, EIF 

og alle finansielle formidlere ingen 

aktivitet, der gennemføres til ulovlige 

formål, herunder hvidvaskning af penge, 

finansiering af terrorisme, skattesvig og 

skatteunddragelse, korruption eller svig 

rettet mod Unionens finansielle interesser. 

I overensstemmelse med sin politik over 

for svagt regulerede eller 

ikkesamarbejdsvillige jurisdiktioner, som 

er baseret på retningslinjer opstillet af 

Unionen, Organisationen for Økonomisk 

Samarbejde og Udvikling eller Den 

Finansielle Aktionsgruppe, deltager EIB i 

særdeleshed ikke i nogen finansierings- 

eller investeringstransaktion, der foregår 

via et investeringsselskab lokaliseret i en 

ikkesamarbejdsvillig jurisdiktion, for så 

vidt angår anvendelsen af den 
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internationalt anerkendte skattestandard. 

EIB overfører sådanne krav til alle 

tredjeparter, der bidrager til EFSI eller 

enhver investeringsplatform. 

Begrundelse 

I dette ændringsforslag indarbejdes den mere specifikke ordlyd af finansforordningens artikel 

140, stk. 4, som synes at have været dets forlæg. 

 

 

Ændringsforslag  103 

Forslag til forordning 

Artikel 20 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Finansierings- og investeringstransaktioner 

indgået af EIB eller EIF i tidsrummet fra 

den 1. januar 2015 og indtil indgåelsen af 

EFSI-aftalen kan af EIB eller EIF 

forelægges Kommissionen med henblik på 

dækning under EU-garantien. 

1. Finansierings- og 

investeringstransaktioner indgået af EIB 

eller EIF i tidsrummet fra den 1. januar 

2015 og indtil indgåelsen af EFSI-aftalen 

kan af disse forelægges 

investeringskomitéen med henblik på 

vurdering. Investeringskomitéen kan 

forelægge disse transaktioner for 
Kommissionen og foreslå, at de bliver 

dækket under EU-garantien. 

Begrundelse 

Idé fra Revisionsrettens udtalelse 4/2015 om EFSI – punkt 45. 

 

 

Ændringsforslag  104 

Forslag til forordning 

Artikel 20 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Kommissionen vurderer disse 

transaktioner, og hvis de opfylder de 

materielle krav i artikel 5 og i EFSI-

aftalen, træffer den afgørelse om, at de er 

omfattet af EU-garantien. 

2. Under hensyntagen til vurderingen af 

investeringskomitéen vurderer 
Kommissionen transaktionerne, og hvis de 

opfylder de materielle krav i artikel 5 og i 

EFSI-aftalen, træffer den afgørelse om, at 
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de er omfattet af EU-garantien. Den 

underretter derefter Europa-Parlamentet 

om sin afgørelse. 

Begrundelse 

Idé fra Revisionsrettens udtalelse 4/2015 om EFSI – punkt 45. 
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