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ÄNDRINGSFÖRSLAG 

Budgetkontrollutskottet uppmanar utskottet för utrikesfrågor, utskottet för utveckling och 

budgetutskottet att som ansvariga utskott beakta följande ändringsförslag: 

Ändringsförslag   1 

Förslag till förordning 

Skäl 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(1) Unionens långtgående yttre 

investeringsplan (nedan kallad EIP eller 

investeringsplanen) behövs för att stödja 

investeringar som inleds i Afrika och de 

länder som omfattas av EU:s 

grannskapspolitik (nedan kallade 

grannskapsländerna) i syfte att främja 

målen för hållbar utveckling i FN:s 2030-

agenda för hållbar utveckling (nedan kallad 

2030-agendan) samt åtagandena inom 

ramen för den nyligen reviderade 

europeiska grannskapspolitiken för att 

därigenom åtgärda de bakomliggande 

orsakerna till migration. Investeringsplanen 

bör även bidra till genomförandet av 

klimatavtalet från Paris (COP 21). 

(1) Unionens långtgående yttre 

investeringsplan (nedan kallad EIP eller 

investeringsplanen) behövs för att stödja 

investeringar som inleds i Afrika och de 

länder som omfattas av EU:s 

grannskapspolitik (nedan kallade 

grannskapsländerna) i syfte att främja 

målen för hållbar utveckling i FN:s 2030-

agenda för hållbar utveckling (nedan kallad 

2030-agendan) samt åtagandena inom 

ramen för den nyligen reviderade 

europeiska grannskapspolitiken för att 

därigenom åtgärda en av viktigaste 

bakomliggande orsakerna till migration. 

Investeringsplanen bör även bidra till 

genomförandet av klimatavtalet från Paris 

(COP 21). 

 

Ändringsförslag   2 

Förslag till förordning 

Skäl 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(2) Investeringsplanen bör omfatta 

unionens åtagande inom ramen för Addis 

Abeba-agendan om 

utvecklingsfinansiering. Den bör även göra 

det möjligt för europeiska investerare och 

privata företag, inklusive små och 

medelstora företag, att delta på ett mer 

effektivt sätt till en hållbar utveckling i 

partnerländerna. 

(2) Investeringsplanen bör omfatta 

unionens åtagande inom ramen för Addis 

Abeba-agendan om 

utvecklingsfinansiering. Den bör även göra 

det möjligt för europeiska investerare och 

privata företag, i synnerhet små och 

medelstora företag, att bidra på ett mer 

effektivt sätt till en hållbar utveckling i 

partnerländerna, med stark tonvikt på 
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”hållbar”. 

 

Ändringsförslag  3 

Förslag till förordning 

Skäl 4 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(4) Investeringsplanen bör 

tillhandahålla ett integrerat finansiellt paket 

för finansiering av investeringar som inleds 

i regioner i Afrika för de länder som 

undertecknat partnerskapsavtalet mellan 

medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, 

Västindien och Stillahavsområdet, å ena 

sidan, och Europeiska gemenskapen och 

dess medlemsstater, å andra sidan, 

undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000, 

och i grannskapsländerna för att 

därigenom skapa tillväxt och 

arbetstillfällen, maximera additionaliteten 

samt främja innovativa produkter och 

attrahera medel från den privata sektorn. 

(4) Investeringsplanen bör 

tillhandahålla ett integrerat finansiellt paket 

för finansiering av investeringar som inleds 

i regioner i Afrika för de länder som 

undertecknat partnerskapsavtalet mellan 

medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, 

Västindien och Stillahavsområdet, å ena 

sidan, och Europeiska gemenskapen och 

dess medlemsstater, å andra sidan, 

undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000 

(AVS-EU-partnerskapsavtalet), och 

grannskapsländerna. Detta bör skapa 

ytterligare tillväxt och arbetstillfällen, 

maximera additionaliteten och bidra till att 

få fram innovativa produkter, genom att 

uppmuntra utnyttjande av ytterligare 

finansiering från den privata sektorn och 

främja hållbar utveckling och en cirkulär 

ekonomi. En välbalanserad geografisk 

strategi bör säkerställas så att alla parter 

till AVS-EU-partnerskapsavtalet och alla 

grannskapsländer har en rimlig chans att 

få tillgång till finansiering inom ramen 

för EIP.  

 

Ändringsförslag  4 

Förslag till förordning 

Skäl 4a (nytt) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (4a) Mot bakgrund av de slutsatser som 

Europeiska revisionsrätten1a dragit om 

bruket av att kombinera bidrag och lån 

inom EU:s externa politik, vilka lyfte fram 
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att det i nästan hälften av de granskade 

projekten inte fanns tillräckliga belägg för 

slutsatsen att bidragen var motiverade och 

att det för ett antal av dessa fall fanns 

indikationer på att investeringarna skulle 

ha gjorts även utan EU-bidraget, är det av 

yttersta vikt att denna kombination endast 

bör användas när kommissionen klart och 

tydligt kan belägga dess mervärde. 

 ____________ 

 1a Revisionsrättens särskilda rapport nr 

16/2014: ”Ändamålsenligheten i att 

kombinera bidrag från regionala 

investeringsinstrument med lån från 

finansinstitut för att stödja EU:s externa 

politik” 

 

Ändringsförslag  5 

Förslag till förordning 

Skäl 6 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(6) EFHU bör även fungera som en 

gemensam kontaktpunkt för inlämnandet 

av finansieringsförslag från finansinstitut 

och offentliga och privata investerare samt 

tillhandahålla en rad olika former av 

finansiellt stöd till stödberättigande 

investeringar. EFHU-garantin bör stödjas 

av EFHU-garantifonden. EFHU bör 

använda innovativa instrument för att 

stödja investeringar och främja den privata 

sektorns deltagande. 

(6) EFHU bör även fungera som en 

gemensam kontaktpunkt som mottar 

finansieringsförslag från finansinstitut och 

offentliga och privata investerare, ger 

vägledning och all nödvändig information 

för investerare som vill investera i 

utvecklingsverksamhet och 

tillhandahåller en rad olika former av 

finansiellt stöd till stödberättigande 

investeringar. EFHU-garantin bör stödjas 

av EFHU-garantifonden. EFHU bör 

använda innovativa instrument för att 

stödja investeringar i hållbar utveckling i 

partnerländerna och främja den privata 

sektorns deltagande. 

 

Ändringsförslag  6 

Förslag till förordning 

Skäl 8 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(8) Den strategiska styrelsen bör även 

bistå kommissionen i arbetet med att 

fastställa strategiska riktlinjer och 

övergripande investeringsmål. Vidare bör 

den även bistå i arbetet med att samordna 

och skapa samstämmighet mellan de 

regionala plattformarna. Detta bör 

säkerställa komplementariteten mellan de 

olika instrumenten för yttre åtgärder. 

Kommissionen och unionens höga 

representant för utrikes frågor och 

säkerhetspolitik bör gemensamt svara för 

ordförandeskapet i den strategiska 

styrelsen i syfte att säkerställa samordning 

och samstämmighet med målen för 

unionens yttre politik och unionens 

ramavtal för partnerskap med tredjeländer. 

(8) Den strategiska styrelsen bör även 

bistå kommissionen i arbetet med att 

fastställa strategiska riktlinjer och 

övergripande investeringsmål. Vidare bör 

den även bistå i arbetet med att främja 

samordning, samarbete och 

samstämmighet mellan de regionala 

plattformarna. Detta bör säkerställa 

komplementariteten och främja 

synergierna mellan de olika instrumenten 

för yttre åtgärder. Kommissionens förste 

vice ordförande och unionens höga 

representant för utrikes frågor och 

säkerhetspolitik bör gemensamt svara för 

ordförandeskapet i den strategiska 

styrelsen i syfte att säkerställa samordning 

och samstämmighet med målen för 

unionens yttre politik och unionens 

ramavtal för partnerskap med tredjeländer. 

 

Ändringsförslag   7 

Förslag till förordning 

Skäl 8a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (8a) EFHU-garantin bör inte användas 

för att finansiera stora 

infrastrukturprojekt som har en 

begränsad inverkan på skapandet av 

arbetstillfällen och där kostnads-

nyttoförhållandet är sådant att 

investeringarna blir ohållbara. EFHU-

garantin bör endast användas för att 

finansiera projekt vars genomförande inte 

är kontroversiellt sett till miljömässiga, 

ekonomiska och sociala aspekter på 

grundval av en omfattande oberoende 

förhandsbedömning och en lämplig 

kostnads-nyttoanalys. 

 

Ändringsförslag   8 
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Förslag till förordning 

Skäl 14 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(14) I syfte att göra EFHU-garantin mer 

verkningsfull med hänsyn till behoven i de 

berörda regionerna bör medlemsstaterna ha 

möjlighet att ge bidrag i form av garantier 

eller kontantbidrag. Dessa bidrag skulle 

kunna öronmärkas för vissa regioner, 

sektorer eller investeringsfönster. 

(14) I syfte att göra EFHU-garantin mer 

verkningsfull med hänsyn till behoven av 

att öka investeringarna och 

finansieringen för projekt som bidrar till 

hållbar utveckling och skapar anständiga 

sysselsättningsmöjligheter i de berörda 

regionerna bör medlemsstaterna ha 

möjlighet att ge bidrag i form av garantier 

eller kontantbidrag. Dessa bidrag skulle 

kunna öronmärkas för vissa regioner, 

sektorer eller investeringsfönster. 

 

Ändringsförslag   9 

Förslag till förordning 

Skäl 16 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(16) Kommissionen bör årligen 

rapportera till Europaparlamentet och rådet 

om vilka finansierings- och 

investeringstransaktioner som täcks av 

EFHU-garantin i syfte att säkerställa 

ansvarighet inför EU-medborgarna. 

Rapporten bör offentliggöras för att ge 

relevanta berörda parter t.ex. det civila 

samhället möjlighet att lämna synpunkter. 

Kommissionen bör årligen rapportera till 

Europaparlamentet och rådet om 

förvaltningen av EFHU-garantifonden så 

att ansvarighet och öppenhet säkerställs. 

(16) Kommissionen bör årligen 

rapportera till Europaparlamentet och rådet 

om vilka finansierings- och 

investeringstransaktioner som täcks av 

EFHU-garantin i syfte att säkerställa 

ansvarighet inför EU-medborgarna. 

Rapporten bör offentliggöras för att ge 

relevanta berörda parter t.ex. det civila 

samhället möjlighet att lämna synpunkter. 

Kommissionen bör årligen rapportera till 

Europaparlamentet och rådet om 

förvaltningen av EFHU-garantifonden så 

att ansvarighet, transparens och effektiv 

förvaltning säkerställs. 

 

Ändringsförslag   10 

Förslag till förordning 

Skäl 17a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (17a) Med tanke på resultaten i 
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Europeiska revisionsrättens särskilda 

rapport nr 14/20141a bör kommissionen 

göra en årlig utvärdering av hur 

förvaltningskapaciteten förbättrats i syfte 

att göra EFHU-verksamheten effektivare 

och transparentare.  

 ____________ 

 1a Särskild rapport nr 14/2014: Hur 

beräknar, minskar och kompenserar EU:s 

institutioner och organ sina 

växthusgasutsläpp? 

 

Ändringsförslag  11 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 2 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. EFHU ska bidra till uppnåendet av 

målen i 2030-agendan för hållbar 

utveckling, varvid särskild vikt ska läggas 

vid en hållbar tillväxt, jobbskapande, 

sociala och ekonomiska sektorer samt stöd 

till mikroföretag och små och medelstora 

företag, för att därigenom åtgärda 

migrationens bakomliggande orsaker och 

bidra till en hållbar återanpassning av 

återvändande migranter i deras 

ursprungsländer och samtidigt även 

maximera additionaliteten, främja 

innovativa produkter och attrahera medel 

från den privata sektorn. 

2. EFHU ska bidra till uppnåendet av 

målen i 2030-agendan för hållbar 

utveckling, varvid huvudsaklig vikt ska 

läggas vid fattigdomsutrotning, en hållbar 

tillväxt som respekterar ekonomiska, 

miljömässiga och sociala rättigheter, 

skapandet av fler och anständiga jobb, 

skapandet av en cirkulär ekonomi, 

samhällsekonomiska sektorer som 

förbättrar tillgången till offentliga 

tjänster, lindring av och anpassning till 

klimatförändringar och lokalsamhällens 

deltagande samt stöd till mikroföretag och 

små och medelstora företag, för att 

därigenom åtgärda migrationens 

bakomliggande orsaker och bidra till en 

hållbar återanpassning av återvändande 

migranter i deras ursprungsländer och 

samtidigt även maximera additionaliteten, 

främja innovativa produkter och attrahera 

medel från den privata sektorn. 

 



 

AD\1123297SV.docx 9/26 PE597.708v02-00 

 SV 

Ändringsförslag  12 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 1 – stycke 2 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Denna styrelse ska ge strategisk vägledning 

och stöd till kommissionen vid 

fastställandet av de övergripande målen för 

användningen av EFHU-garantin. Den ska 

även stödja den övergripande 

samordningen och samstämmigheten 

mellan de regionala 

investeringsplattformarna och med det av 

EIB förvaltade mandatet för utlåning till 

tredjeländer, inbegripet EIB:s 

resiliensinitiativ. 

Denna styrelse ska ge strategisk vägledning 

och stöd till kommissionen vid 

fastställandet av de övergripande målen för 

användningen av EFHU-garantin, 

kriterierna för stödberättigande 

investeringar för regionala plattformar 

och operativa strategier och förfaranden. 

Den ska även i stort stödja samordningen, 

samarbetet och samstämmigheten mellan 

de regionala investeringsplattformarna och 

med det av EIB förvaltade mandatet för 

utlåning till tredjeländer, inbegripet EIB:s 

resiliensinitiativ. Den strategiska 

styrelsens verksamhet ska övervakas av en 

styrkommitté på permanent basis inom 

Europaparlamentet. 

 

Ändringsförslag  13 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 2 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Den strategiska styrelsen ska bestå 

av företrädare för kommissionen och 

unionens höga representant för utrikes 

frågor och säkerhetspolitik (den höga 

representanten), medlemsstaterna och EIB. 

Kommissionen får inbjuda andra 

bidragsgivare att bli medlemmar i den 

strategiska styrelsen, med beaktande av 

styrelsens ståndpunkt när så är lämpligt. 

Partnerländer och relevanta regionala 

organisationer, stödberättigade motparter 

samt Europaparlamentet får när så är 

lämpligt delta som observatörer. 

Kommissionen och unionens höga 

representant för utrikes frågor och 

2. Den strategiska styrelsen ska bestå 

av företrädare för kommissionen och 

unionens höga representant för utrikes 

frågor och säkerhetspolitik (den höga 

representanten), medlemsstaterna, 

Europaparlamentet, EIB och 

partnerländer i Afrika och partnerländer 

som omfattas av den europeiska 

grannskapspolitiken. Kommissionen ska 

inbjuda andra bidragsgivare att bli 

medlemmar i den strategiska styrelsen, 

med beaktande av styrelsens ståndpunkt 

när så är lämpligt. Relevanta regionala 

organisationer och andra intressenter 

såsom grupper inom det civila samhället 
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säkerhetspolitik ska gemensamt svara för 

ordförandeskapet i den strategiska 

styrelsen. 

får när så är lämpligt delta som 

observatörer. Kommissionen och unionens 

höga representant för utrikes frågor och 

säkerhetspolitik ska gemensamt svara för 

ordförandeskapet i den strategiska 

styrelsen. Den strategiska styrelsen ska se 

till att ett brett urval av aktörer i 

partnerländerna rådfrågas. 

 

Ändringsförslag   14 

Förslag till förordning 

Artikel 6 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Unionen ska till de stödberättigade 

motparterna utfärda en ovillkorlig och 

oåterkallelig garanti som ska infrias på 

anfordran för de finansierings- och 

investeringstransaktioner som omfattas av 

denna förordning och som inleds i 

partnerländer i Afrika och partnerländer 

som omfattas av den europeiska 

grannskapspolitiken. 

1. Unionen ska, efter en noggrann 

bedömning av projektens bärkraft, till de 

stödberättigade motparterna utfärda en 

ovillkorlig och oåterkallelig garanti som 

ska infrias på anfordran för de 

finansierings- och 

investeringstransaktioner som omfattas av 

denna förordning och som inleds i 

partnerländer i Afrika och partnerländer 

som omfattas av den europeiska 

grannskapspolitiken. 

 

Ändringsförslag   15 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Den längsta tillåtna perioden för 

stödberättigade motparter att ingå avtal 

med finansiella intermediärer eller slutliga 

stödmottagare ska vara fyra år efter 

ingåendet av det relevanta garantiavtalet. 

(Berör inte den svenska versionen) 

 

Ändringsförslag  16 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – rubriken 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Stödberättigandekrav för användning av 

EFHU-garantin 

Kriterier för berättigande för och 

uteslutning från användning av EFHU-

garantin 

 

Ändringsförslag   17 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 1 – inledningen 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. De finansierings- och 

investeringstransaktioner som är 

stödberättigande inom ramen för EFHU-

garantin ska vara förenliga med och 

anpassade till unionens politik, särskilt 

unionens utvecklingspolitik och 

grannskapspolitik, partnerländernas 

strategier och politik samt syfta till att 

stödja följande allmänna mål: 

1. De finansierings- och 

investeringstransaktioner som är 

stödberättigande inom ramen för EFHU-

garantin ska vara förenliga med och 

anpassade till unionens politik (särskilt 

unionens utvecklingspolitik och 

grannskapspolitik) och med 

partnerländernas strategier och politik samt 

syfta till att stödja följande allmänna mål: 

 

Ändringsförslag  18 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 1 – led -a (nytt) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (-a) Uppnå målen för hållbar 

utveckling i 2030-agendan. 

 

Ändringsförslag  19 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 1 – led a 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) Bidra till den ekonomiska och 

sociala utvecklingen, med särskild tonvikt 

på hållbarhet och jobbskapande (särskilt 

(a) Bidra till fattigdomsutrotning, 

ekonomisk och social utveckling, med 

särskild tonvikt på hållbarhet och hållbart 
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för ungdomar och kvinnor) för att 

därigenom åtgärda migrationens 

bakomliggande orsaker och bidra till en 

hållbar återanpassning av återvändande 

migranter i deras ursprungsländer. 

skapande av anständiga jobb, särskilt för 

ungdomar, kvinnor och personer som 

riskerar utestängning). 

 

Ändringsförslag   20 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 1 – led b 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) Vara inriktade på sociala och 

ekonomiska sektorer, särskilt infrastruktur 

inbegripet hållbar energi, vatten, 

transporter, informations- och 

kommunikationsteknik, miljö, hållbar 

användning av naturresurser och blå 

tillväxt, social infrastruktur och mänskligt 

kapital, i syfte att förbättra de sociala och 

ekonomiska förhållandena. 

(b) Vara inriktade på sociala och 

ekonomiska sektorer, särskilt infrastruktur 

inbegripet hållbar energi, vatten, 

transporter, informations- och 

kommunikationsteknik, miljö, hållbar 

användning av naturresurser och blå 

tillväxt, social infrastruktur och mänskligt 

kapital samt den cirkulära ekonomin, i 

syfte att förbättra de sociala och 

ekonomiska förhållandena, samtidigt som 

prioriteringarna hos mottagarna av 

EFHU-garantin också beaktas. 

 

Ändringsförslag   21 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 1 – led ba (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ba) Involvera befolkningen i de 

berörda områdena i planeringen av vilka 

projekt som ska finansieras. 

 

Ändringsförslag   22 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 1 – led c 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) Tillhandahålla finansiering till 

förmån för mikroföretag samt små och 

(c) Tillhandahålla finansiering till 

förmån för mikroföretag samt små och 
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medelstora företag, med särskild tonvikt på 

utveckling av den privata sektorn. 

medelstora företag, med särskild tonvikt på 

utveckling av en stabil lokal privat sektor 

som är bärkraftig över tiden. 

 

Ändringsförslag   23 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 1 – led ea (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ea) Inte ha någon som helst koppling 

icke samarbetsvilliga jurisdiktioner enligt 

artikel 20. 

 

Ändringsförslag   24 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 2 – inledningen 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. EFHU-garantin ska stödja 

finansierings- och 

investeringstransaktioner som bland annat 

2. EFHU-garantin ska, samtidigt som 

profiterande och/eller monopolisering av 

tjänster undviks, stödja finansierings- och 

investeringstransaktioner som bland annat 

 

Ändringsförslag   25 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 2 – led c 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) är ekonomiskt och finansiellt 

bärkraftiga, med hänsyn tagen till 

eventuellt stöd eller samfinansiering från 

privata eller offentliga partner i projektet, 

(c) har visat sig vara ekonomiskt och 

finansiellt bärkraftiga, med hänsyn tagen 

till eventuellt stöd eller samfinansiering 

från privata eller offentliga partner i 

projektet, 

 

Ändringsförslag  26 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 2 – led ea (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ea) Respektera mänskliga rättigheter 

som är stadfästa i internationell rätt. 

 

Ändringsförslag  27 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 2a (ny) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. EFHU-garantin ska inte stödja 

finansierings- och 

investeringstransaktioner som 

 (a)  är kopplade till den militära 

sektorn eller säkerhetssektorn, 

 (b)  stöder utveckling av kärnnergi, 

 (c)  främjar inlåsningseffekter 

avseende fossila bränslen och koldioxid, 

 (d)  har betydande externa 

miljökostnader, särskilt i samband med 

storskalig infrastruktur, 

 (e)  finns inom sektorer eller projekt 

som riskerar att undergräva de mänskliga 

rättigheterna i partnerländerna, särskilt 

för lokala befolkningsgrupper och 

ursprungsbefolkningar, såsom 

tvångsförflyttning av befolkningen, 

markrofferi, paramilitära transaktioner 

och verksamhet i avverkade områden. En 

offentligt tillgänglig 

konsekvensbedömning avseende 

mänskliga rättigheter och miljö ska 

genomföras i förväg för att identifiera 

sådana risker, 

 (f) kan misstänkas för miljöbrott och 

negativa sociala effekter eller en negativ 

påverkan på lokalsamhällena, med 

hänsyn till försiktighetsprincipen. 

 

Ändringsförslag   28 
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Förslag till förordning 

Artikel 13 – punkt 7 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

7. Från och med den 1 januari 2021 

gäller att kommissionen ska lämna en 

rapport om vilka exceptionella åtgärder 

som kan krävas för att fylla på EFHU-

garantifonden om medlen i garantifonden 

till följd av anspråk på EFHU-garantin 

sjunker till en nivå under 50 % av den 

avsättningsnivå som avses i punkt 5. 

7. Från och med den 1 januari 2021 

gäller att kommissionen, om medlen i 

garantifonden till följd av anspråk på 

EFHU-garantin sjunker till en nivå under 

50 % av den avsättningsnivå som avses i 

punkt 5, ska lämna en rapport om 

 (a)  orsaken till bristen, med utförliga 

förklaringar, och  

 (b)  om det skulle visa sig vara 

nödvändigt, vilka exceptionella åtgärder 

som kan krävas för att fylla på EFHU-

garantin. 

 

Ändringsförslag  29 

Förslag till förordning 

Artikel 15 – punkt 1 – inledningen 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Kommissionen ska till 

Europaparlamentet och rådet översända en 

årsrapport om de finansierings- och 

investeringstransaktioner som omfattas av 

EFHU-garantin. Denna rapport ska 

offentliggöras. Följande ska ingå i 

rapporten: 

1. Kommissionen ska till 

Europaparlamentet och rådet översända en 

årsrapport om de finansierings- och 

investeringstransaktioner som omfattas av 

EFHU-garantin. Denna rapport ska 

offentliggöras. Den ska innehålla följande 

och presenteras i ett landsspecifikt format: 

 

Ändringsförslag  30 

Förslag till förordning 

Artikel 15 – punkt 1 – led a 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) En bedömning av de finansierings- 

och investeringstransaktioner som täcks av 

(a) En oberoende bedömning av de 

finansierings- och 
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EFHU-garantin på transaktions-, sektors-, 

lands- och regionnivå samt deras 

överensstämmelse med denna förordning. 

investeringstransaktioner som täcks av 

EFHU-garantin på transaktions-, sektors-, 

lands- och regionnivå samt deras 

överensstämmelse med denna förordning, 

särskilt med principen om additionalitet. 

Ändringsförslag   31 

Förslag till förordning 

Artikel 15 – punkt 1 – led aa (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (aa) En bedömning av hur de 

övergripande investeringsmål som den 

strategiska styrelsen satt upp enligt artikel 

5 har uppnåtts. 

 

Ändringsförslag  32 

Förslag till förordning 

Artikel 15 – punkt 1 – led ab (nytt) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

  (ab) En bedömning av det totala 

bidraget till uppnåendet av målen för 

hållbar utveckling i 2030-agendan. 

 

Ändringsförslag  33 

Förslag till förordning 

Artikel 15 – punkt 1 – led ac (nytt) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

  (ac) En bedömning av andelen 

finansiering avsedd för finansierings- och 

investeringstransaktioner som är 

relevanta för unionens politiska 

åtaganden i fråga om förnybar energi, 

energieffektivitet och klimatförändringar. 
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Ändringsförslag  34 

Förslag till förordning 

Artikel 15 – punkt 1 – led ad (nytt) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

  (ad) En bedömning av kvaliteten på de 

transaktioner som omfattas av EFHU-

garantin och den därmed förknippade 

exponeringen mot politiska, operativa 

eller finansiella risker. 

 

Ändringsförslag  35 

Förslag till förordning 

Artikel 15 – punkt 1 – led b 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) En bedömning av mervärdet, 

mobiliseringen av resurser från den privata 

sektorn, de beräknade och faktiska utfallen 

samt resultaten och effekterna av de 

finansierings- och 

investeringstransaktioner som täcks av 

EFHU-garantin på en aggregerad basis, 

inbegripet effekterna på jobbskapande. 

(b) En bedömning av mervärdet, 

mobiliseringen av resurser från den privata 

sektorn, de beräknade och uppnådda 

utfallen och resultaten och effekterna av de 

finansierings- och 

investeringstransaktioner som täcks av 

EFHU-garantin sammantaget på en 

aggregerad och långsiktig basis, inbegripet 

effekterna på jobbskapande. 

 

Ändringsförslag   36 

Förslag till förordning 

Artikel 15 – punkt 1 – led f 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(f) En bedömning av mervärdet av de 

stödberättigade motparternas finansierings- 

och investeringstransaktioner och av den 

aggregerade risken i samband med dessa. 

(f) En oberoende bedömning av 

mervärdet av de stödberättigade 

motparternas finansierings- och 

investeringstransaktioner och av den 

aggregerade risken i samband med dessa. 

Ändringsförslag   37 
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Förslag till förordning 

Artikel 15 – punkt 1 – led g 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(g) Närmare uppgifter om anspråk på 

EFHU-garantin, förluster, avkastning, 

indrivna belopp och alla andra mottagna 

betalningar. 

(g) Närmare uppgifter om anspråk på 

EFHU-garantin, förluster, avkastning, 

indrivna belopp och alla andra mottagna 

betalningar, samt en indikation på 

riskerna för framtida anspråk på EFHU-

garantin. 

 

Ändringsförslag  38 

Förslag till förordning 

Artikel 16 – punkt 1 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Kommissionen ska utvärdera hur 

EFHU har fungerat senast den 31 

december 2020. Kommissionen ska 

överlämna sin utvärderingsrapport till 

Europaparlamentet och rådet, vilken ska 

innehålla en oberoende utvärdering av 

tillämpningen av denna förordning. 

Kommissionen ska överlämna denna 

rapport utan dröjsmål om de godkända 

finansierings- och 

investeringstransaktionerna absorberar hela 

det tillgängliga beloppet inom EFHU-

garantin före den 30 juni 2020. 

1. Kommissionen ska utvärdera hur 

EFHU har fungerat senast den 31 

december 2020. Kommissionen ska 

överlämna sin utvärderingsrapport till 

Europaparlamentet och rådet, vilken ska 

innehålla en oberoende utvärdering av 

tillämpningen av denna förordning, 

inbegripet en bedömning av EFHU:s 

effekter och resultat. Kommissionen ska 

överlämna denna rapport utan dröjsmål om 

de godkända finansierings- och 

investeringstransaktionerna absorberar hela 

det tillgängliga beloppet inom EFHU-

garantin före den 30 juni 2020. 

 

Ändringsförslag  39 

Förslag till förordning 

Artikel 16 – punkt 2 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Senast den 31 december 2020 och 

därefter vart tredje år ska kommissionen 

utvärdera användningen av EFHU-

garantifonden. Kommissionen ska 

2. Senast den 31 december 2020 och 

därefter vart tredje år ska kommissionen 

utvärdera användningen av och 

funktionssättet för EFHU-garantifonden. 
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överlämna sin utvärderingsrapport till 

Europaparlamentet och rådet. 

Utvärderingsrapporten ska åtföljas av ett 

yttrande av revisionsrätten. 

Kommissionen ska överlämna sin 

utvärderingsrapport till Europaparlamentet 

och rådet. Utvärderingsrapporten ska 

åtföljas av ett yttrande av revisionsrätten 

om förvaltning av EFHU-garantifonden 

och om EFHU-transaktionernas 

effektivitet och additionalitet. Om 

justeringar av EFHU-garantifonden 

bedöms vara nödvändiga eller om EFHU-

garantifonden förlängs efter 2020 ska 

utvärderingsrapporten åtföljas av ett 

lagstiftningsförslag om ändring av denna 

förordning i enlighet därmed. 

 

Ändringsförslag  40 

Förslag till förordning 

Artikel 17 – punkt 1 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

I enlighet med unionens politik om 

transparens och allmänna principer om 

tillgång till handlingar och information ska 

de stödberättigade motparterna på sina 

webbplatser offentliggöra information 

rörande alla finansierings- och 

investeringstransaktioner som täcks av 

EFHU-garantin enligt denna förordning, 

särskilt om på vilket sätt dessa 

transaktioner bidrar till denna förordnings 

mål. 

Utförliga protokoll från den strategiska 

styrelsens möten ska offentliggöras utan 

dröjsmål. Resultattavlan med indikatorer 

ska offentliggöras så snart en transaktion 

som täcks av garantin har godkänts. I 

enlighet med unionens politik om 

transparens och allmänna principer om 

tillgång till handlingar och information ska 

de stödberättigade motparterna på sina 

webbplatser offentliggöra information 

rörande alla finansierings- och 

investeringstransaktioner som täcks av 

EFHU-garantin enligt denna förordning, 

särskilt om på vilket sätt dessa 

transaktioner bidrar till denna förordnings 

mål. 

 

Ändringsförslag   41 

Förslag till förordning 

Artikel 17a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 
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 Artikel 17a 

 De stödberättigade motparterna ska också 

underlätta tillgång till information om de 

rättsliga grunder som finns och ska 

strategiskt publicera sina finansierings- 

och investeringstransaktioner så att 

fondens verksamhet når fram bättre till 

medborgarna, den allmänna opinionen 

och presumtiva privata investerare. 

 

Ändringsförslag  42 

Förslag till förordning 

Artikel 18 – punkt 1 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Den externa revisionen av 

verksamhet som bedrivs i enlighet med 

denna förordning ska utföras av 

revisionsrätten i enlighet med artikel 287 i 

fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt (EUF-fördraget). 

1. Den externa revisionen av 

verksamhet som bedrivs i enlighet med 

denna förordning ska utföras av 

revisionsrätten i enlighet med artikel 287 i 

fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt (EUF-fördraget) och blir 

därmed föremål för 

ansvarsfrihetsförfarandet enligt 

artikel 319 i EUF-fördraget. 

 

Ändringsförslag  43 

Förslag till förordning 

Artikel 18 – punkt 2 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Vid tillämpning av punkt 1 i den 

här artikeln ska revisionsrätten, på begäran 

och i enlighet med artikel 287.3 i EUF-

fördraget, beviljas tillgång till alla 

handlingar och all information den behöver 

för att kunna fullgöra sin uppgift. 

2. Vid tillämpning av punkt 1 i den 

här artikeln ska revisionsrätten, på begäran 

och i enlighet med artikel 287.3 i EUF-

fördraget, beviljas tillgång till alla 

handlingar och all information den behöver 

för att kunna fullgöra sina 

revisionsuppgifter. 
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Ändringsförslag  44 

Förslag till förordning 

Artikel 18 – punkt 2a (ny) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. Senast den 30 juni 2020 och vart 

tredje år därefter ska revisionsrätten 

offentliggöra en särskild rapport om 

användningen av EFHU-garantifonden 

och om EFHU:s ändamålsenlighet och 

effektivitet. 

 

Ändringsförslag   45 

Förslag till förordning 

Artikel 19 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Kommissionen eller den 

stödberättigade motparten ska omedelbart 

underrätta Europeiska byrån för 

bedrägeribekämpning (Olaf) och lämna 

nödvändig information när den under 

något skede av förberedelserna, 

genomförandet eller avslutandet av sådana 

finansierings- och 

investeringstransaktioner som omfattas av 

denna förordning har skäl att misstänka 

bedrägeri, korruption, penningtvätt eller 

annan illegal verksamhet som kan påverka 

unionens finansiella intressen. 

1. Om kommissionen under något 

skede av förberedelserna, genomförandet 

eller avslutandet av sådana finansierings- 

och investeringstransaktioner som omfattas 

av denna förordning har skäl att misstänka 

bedrägeri, korruption, penningtvätt eller 

annan illegal verksamhet som kan påverka 

unionens finansiella intressen, ska den 

eller dess stödberättigade motpart 

omedelbart underrätta Europeiska byrån 

för bedrägeribekämpning (Olaf) och 

lämna all den information som krävs för 

att en fullständig och grundlig 

undersökning ska kunna göras. 

 

Ändringsförslag  46 

Förslag till förordning 

Artikel 19 – punkt 2 – stycke 1 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Olaf får för att skydda unionens finansiella 

intressen göra utredningar, bland annat 

Olaf ska för att skydda unionens finansiella 

intressen göra utredningar, bland annat 
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kontroller och inspektioner på plats, i 

enlighet med bestämmelserna och 

förfarandena i Europaparlamentets och 

rådets förordning (EU, Euratom) nr 

883/2013, rådets förordning (Euratom, EG) 

nr 2185/96 och rådets förordning (EG, 

Euratom) nr 2988/95, i syfte att fastställa 

om det har förekommit bedrägeri, 

korruption, penningtvätt eller annan illegal 

verksamhet som påverkar unionens 

ekonomiska intressen i samband med 

finansierings- och 

investeringstransaktioner som omfattas av 

denna förordning. Olaf får översända all 

information som erhållits under sina 

utredningar till de berörda 

medlemsstaternas behöriga myndigheter. 

kontroller och inspektioner på plats, i 

enlighet med bestämmelserna och 

förfarandena i Europaparlamentets och 

rådets förordning (EU, Euratom) nr 

883/2013, rådets förordning (Euratom, EG) 

nr 2185/96 och rådets förordning (EG, 

Euratom) nr 2988/95, i syfte att fastställa 

om det har förekommit bedrägeri, 

korruption, penningtvätt, finansiering av 

terrorism, skattebedrägeri, organiserad 

brottslighet eller annan illegal verksamhet 

som påverkar unionens ekonomiska 

intressen i samband med finansierings- och 

investeringstransaktioner som omfattas av 

denna förordning. Olaf får översända all 

information som erhållits under sina 

utredningar till de berörda 

medlemsstaternas behöriga myndigheter. 

 

Ändringsförslag   47 

Förslag till förordning 

Artikel 19 – punkt 2 – stycke 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Om det finns bevis för illegal verksamhet 

ska de stödberättigade motparterna vidta 

indrivningsåtgärder med avseende på de av 

deras finansierings- och 

investeringstransaktioner som omfattas av 

denna förordning och som berörs av den 

illegala verksamheten. 

Om det finns bevis för illegal verksamhet 

ska de stödberättigade motparterna vidta 

indrivningsåtgärder med avseende på de av 

deras finansierings- och 

investeringstransaktioner som omfattas av 

denna förordning och som berörs av den 

illegala verksamheten, och de ska också 

tillhandahålla relevanta myndigheter med 

all den information som krävs för 

utredning och möjligt åtal. 

 

Ändringsförslag   48 

Förslag till förordning 

Artikel 20 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Inom ramen för sina finansierings- 

och investeringstransaktioner ska de 

stödberättigade motparterna inte stödja 

1. Inom ramen för sina finansierings- 

och investeringstransaktioner ska de 

stödberättigade motparterna inte stödja 
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någon form av verksamhet som utförs för 

illegala syften, inbegripet penningtvätt, 

finansiering av terrorism, organiserad 

brottslighet, skattebedrägeri, 

skatteundandragande, korruption och 

bedrägeri som påverkar unionens 

ekonomiska intressen. De stödberättigade 

motparterna ska inte delta i finansierings- 

eller investeringstransaktioner som 

genomförs genom ett instrument beläget i 

en icke samarbetsvillig jurisdiktion, i 

enlighet med deras egen politik vad gäller 

svagt reglerade eller icke samarbetsvilliga 

jurisdiktioner på grundval av den politik 

som fastställts av unionen, Organisationen 

för ekonomiskt samarbete och utveckling 

(OECD) eller arbetsgruppen för finansiella 

åtgärder. 

någon form av verksamhet som utförs för 

illegala syften, inbegripet (men inte 

begränsat till) penningtvätt, finansiering av 

terrorism, organiserad brottslighet, 

skattebedrägeri, skatteundandragande, 

korruption och bedrägeri och annan 

verksamhet som påverkar unionens 

ekonomiska intressen. De stödberättigade 

motparterna ska inte delta i finansierings- 

eller investeringstransaktioner som 

genomförs genom ett instrument beläget i 

en icke samarbetsvillig jurisdiktion, i 

enlighet med deras egen politik vad gäller 

svagt reglerade eller icke samarbetsvilliga 

jurisdiktioner på grundval av den politik 

som fastställts av unionen, Organisationen 

för ekonomiskt samarbete och utveckling 

(OECD) eller arbetsgruppen för finansiella 

åtgärder. 

Ändringsförslag  49 

Förslag till förordning 

Artikel 20 – punkt 2 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Inom ramen för sina finansierings- 

och investeringstransaktioner ska de 

stödberättigade motparterna tillämpa de 

principer och normer som fastställts i 

unionsrätten vad gäller förhindrande av att 

det finansiella systemet används för 

penningtvätt och finansiering av terrorism, 

särskilt Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) 2015/847 och 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

(EU) 2015/849. De stödberättigade 

motparterna ska göra både direkt 

finansiering och finansiering via 

intermediärer enligt den här förordningen 

avhängig av att de verkliga ägarna 

redovisas i enlighet med direktiv (EU) 

2015/849. 

2. Inom ramen för sina finansierings- 

och investeringstransaktioner ska de 

stödberättigade motparterna tillämpa de 

principer och normer som fastställts i 

unionsrätten vad gäller förhindrande av att 

det finansiella systemet används för 

penningtvätt och finansiering av terrorism, 

särskilt Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) 2015/847 och 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

(EU) 2015/849. De stödberättigade 

motparterna ska göra både direkt 

finansiering och finansiering via 

intermediärer enligt den här förordningen 

avhängig av att de verkliga ägarna 

redovisas i enlighet med direktiv (EU) 

2015/849 (EU:s direktiv mot 

penningtvätt). 
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