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ÆNDRINGER 

Budgetkontroludvalget opfordrer Udenrigsudvalget og Udviklingsudvalget og 

Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende 

ændringsforslag: 

Ændringsforslag   1 

Forslag til forordning 

Betragtning 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Der er behov for Unionens 

ambitiøse plan for eksterne investeringer 

for at støtte investeringer i første omgang i 

Afrika og i Unionens naboskabsområde 

med det formål at fremme målene for 

bæredygtig udvikling inden for rammerne 

af De Forenede Nationers 2030-dagsorden 

for bæredygtig udvikling ("2030-

dagsordenen") såvel som tilsagnene inden 

for den nyligt reviderede europæiske 

naboskabspolitik og således tackle de 

underliggende årsager til migration. 

Planen bør ligeledes bidrage til 

gennemførelsen af Parisaftalen om 

klimaændringer (COP 21). 

1. Der er behov for Unionens 

ambitiøse plan for eksterne investeringer 

for at støtte investeringer i første omgang i 

Afrika og i Unionens naboskabsområde 

med det formål at fremme målene for 

bæredygtig udvikling inden for rammerne 

af De Forenede Nationers 2030-dagsorden 

for bæredygtig udvikling ("2030-

dagsordenen") såvel som tilsagnene inden 

for den nyligt reviderede europæiske 

naboskabspolitik og således tackle en af de 

underliggende hovedårsager til migration. 

Planen bør ligeledes bidrage til 

gennemførelsen af Parisaftalen om 

klimaændringer (COP 21). 

 

Ændringsforslag   2 

Forslag til forordning 

Betragtning 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Planen for eksterne investeringer 

bør indbefatte de tilsagn, der er afgivet som 

led i Addis Abeba-handlingsplanen for 

Udviklingsfinansiering. Den bør også give 

europæiske investorer og private 

virksomheder, herunder små og 

mellemstore virksomheder, mulighed for 

mere effektivt at bidrage til en bæredygtig 

udvikling i partnerlande. 

2. Planen for eksterne investeringer 

bør indbefatte de tilsagn, der er afgivet som 

led i Addis Abeba-handlingsplanen for 

Udviklingsfinansiering. Den bør også give 

europæiske investorer og private 

virksomheder, navnlig små og mellemstore 

virksomheder, mulighed for mere effektivt 

at bidrage til en bæredygtig udvikling i 

partnerlande - med særligt eftertryk på 

'bæredygtig'. 
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Ændringsforslag  3 

Forslag til forordning 

Betragtning 4 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Planen for eksterne investeringer 

bør tilvejebringe en samlet finansiel pakke 

med henblik på at finansiere nye 

investeringer i regioner i Afrika i lande, der 

har undertegnet partnerskabsaftalen 

mellem på den ene side medlemmerne af 

Gruppen af Stater i Afrika, Vestindien og 

Stillehavet og på den anden side Det 

Europæiske Fællesskab og dets 

medlemsstater, som blev underskrevet den 

23. juni 2000, samt naboskabsområdet for 

derved at skabe vækst- og 

beskæftigelsesmuligheder, styrke 

additionaliteten, levere innovative 

produkter og tiltrække midler fra den 

private sektor. 

4. Planen for eksterne investeringer 

bør tilvejebringe en samlet finansiel pakke 

med henblik på at finansiere nye 

investeringer i regioner i Afrika i lande, der 

har undertegnet partnerskabsaftalen 

mellem på den ene side medlemmerne af 

Gruppen af Stater i Afrika, Vestindien og 

Stillehavet og på den anden side Det 

Europæiske Fællesskab og dets 

medlemsstater, som blev underskrevet den 

23. juni 2000(AVS-EU-

partnerskabsaftalen), samt 

naboskabsområdet. Dette skulle skabe 

yderligere vækst- og 

beskæftigelsesmuligheder, styrke 

additionaliteten og hjælpe til med at levere 

innovative produkter ved at tilskynde brug 

af yderligere midler fra den private sektor 

og således fremme bæredygtig udvikling 

og cirkulær økonomi. Der bør sikres en 

geografisk afbalanceret tilgang, således at 

alle signatarstater til AVS-EU-

partnerskabsaftalen og alle nabolande 

har en fair chance for at få adgang til 

støtte under planen for europæiske 

eksterne investeringer.  

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til forordning 

Betragtning 4 a (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 4a. I lyset af Revisionsrettens 

konklusioner1a vedrørende anvendelsen af 

blanding i EU's eksterne forbindelser, 
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som understregede, at der for næsten 

halvdelen af de undersøgte projekters 

vedkommende ikke var tilstrækkelig 

dokumentation til at konkludere, at 

tilskuddene var berettiget, mens det i en 

række af disse tilfælde tydede på, at 

investeringerne ville være blevet foretaget 

uden Unionens bidrag, er det af 

afgørende betydning, at blanding kun skal 

anvendes, når Kommissionen klart kan 

påvise merværdien heraf. 

 ____________ 

 1a Revisionsrettens særberetning nr. 

16/2014 "Effektiviteten af at blande 

tilskud, der ydes under regionale 

investeringsfaciliteter, og lån fra 

finansielle institutioner til at støtte EU's 

eksterne politikker" 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til forordning 

Betragtning 6 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. EFSD bør desuden fungere som et 

"one-stop-shop", der modtager 

finansieringsforslag fra de finansielle 

institutioner og offentlige eller private 

investorer og leverer forskellige former for 

finansiel bistand til støtteberettigede 

investeringer. EFSD-garantien bør 

understøttes af EFSD-garantifonden. EFSD 

bør udvikle innovative instrumenter til 

støtte for investeringer og med henblik på 

at inddrage den private sektor. 

6. EFSD bør desuden fungere som en 

"one-stop-shop", der modtager 

finansieringsforslag fra finansielle 

institutioner og offentlige eller private 

investorer, giver vejledning samt al 

nødvendige information til investorer, der 

ønsker at investere i udviklingsaktiviteter, 

og leverer forskellige former for finansiel 

bistand til støtteberettigede investeringer. 

EFSD-garantien bør understøttes af EFSD-

garantifonden. EFSD bør udvikle 

innovative instrumenter til støtte for 

investeringer i bæredygtig udvikling i 

partnerlande og med henblik på at 

inddrage den private sektor. 
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Ændringsforslag  6 

Forslag til forordning 

Betragtning 8 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

8. Det strategiske udvalg bør desuden 

bistå Kommissionen med at fastlægge den 

strategiske rådgivning og de overordnede 

investeringsmål. Det strategiske udvalg bør 

også støtte koordineringen og 

sammenhængen mellem de regionale 

platforme. Dette bør sikre 

komplementariteten mellem de forskellige 

instrumenter i forbindelse med aktioner i 

tredjelande. Det strategiske udvalg bør 

ledes i fællesskab af Kommissionen og 

Unionens højtstående repræsentant for 

udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik 

for at sikre overensstemmelsen med 

Unionens eksterne politiske målsætninger 

og partnerskabsrammer med tredjelande. 

8. Det strategiske udvalg bør desuden 

bistå Kommissionen med at fastlægge den 

strategiske rådgivning og de overordnede 

investeringsmål. Det strategiske udvalg bør 

også støtte koordineringen, samarbejdet og 

sammenhængen mellem de regionale 

platforme. Dette bør sikre 

komplementariteten og styrke synergien 

mellem de forskellige instrumenter i 

forbindelse med aktioner i tredjelande. Det 

strategiske udvalg bør ledes i fællesskab af 

Kommissionens første næstformand og 

Unionens højtstående repræsentant for 

udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik 

for at sikre overensstemmelsen med 

Unionens eksterne politiske målsætninger 

og partnerskabsrammer med tredjelande. 

 

Ændringsforslag   7 

Forslag til forordning 

Betragtning 8 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 8a. EFSD-garantien må ikke bruges 

til at finansiere store 

infrastrukturprojekter, som har en lav 

indvirkning på jobskabelse, og hvor cost-

benefit-forholdet gør investeringen 

uholdbar. EFSD-garantien bør kun 

finansiere projekter, hvis gennemførelse 

ikke er kontroversiel set ud fra et 

miljømæssigt, økonomisk og socialt 

synspunkt på grundlag af en grundig 

forudgående vurdering og en passende 

cost-benefit-analyse. 

 

Ændringsforslag   8 
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Forslag til forordning 

Betragtning 14 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

14. Med henblik på at øge effekten af 

EFSD-garantien i lyset af behovene i de 

berørte regioner bør medlemsstaterne have 

mulighed for at bidrage i form af 

kontantbidrag eller garantier. Bidragene 

kan øremærkes de enkelte regioner, 

sektorer eller investeringsvinduer. 

14. Med henblik på at øge effekten af 

EFSD-garantien i lyset af behovene for at 

øge investeringer i og støtte til projekter, 

der bidrager til bæredygtig udvikling og 

skaber anstændige 

beskæftigelsesmuligheder i de berørte 

regioner bør medlemsstaterne have 

mulighed for at bidrage i form af 

kontantbidrag eller garantier. Bidragene 

kan øremærkes de enkelte regioner, 

sektorer eller investeringsvinduer. 

 

Ændringsforslag   9 

Forslag til forordning 

Betragtning 16 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

16. Kommissionen bør årligt aflægge 

rapport for Europa-Parlamentet og Rådet 

om de finansierings- og 

investeringsforanstaltninger, der dækkes af 

EFSD-garantien, for at sikre 

ansvarligheden over for de europæiske 

borgere. Rapporten bør offentliggøres, så 

de relevante interessenter, bl.a. 

civilsamfundet, kan udtale sig. 

Kommissionen bør også årligt aflægge 

rapport for Europa-Parlamentet og Rådet 

om forvaltningen af EFSD-garantifonden 

for at sikre ansvarlighed og 

gennemsigtighed. 

16. Kommissionen bør årligt aflægge 

rapport for Europa-Parlamentet og Rådet 

om de finansierings- og 

investeringsforanstaltninger, der dækkes af 

EFSD-garantien, for at sikre 

ansvarligheden over for de europæiske 

borgere. Rapporten bør offentliggøres, så 

de relevante interessenter, bl.a. 

civilsamfundet, kan udtale sig. 

Kommissionen bør også årligt aflægge 

rapport for Europa-Parlamentet og Rådet 

om forvaltningen af EFSD-garantifonden 

for at sikre ansvarlighed, gennemsigtighed 

og effektivitet af forvaltningen. 

 

Ændringsforslag   10 

Forslag til forordning 

Betragtning 17 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 17a. I lyset af konklusionerne i 
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Revisionsrettens særberetning nr. 

14/20141a bør Kommissionen årligt 

vurdere forbedringerne af sine 

forvaltningskapaciteter med henblik på at 

gøre EFSD's arbejdsgange mere effektive 

og gennemsigtige.  

 ____________ 

 1a Revisionsrettens særberetning nr. 

14/2014: "Hvordan beregner, reducerer 

og udligner EU's institutioner og organer 

deres drivhusgasemissioner?". 

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 2 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. EFSD skal bidrage til opfyldelsen 

af målene for bæredygtig udvikling inden 

for rammerne af 2030-dagsordenen med 

særligt fokus på bæredygtig vækst, 

jobskabelse, socioøkonomiske sektorer 

samt støtte til mikrovirksomheder og små 

og mellemstore virksomheder og således 

tackle de underliggende årsager til 

migration og bidrage til en holdbar 

reintegration af tilbagevendte migranter i 

oprindelseslande, og samtidig maksimere 

additionaliteten, tilbyde innovative 

produkter og mobilisere midler i den 

private sektor. 

2. EFSD skal bidrage til opfyldelsen 

af målene for bæredygtig udvikling inden 

for rammerne af 2030-dagsordenen med 

stort fokus på udryddelse af fattigdom, 

bæredygtig vækst med respekt for 

økonomiske, miljømæssige og sociale 

rettigheder, skabelsen af flere anstændige 

job, skabelsen af en cirkulær økonomi, 

socioøkonomiske sektorer, der forbedrer 

adgang til offentlige tjenester, 

begrænsning af og tilpasning til 

klimaændringer, på lokalsamfundenes 

deltagelse samt støtte til 

mikrovirksomheder og små og mellemstore 

virksomheder og således tackle de 

underliggende årsager til migration og 

bidrage til en holdbar reintegration af 

tilbagevendte migranter i oprindelseslande, 

og samtidig maksimere additionaliteten, 

tilbyde innovative produkter og mobilisere 

midler i den private sektor. 
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Ændringsforslag  12 

Forslag til forordning 

Artikel 5 - stk. 1 - afsnit 2 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Det yder strategisk rådgivning til og bistår 

Kommissionen med at faslægge de 

overordnede investeringsmål for 

anvendelsen af EFSD-garantien. Det 

strategiske udvalg støtter ligeledes den 

overordnede koordinering og sammenhæng 

mellem de regionale investeringsplatforme 

og med de foranstaltninger, der 

gennemføres inden for rammerne af EIB's 

eksterne mandat, herunder EIB's 

resiliensinitiativ. 

Det yder strategisk rådgivning til og bistår 

Kommissionen med at fastlægge de 

overordnede investeringsmål for 

anvendelsen af EFSD-garantien, 

kriterierne for investeringsberettigelse til 

de regionale platforme, driftspolitikker og 

-procedurer. Det strategiske udvalg støtter 

ligeledes den overordnede koordinering, 

samarbejde og sammenhæng mellem de 

regionale investeringsplatforme og med de 

foranstaltninger, der gennemføres inden for 

rammerne af EIB's eksterne mandat, 

herunder EIB's resiliensinitiativ. Det 

strategiske udvalgs aktivitet styres 

ligeledes på varig vis af en styringskomité 

inden for Europa-Parlamentet. 

 

Ændringsforslag  13 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 2 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Det strategiske udvalg udgøres af 

repræsentanter for Kommissionen og 

Unionens højtstående repræsentant for 

udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik 

("den højtstående repræsentant"), 

medlemsstaterne og EIB. Kommissionen 

kan opfordre andre bidragydere til at blive 

medlemmer af det strategiske udvalg under 

hensyn, når det er relevant, til udvalgets 

holdning. Partnerlande og relevante 

regionale organisationer, støtteberettigede 

modparter og Europa-Parlamentet kan 

tildeles status som observatører, når det er 

relevant. Det strategiske udvalg ledes af 

Kommissionen og den højtstående 

2. Det strategiske udvalg udgøres af 

repræsentanter for Kommissionen og 

Unionens højtstående repræsentant for 

udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik 

("den højtstående repræsentant"), 

medlemsstaterne, Europa-Parlamentet, 

EIB og partnerlandene i Afrika og i 

naboskabsområdet. Kommissionen 

opfordrer andre bidragydere til at blive 

medlemmer af det strategiske udvalg under 

hensyn til udvalgets holdning. Relevante 

regionale organisationer og andre aktører, 

såsom civilsamfundsgrupper, kan tildeles 

status som observatører, når det er relevant. 

Det strategiske udvalg ledes af 
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repræsentant i fællesskab. Kommissionen og den højtstående 

repræsentant i fællesskab. Det strategiske 

udvalg sikrer, at en bred vifte af aktører i 

partnerlandene høres på passende vis. 

 

Ændringsforslag   14 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Unionen stiller en uigenkaldelig og 

betingelsesløs anfordringsgaranti til 

støtteberettigede modparter for 

finansierings- og 

investeringsforanstaltninger, der er 

omfattet af denne forordning, i første 

omgang i partnerlande i Afrika og i 

naboskabsområdet. 

1. Efter nøje overvejelse af projektets 

bæredygtighed stiller Unionen en 

uigenkaldelig og betingelsesløs 

anfordringsgaranti til støtteberettigede 

modparter for finansierings- og 

investeringsforanstaltninger, der er 

omfattet af denne forordning, i første 

omgang i partnerlande i Afrika og i 

naboskabsområdet. 

 

Ændringsforslag   15 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Den maksimale periode, inden for 

hvilken støtteberettigede modparter kan 

indgå aftaler med finansielle formidlere 

eller endelige modtagere, er på fire år efter 

indgåelsen af den relevante garantiaftale. 

(Vedrører ikke den danske tekst) 

 

Ændringsforslag  16 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – overskrift 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Berettigelseskriterier for anvendelse af 

EFSD-garantien 

Berettigelses- og udelukkelseskriterier for 

anvendelse af EFSD-garantien 
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Ændringsforslag   17 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 1 – indledning 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. De finansierings- og 

investeringsforanstaltninger, der kan 

modtage støtte gennem EFSD-garantien, 

skal stemme overens med og tilpasses til 

Unionens politik, navnlig Unionens 

udviklings- og naboskabspolitikker, og 

partnerlandenes strategier og politik, og de 

skal forfølge følgende generelle 

målsætninger: 

1. De finansierings- og 

investeringsforanstaltninger, der kan 

modtage støtte gennem EFSD-garantien, 

skal stemme overens med og tilpasses til 

Unionens politik (navnlig Unionens 

udviklings- og naboskabspolitikker) og 

partnerlandenes strategier og politik, og de 

skal forfølge følgende generelle 

målsætninger: 

 

Ændringsforslag  18 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 1 – litra -a (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 -a. opfylde målene for bæredygtig 

udvikling inden for rammerne af 2030-

dagsordenen 

 

Ændringsforslag  19 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 1 – litra a 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(a) bidrage til den økonomiske og 

sociale udvikling med særligt fokus på 

bæredygtighed og jobskabelse (navnlig 

blandt unge og kvinder) og således tackle 

de underliggende årsager til migration og 

bidrage til en holdbar reintegration af 

tilbagevendte migranter i 

oprindelseslandene 

(a) bidrage til udryddelsen af 

fattigdom, økonomisk og social udvikling 

med særligt fokus på bæredygtighed og 

bæredygtig skabelse af anstændige job, 
navnlig blandt unge og kvinder og folk, der 

risikerer at blive udelukket 
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Ændringsforslag   20 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 1 – litra b 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(b) være rettet mod socioøkonomiske 

sektorer, navnlig infrastruktur og herunder 

bæredygtig energi, vand, transport, 

informations- og 

kommunikationsteknologi, miljø, 

bæredygtig brug af naturressourcerne, blå 

vækst, social infrastruktur og menneskelig 

kapital, med henblik på at forbedre de 

socioøkonomiske rammer 

(b) være rettet mod socioøkonomiske 

sektorer, navnlig infrastruktur og herunder 

bæredygtig energi, vand, transport, 

informations- og 

kommunikationsteknologi, miljø, 

bæredygtig brug af naturressourcerne, blå 

vækst, social infrastruktur, menneskelig 

kapital, og den cirkulære økonomi, med 

henblik på at forbedre de socioøkonomiske 

rammer, mens prioriteterne blandt EFSD-

garantiens modtagere også tages i 

betragtning 

 

Ændringsforslag   21 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 1 – litra b a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (ba) inddrage mennesker i de berørte 

områder i planlægningen af de 

finansierede projekter; 

 

Ændringsforslag   22 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 1 – litra c 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(c) tilvejebringe finansiering til 

mikrovirksomheder og små og mellemstore 

virksomheder med særligt fokus på 

udvikling af den private sektor 

(c) tilvejebringe finansiering til 

mikrovirksomheder og små og mellemstore 

virksomheder med særligt fokus på at 

udvikle en stabil, lokal privatsektor, der er 

levedygtig på lang sigt 

 

Ændringsforslag   23 
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Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 1 – litra e a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (ea) ikke på nogen måde at være 

forbundet med ikkesamarbejdsvillige 

jurisdiktioner, som nævnt i artikel 20 

 

Ændringsforslag   24 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 2 – indledning 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. EFSD-garantien skal støtte 

finansierings- og 

investeringsforanstaltninger, som navnlig: 

2. Under forebyggelse af 

profitmageri og/eller monopolisering af 

tjenester skal EFSD-garantien støtte 

finansierings- og 

investeringsforanstaltninger, som navnlig: 

 

Ændringsforslag   25 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 2 – litra c 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(c) er økonomisk og finansielt 

levedygtige, idet der også tages hensyn til 

eventuel støtte eller medfinansiering fra 

private og offentlige partnere til et projekt 

(c) de er påviseligt levedygtige, både 

økonomisk og finansielt, idet der også 

tages hensyn til eventuel støtte eller 

medfinansiering fra private og offentlige 

partnere til et projekt 

 

Ændringsforslag  26 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 2 - litra e a (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (ea) respektere de i folkeretten fastsatte 

menneskerettigheder. 
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Ændringsforslag  27 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 2a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. EFSD-garantien skal ikke støtte 

finansierings- og 

investeringsforanstaltninger, som: 

 (a)  er knyttet til den militære eller den 

sikkerhedsmæssige sektor 

 (b)  støtter udviklingen af atomenergi 

 (c)  yderligere fremme fastlåsning af 

fossilt brændsel og CO2-holdige kilder 

 (d)  Har betydelige miljømæssige 

eksterne omkostninger, især med store 

infrastrukturer 

 (e)  Er i sektorer eller projekter, der 

risikerer at undergrave 

menneskerettighederne i partnerlandene, 

især fra de lokale og oprindelige samfund, 

som f.eks. tvangsfordrivelse af 

befolkninger, landran, paramilitære 

operationer eller aktiviteter i afskovede 

områder. Med henblik på at identificere 

sådanne risici udarbejdes en offentlig 

tilgængelig forudgående 

konsekvensanalyse af indvirkningen på 

menneskerettigheder og på miljøet. 

 (f) er mistænkt for overtrædelser af 

miljølovgivningen og skade på samfund 

eller lokalsamfund, under hensyn til 

forsigtighedsprincippet. 

 

Ændringsforslag   28 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 7 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

7. Fra den 1. januar 2021 fremlægger 

Kommissionen, hvis EFSD-garantifondens 

midler som følge af træk på EFSD-

7. Fra den 1. januar 2021 fremlægger 

Kommissionen, hvis EFSD-garantifondens 

midler som følge af træk på EFSD-
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garantien falder til under 50 % af den i stk. 

5 omhandlede tilførselssats, en rapport om 

de ekstraordinære foranstaltninger, der kan 

være nødvendige for at genopfylde EFSD-

garantifonden. 

garantien falder til under 50 % af den i stk. 

5 omhandlede tilførselssats, en rapport om: 

 (a)  årsagen til manglen med 

detaljerede forklaringer og  

 (b)  Hvis det måtte anses for 

nødvendigt, eventuelle ekstraordinære 

foranstaltninger, der måtte være 

nødvendige for at supplere EFSD-

garantifonden. 

 

Ændringsforslag  29 

Forslag til forordning 

Artikel 15 – stk. 1 – indledning 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Kommissionen forelægger årligt en 

rapport for Europa-Parlamentet og Rådet 

vedrørende de finansierings- og 

investeringsforanstaltninger, der dækkes af 

EFSD-garantien. Denne rapport skal 

offentliggøres. Den skal blandt andet 

indeholde følgende: 

1. Kommissionen forelægger årligt en 

rapport for Europa-Parlamentet og Rådet 

vedrørende de finansierings- og 

investeringsforanstaltninger, der dækkes af 

EFSD-garantien. Den rapport skal 

offentliggøres. Den skal blandt andet 

indeholde følgende elementer, der skal 

fremlægges i et landespecifikt format: 

 

Ændringsforslag  30 

Forslag til forordning 

Artikel 15 – stk. 1 – litra a 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(a) en vurdering af de igangværende 

finansierings- og 

investeringsforanstaltninger, som er 

dækket af EFSD-garantien, på sektor-, 

lande- og regionsniveau og af deres 

overensstemmelse med denne forordning 

(a) en uafhængig vurdering af de 

igangværende finansierings- og 

investeringsforanstaltninger, som er 

dækket af EFSD-garantien, på sektor-, 

lande- og regionsniveau og af deres 

overensstemmelse med denne forordning, 

navnlig med additionalitetsprincippet 
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Ændringsforslag   31 

Forslag til forordning 

Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (aa) En vurdering af resultaterne af de 

overordnede investeringsmål opstillet af 

det strategiske udvalg i henhold til artikel 

5 

 

Ændringsforslag  32 

Forslag til forordning 

Artikel 15 – stk. 1 – litra a b (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

  (ab) en vurdering af det samlede bidrag 

til at opfylde målene for bæredygtig 

udvikling inden for rammerne af 2030-

dagsordenen 

 

Ændringsforslag  33 

Forslag til forordning 

Artikel 15 – stk. 1 – litra a c (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

  (ac) en vurdering af den støtteandel, 

der er øremærket til finansierings- og 

investeringstransaktioner, der er relevante 

for Unionens politiske forpligtelser inden 

for vedvarende energi, energieffektivitet 

og klimaændringer 

Ændringsforslag  34 

Forslag til forordning 

Artikel 15 – stk. 1 – litra a d (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

  (ad) en vurdering af kvaliteten af de 

transaktioner, der er omfattet af en 

EFSD-garanti og den dermed forbundne 

politiske, operationelle eller finansielle 

risikoeksponering 

 

Ændringsforslag  35 

Forslag til forordning 

Artikel 15 – stk. 1 – litra b 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(b) en vurdering af merværdien, 

mobiliseringen af midler fra den private 

sektor, de anslåede og faktiske resultater 

samt resultaterne og virkningerne af de 

finansierings- og 

investeringsforanstaltninger, der dækkes af 

EFSD-garantien, på aggregeret grundlag, 

herunder indvirkningen på jobskabelsen 

(b) en vurdering af merværdien, 

mobiliseringen af midler fra den private 

sektor, de anslåede og opnåede resultater 

samt resultaterne og virkningerne af de 

finansierings- og 

investeringsforanstaltninger, der dækkes af 

EFSD-garantien, på et aggregeret og 

langsigtet grundlag, herunder 

indvirkningen på jobskabelsen 

 

Ændringsforslag   36 

Forslag til forordning 

Artikel 15 – stk. 1 – litra f 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(f) en vurdering af merværdien af de 

støtteberettigede modparters finansierings- 

og investeringsforanstaltninger og af den 

samlede risiko, der knytter sig til disse 

foranstaltninger 

(f) en uafhængig vurdering af 

merværdien af de støtteberettigede 

modparters finansierings- og 

investeringsforanstaltninger og af den 

samlede risiko, der knytter sig til disse 

foranstaltninger 

Ændringsforslag   37 

Forslag til forordning 

Artikel 15 - stk. 1 - litra g 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(g) indgående oplysninger om træk på 

EFSD-garantien, tab, afkast, tilbagesøgte 

beløb og alle andre modtagne beløb 

(g) Detaljerede oplysninger om 

indkaldelser af EFSD-garantien, tab, 

afkast, tilbagebetalte beløb og eventuelle 

andre modtagne betalinger samt en 

angivelse af risikoen for fremtidige træk 

på EFSD-garantien 

 

Ændringsforslag  38 

Forslag til forordning 

Artikel 16 – stk. 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Senest den 31. december 2020 

foretager Kommissionen en evaluering af, 

hvordan EFSD har fungeret. 

Kommissionen forelægger Europa-

Parlamentet og Rådet en 

evalueringsrapport indeholdende en 

uafhængig evaluering af anvendelsen af 

denne forordning. Kommissionen 

forelægger øjeblikkeligt en sådan rapport, 

hvis de godkendte finansierings- og 

investeringsforanstaltninger har absorberet 

EFSD-garantiens fulde beløb før den 30. 

juni 2020. 

1. Senest den 31. december 2020 

foretager Kommissionen en evaluering af, 

hvordan EFSD har fungeret. 

Kommissionen forelægger Europa-

Parlamentet og Rådet en 

evalueringsrapport indeholdende en 

uafhængig evaluering af anvendelsen af 

denne forordning, herunder en vurdering 

af EFSD's indvirkninger og resultater. 

Kommissionen forelægger øjeblikkeligt en 

sådan rapport, hvis de godkendte 

finansierings- og 

investeringsforanstaltninger har absorberet 

EFSD-garantiens fulde beløb før den 30. 

juni 2020. 

 

Ændringsforslag  39 

Forslag til forordning 

Artikel 16 – stk. 2 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Senest den 31. december 2020 og 

derefter hvert tredje år foretager 

kommissionen en evaluering af 

anvendelsen af EFSD-garantifonden. 

Kommissionen forelægger 

evalueringsrapporterne for Europa-

2. Senest den 31. december 2020 og 

derefter hvert tredje år foretager 

kommissionen en evaluering af 

anvendelsen og funktionsmåden af EFSD-

garantifonden. Kommissionen forelægger 

evalueringsrapporterne for Europa-
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Parlamentet og Rådet. Denne 

evalueringsrapport ledsages af en udtalelse 

fra Revisionsretten. 

Parlamentet og Rådet. Denne 

evalueringsrapport ledsages af en udtalelse 

fra Revisionsretten om forvaltningen af 

EFSD-garantien og effektiviteten og 

additionaliteten af EFSD's operationer. 

Hvor tilpasninger til EFSD-garantifonden 

anses for nødvendige eller, i tilfælde af at 

en EFSD-garantifond forlænges ud over 

2020, skal evalueringsrapporten ledsages 

af et lovgivningsforslag om ændring af 

denne forordning i overensstemmelse 

hermed. 

 

Ændringsforslag  40 

Forslag til forordning 

Artikel 17 – stk. 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

I overensstemmelse med sin egen 

åbenhedspolitik og Unionens generelle 

principper om aktindsigt og adgang til 

oplysninger offentliggør alle de 

støtteberettigede modparter på deres 

websteder oplysninger om alle 

finansierings- og 

investeringsforanstaltninger, der er dækket 

af EFSD-garantien efter denne forordning, 

navnlig om, hvordan disse foranstaltninger 

bidrager til denne forordnings generelle 

mål. 

Der offentliggøres straks omfattende 

referater af møderne i det strategiske 

udvalg. Resultattavlen med indikatorer 

offentliggøres, når EFDS-garantien til en 

foranstaltning er godkendt. I 

overensstemmelse med sin egen 

åbenhedspolitik og Unionens generelle 

principper om aktindsigt og adgang til 

oplysninger offentliggør alle de 

støtteberettigede modparter på deres 

websteder oplysninger om alle 

finansierings- og 

investeringsforanstaltninger, der er dækket 

af EFSD-garantien efter denne forordning, 

navnlig om, hvordan disse foranstaltninger 

bidrager til denne forordnings generelle 

mål. 

 

Ændringsforslag   41 

Forslag til forordning 

Artikel 17 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 
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 Artikel 17a 

 De støtteberettigede modparter skal også 

lette adgangen til oplysninger om de 

eksisterende retsgrundlag og strategisk 

offentliggøre finansierings- og 

investeringsaktiviteter for at bringe 

fondens aktiviteter tættere på borgerne, 

den offentlige mening og mulige private 

investorer. 

 

Ændringsforslag  42 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Den eksterne revision af de 

aktiviteter, der udøves efter denne 

forordning, foretages af Revisionsretten i 

overensstemmelse med artikel 287 i 

traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde ("traktaten"). 

1. Den eksterne revision af de 

aktiviteter, der udøves efter denne 

forordning, foretages af Revisionsretten i 

overensstemmelse med artikel 287 i 

traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde ("traktaten") og er således 

underlagt dechargeproceduren i henhold 

til artikel 319 i TEUF. 

 

Ændringsforslag  43 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 2 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Med henblik på denne artikels stk. 

1 gives Revisionsretten efter at have 

anmodet om det og i overensstemmelse 

med artikel 287, stk. 3, i TEUF adgang til 

alle dokumenter og oplysninger, der er 

nødvendige for gennemførelsen af dens 

opgaver. 

2. Med henblik på denne artikels stk. 

1 gives Revisionsretten efter at have 

anmodet om det og i overensstemmelse 

med artikel 287, stk. 3, i TEUF adgang til 

alle dokumenter og oplysninger, der er 

nødvendige for gennemførelsen af dens 

revisionsopgaver. 
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Ændringsforslag  44 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 2a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Senest den 30. juni 2020 og 

derefter hvert tredje år offentliggør 

Revisionsretten en særberetning om 

anvendelsen af EFSD-garantifonden og 

om produktiviteten og effektiviteten af 

EFSD. 

 

Ændringsforslag   45 

Forslag til forordning 

Artikel 19 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Hvis Kommissionen eller de 

støtteberettigede modparter på noget 

tidspunkt i forbindelse med en af denne 

forordning omfattet finansierings- og 

investeringsforanstaltnings forberedelse, 

gennemførelse eller afslutning har grund 

til mistanke om, at der kan foreligge svig, 

korruption, hvidvask af penge eller andre 

ulovligheder, der kan skade Unionens 

finansielle interesser, underretter de 

omgående Det Europæiske Kontor for 

Bekæmpelse af Svig (OLAF) og giver 

OLAF de nødvendige oplysninger. 

1. Hvis Kommissionen på noget 

tidspunkt i forbindelse med en af denne 

forordning omfattet finansierings- og 

investeringsforanstaltnings forberedelse, 

gennemførelse eller afslutning har grund til 

mistanke om, at der kan foreligge svig, 

korruption, hvidvask af penge eller andre 

ulovligheder, der kan skade Unionens 

finansielle interesser, underretter de eller 

deres støtteberettigede modparter 

omgående Det Europæiske Kontor for 

Bekæmpelse af Svig (OLAF) og giver 

OLAF alle nødvendige oplysninger for at 

muliggøre en fuldstændig og grundig 

undersøgelse. 

 

Ændringsforslag  46 

Forslag til forordning 

Artikel 19 - stk. 2 - afsnit 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

OLAF kan for at beskytte Unionens OLAF skal for at beskytte Unionens 
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finansielle interesser foretage 

undersøgelser, herunder kontrol og 

inspektion på stedet, i overensstemmelse 

med 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, hvidvask af 

penge eller andre ulovligheder, som 

berører Unionens finansielle interesser, i 

forbindelse med finansierings- og 

investeringsforanstaltninger, der er 

omfattet af denne forordning. OLAF kan 

videresende enhver oplysning, som er 

fremkommet under dets undersøgelser, til 

de kompetente myndigheder i de berørte 

medlemsstater. 

finansielle interesser foretage 

undersøgelser, herunder kontrol og 

inspektion på stedet, i overensstemmelse 

med 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, hvidvask af 

penge, finansiering af terrorisme, 

skattesvig, organiseret kriminalitet eller 

andre ulovligheder, som berører Unionens 

finansielle interesser, i forbindelse med 

finansierings- og 

investeringsforanstaltninger, der er 

omfattet af denne forordning. OLAF kan 

videresende enhver oplysning, som er 

fremkommet under dets undersøgelser, til 

de kompetente myndigheder i de berørte 

medlemsstater. 

 

Ændringsforslag   47 

Forslag til forordning 

Artikel 19 - stk. 2 - afsnit 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Hvis der er bevis for sådanne ulovligheder, 

søger de støtteberettigede modparter de 

beløb, der kan henføres til finansierings- 

eller investeringsforanstaltninger, som er 

omfattet af denne forordning, og som er 

berørt af sådanne ulovligheder, inddrevet. 

Hvis der er bevis for sådanne ulovligheder, 

søger de støtteberettigede modparter de 

beløb, der kan henføres til finansierings- 

eller investeringsforanstaltninger, som er 

omfattet af denne forordning, og som er 

berørt af sådanne ulovligheder, inddrevet, 

og skal også give de relevante 

myndigheder alle nødvendige oplysninger 

til efterforskning og mulig 

retsforfølgning. 

 

Ændringsforslag   48 

Forslag til forordning 

Artikel 20 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 
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1. I deres finansierings- og 

investeringsvirksomhed støtter de 

støtteberettigede modparter ingen aktivitet, 

der gennemføres til ulovlige formål, 

herunder hvidvaskning af penge, 

finansiering af terrorisme, organiseret 

kriminalitet, skattesvig og 

skatteunddragelse, korruption eller svig 

rettet mod Unionens finansielle interesser. 

De støtteberettigede modparter må, i 

overensstemmelse med deres 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, ikke deltage i 

nogen finansierings- eller 

investeringsforanstaltning, der foregår via 

et investeringsselskab beliggende i en 

ikkesamarbejdsvillig jurisdiktion. 

1. De støtteberettigede modparter 

støtter i deres finansierings- og 

investeringsforanstaltninger ingen aktivitet, 

der gennemføres til ulovlige formål, 

herunder (men ikke begrænset til) 

hvidvaskning af penge, finansiering af 

terrorisme, organiseret kriminalitet, 

skattesvig og skatteunddragelse, 

korruption, svig eller andre aktiviteter, der 

påvirker Unionens finansielle interesser. 

De støtteberettigede modparter må, i 

overensstemmelse med deres 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, ikke deltage i 

nogen finansierings- eller 

investeringsforanstaltning, der foregår via 

et investeringsselskab beliggende i en 

ikkesamarbejdsvillig jurisdiktion. 

Ændringsforslag  49 

Forslag til forordning 

Artikel 20 – stk. 2 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. De støtteberettigede modparter 

anvender ved gennemførelsen af deres 

finansierings- eller 

investeringsforanstaltninger de principper 

og standarder, der er fastsat i 

unionslovgivningen om forebyggelse af 

brug af det finansielle system til hvidvask 

af penge og finansiering af terrorisme, 

navnlig Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) 2015/847 og Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 

2015/849. De støtteberettigede modparter 

gør både direkte finansiering og 

finansiering via formidlere i henhold til 

denne forordning betinget af 

offentliggørelse af oplysninger om reelt 

ejerskab i henhold til direktiv (EU) 

2. De støtteberettigede modparter 

anvender ved gennemførelsen af deres 

finansierings- eller 

investeringsforanstaltninger de principper 

og standarder, der er fastsat i 

unionslovgivningen om forebyggelse af 

brug af det finansielle system til hvidvask 

af penge og finansiering af terrorisme, 

navnlig Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) 2015/847 og Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 

2015/849. De støtteberettigede modparter 

gør både direkte finansiering og 

finansiering via formidlere i henhold til 

denne forordning betinget af 

offentliggørelse af oplysninger om reelt 

ejerskab i henhold til direktiv (EU) 

2015/849 (EU's direktiv om bekæmpelse 
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2015/849. af hvidvask af penge). 
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