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KORT BEGRUNDELSE 

Som verdens største multilaterale långiver, målt efter omfang, er EIB i stigende grad aktiv 

uden for EU og investerer i projekter, som fremmer bæredygtig udvikling og inklusiv 

økonomisk vækst med EU's udenrigspolitiske mål som rettesnor, og således er EIB ved at 

blive en integreret del af planen for eksterne investeringer. 

Hidtil usete udfordringer stiller fortsat store krav til det eksterne mandats kapacitet og lader en 

begrænset margen tilbage i Asien, Sydafrika, Centralasien og Østeuropa, som forventes at 

blive reduceret yderligere under Kommissionens foreslåede loft for EIB's eksterne mandat. 

EIB's tilstedeværelse i Asien og Latinamerika samt Sydafrika vil blive reduceret med 50 % i 

forhold til det nuværende niveau, mens bankens aktiviteter i det østlige naboskabsområde 

ville få en markant nedgang. 

Ordføreren for udtalelsen glæder sig over EIB's resilienspakke, men mener, at 3 530 000 000 

EUR i tilgift til Kommissionens forslag ville give EIB mulighed for at opretholde sine 

eksterne aktiviteter på det nuværende niveau til andet end de nabolande, der aktuelt er berørt 

af migrations- og flygtningekrisen. 

Det ville være muligt at udvikle planen for eksterne investeringer til en utrolig katalysator for 

bæredygtig vækst og jobskabelse. Pakken frembyder en sammenhængende ramme for fremme 

af investeringer og offentlig-private partnerskaber samt støtte til mikrovirksomheder og små 

og mellemstore virksomheder ved at udnytte midler fra EU, medlemsstaterne og andre 

donorer samt finansiering fra finansieringsinstitutioner og den private sektor.  

Ordføreren for udtalelsen mener, at Kommissionen og EIB bør holde et mere langsigtet fokus 

på bæredygtig udvikling, jobskabelse og vækst i stedet for at investere hovedparten af 

energien i at tackle reaktionerne på flygtninge- og migrationskrise. Lav- og 

mellemindkomstlande er centrum for flygtningekrisen. Størstedelen af tvangsfordrevne 

mennesker bor i udviklingslande, som er vært for 89 procent af alle flygtninge og 99 procent 

af internt fordrevne mennesker1.  

Derfor skal der skelnes tydeligt mellem en dagsorden for udvikling på lang sigt, i 

overensstemmelse med målene for bæredygtig udvikling, herunder tackling af de 

underliggende årsager til migration, og perspektivet på kort sigt om at hjælpe flygtninge og 

værtssamfund i kriseramte områder, som det er hensigten med den tredje søjle i EIB's 

resilienspakke.  

Ordføreren for udtalelsen mener endvidere, at det er afgørende at støtte SMV'erne i deres 

overgang til den formelle sektor samt i at få bedre kreditmuligheder. I lyset af de manglende 

kreditmuligheder for 70 % af alle mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder i 

vækstmarkeder er det yderst vigtigt at forbedre SMV'ernes adgang til finansiering og at finde 

løsninger, som frigiver kilder til kapital, hvis denne potentielt dynamiske sektor skal vokse og 

skabe de nødvendige job. 

                                                 
1 Forcibly Displaced - Toward a development approach supporting refugees, the internally displaced, and their hosts 

ADVANCE EDITION, Verdensbanken, 2016, s.3 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25016/9781464809385.pdf?sequence=2&isAllowed=y 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25016/9781464809385.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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ÆNDRINGSFORSLAG 

Udviklingsudvalget opfordrer Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage 

hensyn til følgende ændringsforslag: 

Ændringsforslag   1 

Forslag til afgørelse 

Betragtning 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) Det internationale samfund er 

konfronteret med en hidtil uset 

flygtningekrise, som kræver solidaritet og 

en effektiv mobilisering af finansielle 

midler, og som skaber et behov for at 

imødegå og overkomme de eksisterende 

udfordringer i fællesskab. Det er 

nødvendigt, at alle aktører arbejder 

sammen om at gennemføre konsekvente 

politiske tiltag på mellemlang og lang sigt 

og sikrer en effektiv anvendelse af de 

eksisterende procedurer og programmer 

med henblik på at støtte initiativer, som 

bidrager til at tackle de underliggende 

årsager til migration. 

(1) Det internationale samfund er 

konfronteret med en hidtil uset migrations- 

og flygtningekrise, som kræver solidaritet 

og en effektiv mobilisering af finansielle 

midler, og som skaber et behov for at 

imødegå og overkomme de eksisterende 

udfordringer i fællesskab. Det er 

nødvendigt, at alle aktører arbejder 

sammen om at gennemføre konsekvente 

politiske tiltag på mellemlang og lang sigt 

og sikrer en effektiv anvendelse af de 

eksisterende programmer med henblik på 

at udarbejde og støtte initiativer, som 

bidrager til målene for bæredygtig 

udvikling, og på at tackle de underliggende 

årsager til migrationspresset, som skyldes 

fattigdom, ulighed, befolkningstilvækst, 

mangel på beskæftigelse og økonomiske 

muligheder, klimaforandringer og de 

langsigtede konsekvenser af 

tvangsfordrivelser. 

 

Ændringsforslag   2 

Forslag til afgørelse 

Betragtning 1 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (1a) Alle forsøg på at knytte 

udviklingsfinansiering til grænsekontrol, 

forvaltning af migrationsstrømme eller 

tilbagetagelsesaftaler bør undgås. 
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Ændringsforslag   3 

Forslag til afgørelse 

Betragtning 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) Der bør udvikles en ny 

resultatorienteret ramme for partnerskaber 

med tredjelande, der tager hensyn til alle 

Unionens politikker og instrumenter. 

Planen for eksterne investeringer bør 

gennemføres som led i den nye 

partnerskabsramme med henblik på at 

støtte investeringer i områder uden for 

Unionen og samtidig bidrage til 

opfyldelsen af målene for bæredygtig 

udvikling. Planen bør også opfylde målene 

under dagsordenen 2030 for bæredygtig 

udvikling samt målene for de øvrige 

finansieringsinstrumenter til aktioner i 

tredjelande. 

(2) Der bør udvikles en ny 

resultatorienteret ramme for partnerskaber 

med tredjelande, i overensstemmelse med 

principperne for udviklingseffektivitet, der 

tager hensyn til alle Unionens politikker og 

instrumenter. Planen for eksterne 

investeringer bør gennemføres som led i 

den nye partnerskabsramme med henblik 

på at styrke bæredygtige investeringer, 

som har til formål at nå målene for 

bæredygtig udvikling i områder uden for 

Unionen og samtidig danne partnerskaber 

med den europæiske og lokale private 

sektor og bidrage til opfyldelsen af målene 

for bæredygtig udvikling. Planen bør også 

opfylde målene under dagsordenen 2030 

for bæredygtig udvikling, Addis Abeba-

handlingsdagsordenen, herunder fremme 

af mobiliseringen af nationale ressourcer, 
samt målene for de øvrige 

finansieringsinstrumenter til aktioner i 

tredjelande. Desto flere og hurtigere 

fremskridt et land gør i indsatsen for at 

gennemføre interne reformer til 

opbygning og konsolidering af de 

demokratiske institutioner, respekt for 

menneskerettighederne og 

retsstatsprincippet, jo mere støtte bør det 

modtage fra Unionen. En sådan tilgang 

med positiv konditionalitet kan medføre 

reelle forandringer og ville sikre, at EU-

skatteborgernes penge bruges på en mere 

bæredygtig måde;  

 

Ændringsforslag   4 

Forslag til afgørelse 

Betragtning 9 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 



 

PE599.683v02-00 6/23 AD\1122193DA.docx 

DA 

(9) For at EIB's eksterne mandat kan 

anvendes til at imødegå potentielle 

kommende udfordringer og bidrage til 

Unionens prioriteter og strategiske 

løsninger til at tackle de underliggende 

årsager til migration, bør loftet for EIB's 

finansieringstransaktioner under EU-

garantien øges til 32 300 000 000 EUR ved 

at frigive det fakultative supplerende 

beløb på 3 000 000 000 EUR. Under det 

generelle mandat bør 1 400 000 000 EUR 

øremærkes til projekter i den offentlige 

sektor rettet mod flygtninge og 

værtssamfund i kriseramte områder. 

(9) For at EIB's eksterne mandat kan 

anvendes til at imødegå potentielle 

kommende udfordringer og bidrage til 

Unionens prioriteter og strategiske 

løsninger til at tackle de underliggende 

årsager til migrationspresset, der skyldes 

fattigdom, ulighed, befolkningstilvækst, 

mangel på beskæftigelse og økonomiske 

muligheder, klimaforandringer, bør loftet 

for EIB's finansieringstransaktioner under 

EU-garantien øges til 38 470 000 000 

EUR. Under det generelle mandat bør 1 

400 000 000 EUR øremærkes til projekter i 

den offentlige sektor rettet mod 

udviklingen af økonomisk og social 

infrastruktur i partnerlande, transit- og 

værtssamfund, med fokus på jobskabelse 

og bæredygtighed.  

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til afgørelse 

Betragtning 10 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(10) Under det nye mandat for den 

private sektor bør et maksimalt beløb på 2 

300 000 000 EUR øremærkes til projekter, 

der tackler de underliggende årsager til 

migration inden for rammerne af det øgede 

maksimale loft, og det bør være omfattet af 

Unionens totalgaranti. 

(10) Under det nye mandat for den 

private sektor bør et maksimalt beløb på 2 

300 000 000 EUR øremærkes til projekter, 

der tackler de underliggende årsager til 

migration og bidrager til langsigtet 

økonomisk resiliens i værts- og 

transitsamfund inden for rammerne af det 

øgede maksimale loft, og det bør være 

omfattet af Unionens totalgaranti. 

 

Ændringsforslag   6 

Forslag til afgørelse 

Betragtning 10 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (10a) Som en af hovedmålsætningerne 

under EIB's eksterne mandat kræver 

støtte til mikrovirksomheder og små og 

mellemstore virksomheder samt den 
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lokale private sektor en koordineret 

indsats, som fokuserer EIB's 

transaktioner på at forbedre adgang til 

finansiering og kreditmuligheder for 

mikrovirksomheder og små og 

mellemstore virksomheder, yde teknisk 

bistand, fremme iværksætteri og sikre det 

fornødne udbud af finansielle 

tjenesteydelser til husstande og 

virksomheder, med henblik på at gøre det 

lettere for mikrovirksomheder og små og 

mellemstore virksomheder at overgå fra 

den flygtige uformelle økonomi til den 

formelle sektor. EIB's 

finansieringstransaktioner bør også søge 

kraftigt at støtte små 

investeringsprojekter, der gennemføres af 

mikrovirksomheder og små og 

mellemstore virksomheder, hvilket 

yderligere fremmer internationaliseringen 

af mikrovirksomheder og små og 

mellemstore virksomheder, navnlig i 

fjerntliggende landdistrikter, og navnlig 

med hensyn til behandling af drikkevand, 

behandling af spildevand og vedvarende 

energi. 

 

Ændringsforslag   7 

Forslag til afgørelse 

Betragtning 10 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (10b) En revision af det eksterne 

lånemandat for at sikre dets tilpasning til 

principperne for effektiv udvikling og 

målene for bæredygtig udvikling bør 

gennemføres. 

 

Ændringsforslag   8 

Forslag til afgørelse 

Betragtning 11 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 
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(11) Tackling af de underliggende 

årsager til migration bør tilføjes som en ny 

målsætning for mandatet. 

(11) Tackling af de underliggende 

årsager til migration og bidrag til 

bæredygtig udvikling på lang sigt bør 

tilføjes som en ny målsætning for 

mandatet; projekter, der finansieres inden 

for rammerne af det nye mål, bør i 

princippet opfylde de kriterier for officiel 

udviklingsbistand (ODA), der er fastsat af 

OECD's Komité for Udviklingsbistand 

(DAC), og bør være i overensstemmelse 

med artikel 208 i traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde og 

FN's vejledende principper om 

erhvervslivet og menneskerettigheder. 

 

Ændringsforslag   9 

Forslag til afgørelse 

Betragtning 12 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(12) Der bør sikres komplementaritet 

og koordinering mellem Unionens 

initiativer til at tackle de underliggende 

årsager til migration, bl.a. med Unionens 

støtte til en holdbar reintegration af 

tilbagevendte migranter i 

oprindelseslandene. 

udgår 

 

Ændringsforslag   10 

Forslag til afgørelse 

Betragtning 13 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(13) I forlængelse af Parisaftalen, som 

blev indgået inden for rammerne af De 

Forenede Nationers rammekonvention om 

klimaændringer4, bør EIB søge at 

opretholde det aktuelle høje niveau for 

klimarelaterede udgifter under det eksterne 

mandat og således bidrage til at øge de 

klimarelaterede investeringer i 

udviklingslande fra 25 % til 35 % senest i 

(13) I forlængelse af Parisaftalen, som 

blev indgået inden for rammerne af De 

Forenede Nationers rammekonvention om 

klimaændringer4, bør EIB søge at øge det 

aktuelle høje niveau for klimarelaterede 

udgifter under det eksterne mandat og 

således bidrage til at øge de 

klimarelaterede investeringer i 

udviklingslande fra 25 % til 35 % senest i 

2020 i overensstemmelse med de 
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2020. forpligtelser, EIB har påtaget sig i sin 

klimastrategi. EIB bør tage hensyn til 

konklusionerne fra Det Europæiske Råd 

af 22. maj 2013 om at udfase økonomisk 

og miljømæssigt skadelige subsidier, 

herunder dem til fossile brændstoffer. 

_________________ _________________ 

4 Rådets afgørelse (EU) 2016/590 af 11. 

april 2016 om undertegnelse på Den 

Europæiske Unions vegne af Parisaftalen 

indgået inden for rammerne af De 

Forenede Nationers rammekonvention om 

klimaændringer (EUT L 103 af 19.4.2016, 

s. 1). 

4 Rådets afgørelse (EU) 2016/590 af 11. 

april 2016 om undertegnelse på Den 

Europæiske Unions vegne af Parisaftalen 

indgået inden for rammerne af De 

Forenede Nationers rammekonvention om 

klimaændringer (EUT L 103 af 19.4.2016, 

s. 1). 

Begrundelse 

I sin klimastrategi, som blev vedtaget i slutningen af 2015, forpligtede EIB sig til at forhøje 

niveauet for klimaforanstaltninger i udviklingslande til 35 % ved udgangen af 2020. Denne 

udmelding bør afspejle sig i EIB's eksterne mandat. Det Europæiske Råds konklusioner af 22. 

maj 2013 bør også afspejles fuldt ud i EU's eksterne långivningsaktiviteter.  

 

Ændringsforslag   11 

Forslag til afgørelse 

Betragtning 15 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(15) EIB bør udvikle og anvende et sæt 

indikatorer i rammen for resultatmåling 

vedrørende projekter i den offentlige og 

den private sektor, som er rettet mod 

flygtninge og værtssamfund. 

Kommissionens årlige rapporter til 

Europa-Parlamentet og Rådet om EIB's 

finansieringstransaktioner bør derfor 

indeholde en vurdering af bidraget fra 

EIB's finansieringstransaktioner til at 

tackle de underliggende årsager til 

migration. 

(15) EIB bør udvikle og anvende et sæt 

indikatorer i rammen for resultatmåling 

vedrørende projekter i den offentlige og 

den private sektor, som tackler de 

underliggende årsager til migration og 

den økonomiske resiliens i værts- og 

transitsamfund på lang sigt. En vurdering 

af EIB-finansieringstransaktionernes 

bidrag hen imod disse mål, navnlig bidrag 

til målene for bæredygtig udvikling, 

inddragelse af det lokale civilsamfund og 

tilpasning til prioriteterne for Unionens 

optræden udadtil og Unionens 

budgetprioriteter skal medtages i 

Kommissionens årlige rapport til Europa-

Parlamentet og Rådet om EIB's 

finansieringstransaktioner. EIB bør træffe 

alle nødvendige foranstaltninger for at 
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konsolidere sin ansvarlighed over for 

Europa-Parlamentet i form af 

gennemsigtighed og adgang til 

information, hvilket kan opnås ved 

systematisk offentliggørelse af resultater, 

evalueringer og konsekvensanalyser af 

projekter via rammen for resultatmåling. 

 

Ændringsforslag   12 

Forslag til afgørelse 

Betragtning 16 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(16) Kun i tilfælde af nød- eller 

krisesituationer, som kan opstå i løbet af 

mandatperioden, og som kan betragtes som 

værende relateret til Unionens 

udenrigspolitiske prioriteter, bør loftet for 

EIB's omfordeling mellem regioner i løbet 

af mandatet øges fra 10 % til 20 %. 

Mandatet for den private sektor på 2 300 

000 000 EUR og beløbet på 1 400 000 000 

EUR, som er øremærket projekter i den 

offentlige sektor, kan ikke omfordeles, da 

formålet hermed er at tackle de 

underliggende årsager til migration. 

(16) Kun i tilfælde af nød- eller 

krisesituationer, som kan opstå i løbet af 

mandatperioden, og som kan betragtes som 

værende relateret til Unionens 

udenrigspolitiske prioriteter, bør loftet for 

EIB's omfordeling mellem regioner i løbet 

af mandatet øges fra 10 % til 20 %. EIB 

bør underrette Europa-Parlamentet om 

enhver beslutning om omfordeling ved at 

fremlægge en begrundelsesrapport og en 

konsekvensanalyse. Mandatet for den 

private sektor på 2 300 000 000 EUR og 

beløbet på 1 400 000 000 EUR, som er 

øremærket projekter i den offentlige sektor 

under EIB's resiliensinitiativ, bør 

anvendes fuldstændigt til sit formål og bør 

ikke omfordeles. 

 

Ændringsforslag   13 

Forslag til afgørelse 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 

Afgørelse nr. 466/2014/EU 

Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Det maksimale loft for EIB-

finansieringstransaktioner, der dækkes af 

EU-garantien i hele perioden 2014-2020, 

må ikke overstige 32 300 000 000 EUR. 

Beløb, der oprindeligt var øremærket til 

Det maksimale loft for EIB-

finansieringstransaktioner, der dækkes af 

EU-garantien i hele perioden 2014-2020, 

må ikke overstige 38 470 000 000 EUR. 

Beløb, der oprindeligt var øremærket til 
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finansieringstransaktioner, men som 

efterfølgende er annulleret, medregnes ikke 

i loftet. 

finansieringstransaktioner, men som 

efterfølgende er annulleret, medregnes ikke 

i loftet. 

Begrundelse 

Den foreslåede forhøjelse er nødvendig, hvis EIB skal kunne bidrage til hele spektret af EU-

politikker og -prioriteter, herunder Ukraine og yderligere nye støtteberettigede lande. 

 

Ændringsforslag   14 

Forslag til afgørelse 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 

Afgørelse nr. 466/2014/EU 

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

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) et maksimalt beløb på 30 000 000 

000 EUR under et generelt mandat, hvoraf 

op til 1 400 000 000 EUR er øremærket til 

projekter i den offentlige sektor vedrørende 

flygtninge og værtssamfund 

a) et maksimalt beløb på 36 170 000 

000 EUR under et generelt mandat, hvoraf 

op til 1 400 000 000 EUR er øremærket til 

projekter i den offentlige sektor, der 

tackler de underliggende årsager til 

migration, herunder klimaforandringer, 

samt den sociale og økonomiske 

infrastruktur og udvikling på lang sigt 
vedrørende tvangsfordrevne mennesker og 

værtssamfund, som gennemføres inden for 

rammerne af EIB's resiliensinitiativ 

 

Ændringsforslag  15 

Forslag til afgørelse 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 

Afgørelse nr. 466/2014/EU 

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

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) et maksimalt beløb på 2 300 000 

000 EUR under et mandat for den private 

sektor til projekter, der tackler de 

underliggende årsager til migration. 

b) et maksimalt beløb på 2 300 000 

000 EUR under et mandat for den private 

sektor til projekter, der tackler de 

underliggende årsager til migration, den 

sociale og økonomiske infrastruktur og 

udvikling på lang sigt vedrørende 

tvangsfordrevne mennesker og 

værtssamfund, som gennemføres inden 
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for rammerne af EIB's resiliensinitiativ. 

 

Ændringsforslag   16 

Forslag til afgørelse 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra a 

 Afgørelse nr. 466/2014/EU  

Artikel 3 – stk. 1 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) bidrag til strategiske løsninger til at 

tackle de underliggende årsager til 

migration. 

d) strategiske løsninger til at tackle 

de underliggende årsager til migration, 

der skyldes fattigdom, ulighed, 

befolkningstilvækst, mangel på 

beskæftigelse og økonomiske muligheder, 

klimaforandringer, og bidrage til 

langsigtet økonomisk resiliens i værts- og 

transitsamfundene. 

 

Ændringsforslag  17 

Forslag til afgørelse 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra a a (nyt) 

Afgørelse nr. 466/2014/EU 

Artikel 3 – stk. 4 

 

Gældende tekst Ændringsforslag 

 aa) Stk. 4 affattes således: 

"4.  I udviklingslandene, jf. definitionen 

i fortegnelsen over modtagere af officiel 

udviklingsbistand, der er fastsat af 

Organisationen for Økonomisk Samarbejde 

og Udvikling, skal EIB's 

finansieringstransaktioner indirekte 

bidrage til Unionens målsætninger med 

hensyn til politikken for 

udviklingssamarbejde, jf. artikel 208 og 

209 i TEUF, f.eks. ved 

fattigdomsbekæmpelse gennem inklusiv 

vækst og bæredygtig økonomi og 

miljømæssig og social udvikling." 

"4.  I udviklingslandene, jf. definitionen 

i fortegnelsen over modtagere af officiel 

udviklingsbistand, der er fastsat af 

Organisationen for Økonomisk Samarbejde 

og Udvikling, skal EIB's 

finansieringstransaktioner fokusere på 

Unionens målsætninger med hensyn til 

politikken for udviklingssamarbejde, jf. 

artikel 208 og 209 i TEUF, især med 

henblik på fattigdomsbekæmpelse gennem 

inklusiv vækst og bæredygtig økonomisk, 

miljømæssig og social udvikling." 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014D0466-

20160926&qid=1486646836381&from=FR) 
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Ændringsforslag   18 

Forslag til afgørelse 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra b 

Afgørelse nr. 466/2014/EU 

Artikel 3 – stk. 5 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

For at sikre, at investeringer i den private 

sektor får størst mulig udviklingseffekt, 

bestræber EIB sig på at styrke den lokale 

private sektor i de finansieringsberettigede 

lande ved at støtte lokale investeringer, jf. 

stk. 1, litra a). EIB-

finansieringstransaktionerne til støtte for de 

generelle målsætninger i stk. 1 skal 

tilstræbe også at omfatte øget støtte til 

investeringsprojekter, der gennemføres af 

SMV'er fra Unionen. For effektivt at 

overvåge brugen af midler til gavn for de 

pågældende SMV'er fastsætter EIB 

passende kontraktmæssige forpligtelser om 

rapportering for finansielle formidlere og 

de finansieringsberettigede modtagere. 

For at sikre, at investeringer i den private 

sektor får størst mulig udviklingseffekt, 

bestræber EIB sig på først og fremmest at 

styrke den lokale private sektor, herunder 

mikrovirksomheder og små og 

mellemstore virksomheder, i de 

finansieringsberettigede lande ved at støtte 

lokale investeringer, jf. stk. 1, litra a). EIB-

finansieringstransaktionerne til støtte for de 

generelle målsætninger i stk. 1 skal 

tilstræbe at omfatte øget støtte til 

investeringsprojekter, der gennemføres af 

mikrovirksomheder og små og 

mellemstore virksomheder, ved at give 

adgang til finansiering og samtidig 

mobilisere udviklingen af nye 

investeringsprojekter, der gennemføres af 

europæiske mikrovirksomheder og små og 

mellemstore virksomheder, med henblik 

på yderligere at fremme 

internationaliseringen af 

mikrovirksomheder og små og 

mellemstore virksomheder. For effektivt at 

overvåge og evaluere brugen af midler til 

gavn for de pågældende 

mikrovirksomheder og små og 

mellemstore virksomheder udfører EIB 

due diligence-undersøgelser og fastsætter 
passende kontraktmæssige forpligtelser om 

rapportering for finansielle formidlere og 

de endelige finansieringsberettigede 

modtagere. 

 

Ændringsforslag   19 

Forslag til afgørelse 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra c 



 

PE599.683v02-00 14/23 AD\1122193DA.docx 

DA 

Afgørelse nr. 466/2014/EU 

Artikel 3 – stk. 7 – afsnit 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

EIB bør i løbet af den periode, der er 

omfattet af denne afgørelse, tilstræbe at 

opretholde det høje niveau af 

klimarelaterede transaktioner, og disse 

transaktioner skal som minimum tegne sig 

for 25 % af EIB's samlede 

finansieringstransaktioner. 

EIB bør i løbet af den periode, der er 

omfattet af denne afgørelse, tilstræbe at 

opretholde det høje niveau af 

klimarelaterede transaktioner, og disse 

transaktioner skal som minimum tegne sig 

for 25 % af EIB's samlede 

finansieringstransaktioner og gradvist øge 

dette mål til mindst 35 % senest i 2020. 

 

Ændringsforslag   20 

Forslag til afgørelse 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra c 

Afgørelse nr. 466/2014/EU 

Artikel 3 – stk. 8 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

De EIB-finansieringstransaktioner til støtte 

for de generelle mål, som er nævnt i stk. 1, 

litra d), skal støtte investeringsprojekter, 

der tackler de underliggende årsager til 

migration og bidrager til den økonomiske 

modstandskraft samt sikrer en bæredygtig 

udvikling i modtagerlandene. EIB's 

finansieringstransaktioner skal særlig 

imødegå det øgede behov for infrastruktur 

og dertil knyttede tjenester med henblik på 

at håndtere tilstrømningen af migranter 

samt fremme beskæftigelsesmulighederne 

i værts- og flygtningesamfundene med 

henblik på at fremme den økonomiske 

integration og give flygtningene mulighed 

for at kunne klare sig selv. 

De EIB-finansieringstransaktioner til støtte 

for de generelle mål, som er nævnt i stk. 1, 

litra d), skal støtte investeringsprojekter, 

der tackler de underliggende årsager til 

migrationspresset, der skyldes fattigdom, 

underudvikling, ulighed, 

befolkningstilvækst, mangel på 

beskæftigelse og økonomiske muligheder 

samt klimaændringer og bidrager til den 

økonomiske modstandskraft på lang sigt 

samt sikrer en bæredygtig udvikling i 

modtagerlandene og samtidig overholdelse 

af målene for bæredygtig udvikling. EIB's 

finansieringstransaktioner skal særlig 

styrke den humanitære indsats og støtten 

til at skabe anstændige arbejdspladser, 

samtidig med at der sikres fuld respekt for 

menneskerettighederne, 

arbejdstagerrettigheder og sociale 

rettigheder, de grundlæggende 

frihedsrettigheder og ligestillingsaspektet 

ved at gennemføre en rettighedsbaseret 

tilgang, der omfatter alle 

menneskerettigheder og sociale 

rettigheder i overensstemmelse med 
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gennemsigtighed, deltagelse, ikke-

forskelsbehandling og ansvarlighed. 

EIB's finansieringstransaktioner 

anerkender, at ligestilling mellem mænd 

og kvinder er et tværgående emne til at 

opnå bæredygtig udvikling. 

Kønsperspektivet finder anvendelse på 

alle sådanne finansieringsoperationer. 

EIB sikrer, at den udvikler en 

ligestillingshandlingsplan senest den 31. 

december 2017, og at alle EIB's aktiviteter 

under dette mandat er i overensstemmelse 

med principperne for dens 

ligestillingsstrategi, der blev vedtaget i 

december 2016. 

 

Ændringsforslag   21 

Forslag til afgørelse 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra c a (nyt) 

Afgørelse nr. 466/2014/EU 

Artikel 3 – stk. 9 

 

Gældende tekst Ændringsforslag 

 ca) Stk. 9 affattes således: 

"9. EU-garantien dækker udelukkende 

EIB-finansieringstransaktioner, der 

gennemføres i finansieringsberettigede 

lande, der har indgået en rammeaftale med 

EIB, som fastsætter de retlige betingelser, 

hvorunder sådanne transaktioner skal 

gennemføres. 

"9. EU-garantien dækker udelukkende 

EIB-finansieringstransaktioner, der 

gennemføres i finansieringsberettigede 

lande, der har indgået en rammeaftale med 

EIB, som fastsætter de retlige betingelser, 

hvorunder sådanne transaktioner skal 

gennemføres. De retlige betingelser for 

gennemførelse af transaktionerne skal 

ligeledes omfatte standarder inden for 

miljø, sociale anliggender, 

menneskerettigheder og 

arbejdsmarkedsforhold." 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/DA/TXT/?qid=1488449786444&uri=CELEX:02014D0466-20160926) 

Begrundelse 

De rammeaftaler, der er indgået mellem EIB og modtagerlandene, omfatter bl.a. 

bestemmelser om beskatning, valutakonvertibilitet, overførsel af midler, told- og 

skattebehandling af projekter, afgivelse af bud og behandling af bankens repræsentanter. 
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Rammeaftalerne bør derfor omfatte bestemmelser, der henviser til forpligtelser inden for 

miljø, sociale anliggender, menneskerettigheder og arbejdsmarkedsforhold. 

 

Ændringsforslag   22 

Forslag til afgørelse 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt) 

Afgørelse nr. 466/2014/EU 

Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. I artikel 9, stk. 1, indsættes 

følgende afsnit: 

 "EIB sikrer, at princippet om 

forudgående informeret samtykke 

indføres, inden der bevilges 

finansieringstransaktioner, der berører 

jord og naturressourcer." 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014D0466-

20160926&qid=1488388409292&from=EN) 

Begrundelse 

I 2007 vedtog FN's Generalforsamling De Forenede Nationers erklæring om oprindelige 

folks rettigheder, i hvilken man anerkender deres rettigheder og specifikt nævner et frit, 

forudgående og informeret samtykke som en forudsætning for enhver aktivitet, der påvirker 

deres forfædres landområder, områder og naturressourcer. Dette princip bør også følges i 

EIB's transaktioner. 

 

Ændringsforslag   23 

Forslag til afgørelse 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 b (nyt) 

Afgørelse nr. 466/2014/EU 

Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3b. I artikel 9, stk. 1, indsættes 

følgende afsnit: 

 "EIB udarbejder en praktisk vejledning 

vedrørende vurderingen af aspekter, som 

vedrører alle grundlæggende 

menneskerettigheder, og som skal 

anvendes i forbindelse med den 
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forudgående vurdering og løbende 

overvågning af de enkelte projekter, 

herunder projekter med finansielle 

formidlere, der bygger på de eksisterende 

rammer, navnlig EU's strategiske ramme 

og handlingsplanen for 

menneskerettigheder." 

 

Ændringsforslag   24 

Forslag til afgørelse 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra a 

Afgørelse nr. 466/2014/EU 

Artikel 11 – stk. 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) Indikatorerne for projekter 

vedrørende en strategisk løsning til at 

tackle de underliggende årsager til 

migration fastlægges af EIB 

b) Indikatorerne for projekter 

vedrørende en strategisk løsning til at 

tackle de underliggende årsager til 

migration og bidrage til den økonomiske 

resiliens på lang sigt i værts- og 

transitsamfund fastlægges af EIB i samråd 

og samarbejde med relevante aktører og 

civilsamfundet; 

 

Ændringsforslag   25 

Forslag til afgørelse 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra a a (nyt) 

Afgørelse nr. 466/2014/EU 

Artikel 11 – stk. 1 – litra c 

 

Gældende tekst Ændringsforslag 

 aa) Artikel 11, stk. 1, litra c), affattes 

således: 

"c)  en vurdering af EIB-

finansieringstransaktionernes bidrag til 

opfyldelsen af Unionens eksterne politiske 

og strategiske målsætninger under 

hensyntagen til de i artikel 5 omhandlede 

regionale tekniske operationelle 

retningslinjer 

"c)  en vurdering af EIB-

finansieringstransaktionernes bidrag til 

opfyldelsen af Unionens eksterne politiske 

og strategiske målsætninger 

 Kommissionen fastlægger i samarbejde 

med EU-Udenrigstjenesten en ramme og 
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metode for EIB's årlige rapportering om 

de af dets aktiviteter, der er dækket af 

fællesskabsgarantien, og deres 

overensstemmelse med de overordnede 

principper for EU's optræden udadtil som 

omhandlet i artikel 21 i TEU. Det vigtigste 

mål for denne rapportering er at overvåge 

EIB's opfyldelse af forpligtelser i henhold 

til TEU og navnlig bestemmelserne i dets 

artikel 21, herunder respekt for og 

fremme af menneskerettighederne, 

udryddelse af fattigdom og håndtering af 

miljørisici. 

 Denne metodologi udarbejdes af 

Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten i 

løbet af det første år efter denne 

reviderede afgørelse ikrafttræden og 

bygger på rapportering om EIB's 

overholdelse af menneskerettighederne 

som krævet i EU's strategiske ramme og 

handlingsplanen for 

menneskerettigheder. 

 Kommissionen forelægger på baggrund af 

EIB's årsrapport årligt sin egen 

evaluering for Europa-Parlamentet af 

oplysningerne fra EIB og foreslår mulige 

ændringer i EIB's politikker og 

procedurer til vedtagelse i 

medlemsstaterne efter at have taget 

Europa-Parlamentets holdning til disse 

ændringer i betragtning. Eventuelle 

henstillinger fra Kommissionen og 

Parlamentet om forbedring af EIB's 

rapportering med henblik herpå skal 

afspejles i forbindelse med ajourføringen 

af de regionale tekniske operationelle 

retningslinjer." 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/DA/TXT/?qid=1488449786444&uri=CELEX:02014D0466-20160926) 

 

Ændringsforslag   26 

Forslag til afgørelse 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra b 

Afgørelse nr. 466/2014/EU 

Artikel 11 – stk. 1 – litra j 



 

AD\1122193DA.docx 19/23 PE599.683v02-00 

 DA 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

j) en vurdering af EIB-

finansieringstransaktionernes bidrag til 

strategiske løsninger til at tackle de 

underliggende årsager til migration. 

j) en vurdering af EIB-

finansieringstransaktionernes bidrag til 

strategiske løsninger til at tackle de 

underliggende årsager til migration, der 

skyldes fattigdom, ulighed, 

befolkningstilvækst, mangel på 

beskæftigelse og økonomiske muligheder, 

klimaændringer og bidrage til den 

økonomiske resiliens i værts- og 

transitsamfund; 

 

Ændringsforslag   27 

Forslag til afgørelse 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 a (nyt) 

Afgørelse nr. 466/2014/EU 

Artikel 12 – stk. 1 – indledning 

 

Gældende tekst Ændringsforslag 

 5a. Artikel 12, stk. 1, indledningen, 

affattes således: 

"1.  I henhold til sin egen politik om 

gennemsigtighed og Unionens principper 

om adgang til dokumenter og oplysninger 

samt gradvis i henhold til de internationale 

standarder for gennemsigtighed i bistand 

offentliggør EIB på sit websted 

oplysninger om følgende:" 

"1.  I henhold til sin egen politik om 

gennemsigtighed og EU-lovgivningen om 

adgang til dokumenter og oplysninger samt 

gradvis i henhold til de internationale 

standarder for gennemsigtighed i bistand 

offentliggør EIB på sit websted 

oplysninger om følgende: 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/DA/TXT/?qid=1488449786444&uri=CELEX:02014D0466-20160926) 

 

Ændringsforslag   28 

Forslag til afgørelse 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 b (nyt) 

Afgørelse nr. 466/2014/EU 

Artikel 12 – stk. 1 – litra b a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 5. I artikel 12, stk. 1, indsættes 
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følgende litra: 

 "ba) EIB offentliggør i sit offentlige 

register følgende dokumenter: 

 -  alle formularer for resultatmåling 

(ReM) for projekter, der er omfattet af 

denne garanti, navnlig dem, der viser, 

hvordan denne garanti bidrager til 

målene for EU's optræden udadtil, især 

de økonomiske, sociale og miljømæssige 

konsekvenser 

 -  kontrol- og evalueringsrapporter 

 -  rapporter om 

projektgennemførelse 

 -  udtalelser fra Kommissionen i 

henhold til den procedure, der er 

beskrevet i artikel 19 EIB's vedtægter." 

Begrundelse 

Adgang til oplysninger og dokumenter, der er omfattet af denne garanti, bør baseres direkte 

på EU's eksisterende lovgivning om aktindsigt såsom forordning nr. 1049/2001 af 30. maj 

2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter og 

forordning nr. 1367/2006 af 6. september 2006 om anvendelse af Århuskonventionens 

bestemmelser om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt 

adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet på Fællesskabets institutioner og 

organer. 

 

Ændringsforslag  29 

Forslag til afgørelse 

Bilag II 

Afgørelse nr. 466/2014/EU 

Bilag II – punkt B – stk. 2 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Østeuropa, det sydlige Kaukasus og 

Rusland 

Østeuropa, det sydlige Kaukasus 

 

Ændringsforslag  30 

Forslag til afgørelse 

Bilag II 

Afgørelse nr. 466/2014/EU 

Bilag II – punkt B – stk. 2 – afsnit 4 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Rusland udgår 

 

Ændringsforslag  31 

Forslag til afgørelse 

Bilag II 

Afgørelse nr. 466/2014/EU 

Bilag II – punkt C – stk. 1 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Argentina, Bolivia, Brasilien, Colombia, 

Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, 

Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, 

Venezuela 

Argentina, Bolivia, Brasilien, Chile, 

Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El 

Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, 

Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, 

Uruguay, Venezuela 

 

Ændringsforslag  32 

Forslag til afgørelse 

Bilag III 

Afgørelse nr. 466/2014/EU 

Bilag III – punkt B – stk. 2 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Østeuropa, det sydlige Kaukasus og 

Rusland 

Østeuropa, det sydlige Kaukasus 

 

Ændringsforslag  33 

Forslag til afgørelse 

Bilag III 

Afgørelse nr. 466/2014/EU 

Bilag III – punkt B – stk. 2 – afsnit 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Rusland udgår 
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