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KORTFATTAD MOTIVERING 

I sin egenskap av världens största multilaterala långivare sett till volym är EIB alltmer aktiv 

utanför EU, där banken investerar i projekt som främjar hållbar utveckling och ekonomisk 

tillväxt för alla. I sin verksamhet vägleds den av målen för EU:s yttre politik och ingår därför 

som en del av den externa investeringsplanen. 

 

Utmaningar utan tidigare motstycke fortsätter att tänja på det externa mandatets kapacitet, 

vilket resulterar i ett begränsat handlingsutrymme i Asien, Sydafrika, Centralasien och östra 

Europa. Dessutom förväntas detta handlingsutrymme minska ytterligare genom 

kommissionens föreslagna tak för EIB:s externa utlåningsmandat. EIB:s närvaro i Asien, 

Latinamerika och Sydafrika skulle minska med 50 procent jämfört med dagens nivåer, 

samtidigt som bankens verksamhet i det östra grannskapet skulle minska avsevärt. 

 

Föredraganden välkomnar EIB:s paket för stärkt motståndskraft, men anser att ytterligare 

3 530 000 000 euro utöver kommissionens förslag skulle göra det möjligt för EIB att 

upprätthålla sin externa verksamhet på dagens nivå, bortom de grannländer som för 

närvarande påverkas av migrations- och flyktingkrisen. 

 

Den externa investeringsplanen kan utvecklas till att bli en fantastisk katalysator för hållbar 

tillväxt och skapande av arbetstillfällen. Den erbjuder en enhetlig ram för att främja 

investeringar, uppmuntra offentlig-privata partnerskap och stödja mikroföretag samt små och 

medelstora företag genom att utnyttja medel från EU, medlemsstaterna och andra givare samt 

finansiering från finansinstitut och den privata sektorn.  

 

Föredraganden anser att kommissionen och EIB bör ha en mer långsiktig inriktning på hållbar 

utveckling, jobbskapande och tillväxt i stället för att satsa det mesta av sin energi på att 

hantera responsen på flykting- och migrationskrisen. Låg- och medelinkomstländer står i 

centrum för flyktingkrisen. De allra flesta tvångsförflyttade människor bor i 

utvecklingsländer, som hyser 89 procent av världens flyktingar och 99 procent av 

internflyktingarna1. 

Det krävs således att det görs en tydlig distinktion mellan en långsiktig utvecklingsagenda, 

inom ramen för målen för hållbar utveckling, vilket inbegriper att ta upp de bakomliggande 

orsakerna till migration, och det kortsiktiga perspektivet att hjälpa flyktingar och 

värdsamhällen i krisdrabbade områden, enligt vad som avses i modul 3 i EIB:s paket för stärkt 

motståndskraft.  

 

Föredraganden anser även att det är viktigt att hjälpa små och medelstora företag att ta sig in i 

den formella sektorn och få bättre tillgång till lån. Med tanke på att 70 procent av alla 

mikroföretag samt små och medelstora företag på framväxande marknader saknar tillgång till 

lån är det viktigt att förbättra sådana företags tillgång till finansiering och frigöra kapitalkällor 

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

hosts ADVANCE EDITION, Världsbanken, 2016, s. 3.  

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

ed=y 

 

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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för att göra det möjligt för denna potentiellt dynamiska sektor att växa och tillhandahålla 

önskvärda arbetstillfällen.  

 

 

ÄNDRINGSFÖRSLAG 

Utskottet för utveckling uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt utskott beakta följande 

ändringsförslag: 

Ändringsförslag   1 

Förslag till beslut 

Skäl 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1) Det internationella samfundet står inför 

en flyktingkris av en aldrig tidigare skådad 

omfattning, som kräver solidaritet och 

effektiv mobilisering av ekonomiska 

resurser, samtidigt som krisen understryker 

behovet av att bemöta utmaningarna på ett 

samordnat sätt. Alla aktörer måste 

samarbeta för att genomföra en hållbar 

medellång och långsiktig politik, och 

effektivt använda befintliga processer och 

program för att stödja initiativ som är 

inriktade på de bakomliggande orsakerna 

till migration. 

1) Det internationella samfundet står inför 

en migrations- och flyktingkris av en 

aldrig tidigare skådad omfattning, som 

kräver solidaritet och effektiv mobilisering 

av ekonomiska resurser, samtidigt som 

krisen understryker behovet av att bemöta 

utmaningarna på ett samordnat sätt. Alla 

aktörer måste samarbeta för att genomföra 

en hållbar medellång och långsiktig politik, 

och effektivt använda befintliga program 

för att leda och stödja initiativ som är 

inriktade på målen för hållbar utveckling 

och ta upp de bakomliggande orsakerna till 

migrationstrycket som beror på fattigdom, 

ojämlikhet, befolkningsökning, brist på 

arbetstillfällen och ekonomiska 

möjligheter, klimatförändringar samt de 

långsiktiga följderna av 

tvångsförflyttning. 

 

Ändringsförslag   2 

Förslag till beslut 

Skäl 1a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a) Alla försök att koppla samman 

utvecklingsfinansiering med 

gränskontroll, hantering av 
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migrationsflöden eller återtagandeavtal 

bör undvikas. 

 

Ändringsförslag   3 

Förslag till beslut 

Skäl 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2) Det bör utvecklas ett nytt resultatinriktat 

partnerskap med tredjeländer, där alla 

unionens politikområden och instrument 

tas med i beräkningen. Som en del i det 

nya partnerskapet bör den externa 

investeringsplanen upprättas för att stödja 

investeringar i regioner utanför unionen 

och samtidigt bidra till att uppnå målen för 

hållbar utveckling. Den bör också uppfylla 

målen i 2030-agendan för hållbar 

utveckling och målen för andra 

finansieringsinstrument för yttre åtgärder. 

2) Det bör utvecklas ett nytt resultatinriktat 

partnerskap med tredjeländer, i linje med 

principerna för utvecklingseffektivitet, där 

alla unionens politikområden och 

instrument tas med i beräkningen. Som en 

del i det nya partnerskapet bör den externa 

investeringsplanen upprättas för att främja 

hållbara investeringar, som är inriktade 

på att uppnå målen för hållbar utveckling 
i regioner utanför unionen, i samarbete 

med den privata sektorn på EU-nivå och 

lokal nivå, i en strävan efter att uppnå 

målen för hållbar utveckling. Den bör 

också uppfylla målen i 2030-agendan för 

hållbar utveckling, handlingsplanen från 

Addis Abeba, som inbegriper främjande 

av mobilisering av inhemska resurser, och 

målen för andra finansieringsinstrument för 

yttre åtgärder. Ju fler och snabbare 

framsteg ett land gör när det gäller de 

interna reformerna för att bygga upp och 

konsolidera demokratiska institutioner, 

respekt för mänskliga rättigheter och 

rättsstatsprincipen, desto mer stöd bör 

landet erhålla från unionen. En sådan 

strategi grundad på positiv villkorlighet 

kan åstadkomma en konkret förändring 

och skulle garantera att unionens 

skattebetalares pengar används på ett 

hållbart sätt. 

 

Ändringsförslag   4 

Förslag till beslut 

Skäl 9 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

9) För att göra det möjligt att under det 

externa utlåningsmandatet möta potentiella 

kommande utmaningar och 

unionsprioriteringar, liksom för att bidra 

till en strategisk respons för att ta itu med 

de bakomliggande orsakerna till migration, 

bör det maximala taket för EIB:s 

finansieringstransaktioner inom ramen för 

EU-garantin höjas till 32 300 000 000 euro 

genom frigörande av det fakultativa 

ytterligare beloppet på 3 000 000 000 euro. 

Inom ramen för det allmänna mandatet, bör 

ett belopp på 1 400 000 000 euro 

öronmärkas för projekt inom den offentliga 

sektorn som riktas till flyktingar och 

värdsamhällen i krisdrabbade områden. 

9) För att göra det möjligt att under det 

externa utlåningsmandatet möta potentiella 

kommande utmaningar och 

unionsprioriteringar, liksom för att bidra 

till en strategisk respons för att ta itu med 

de bakomliggande orsakerna till 

migrationstrycket som beror på fattigdom, 

ojämlikhet, befolkningsökning, brist på 

arbetstillfällen och ekonomiska 

möjligheter samt klimatförändringar, bör 

det maximala taket för EIB:s 

finansieringstransaktioner inom ramen för 

EU-garantin höjas till 38 470 000 000 euro. 

Inom ramen för det allmänna mandatet, bör 

ett belopp på 1 400 000 000 euro 

öronmärkas för projekt inom den offentliga 

sektorn som riktas in på utvecklingen av 

ekonomisk och social infrastruktur i 

partnerländer och transit- och 

värdsamhällen, med fokus på skapande av 

arbetstillfällen och hållbarhet. 

 

Ändringsförslag  5 

Förslag till beslut 

Skäl 10 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

10) Inom ramen för det nya mandatet för 

utlåning till den privata sektorn bör ett 

högsta belopp på 2 300 000 000 euro 

avsättas till projekt som syftar till att ta itu 

med de bakomliggande orsakerna till 

migration omfattas av unionens totalgaranti 

inom det höjda maximala taket. 

10) Inom ramen för det nya mandatet för 

utlåning till den privata sektorn bör ett 

högsta belopp på 2 300 000 000 euro 

avsättas till projekt som syftar till att ta itu 

med de bakomliggande orsakerna till 

migration och bidra till långsiktig 

ekonomisk motståndskraft i värd- och 

transitsamhällen omfattas av unionens 

totalgaranti inom det höjda maximala taket. 

 

Ändringsförslag   6 

Förslag till beslut 

Skäl 10a (nytt) 

 



 

AD\1122193SV.docx 7/23 PE599.683v03-00 

 SV 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 10a) Ett av EIB:s främsta mål enligt det 

externa utlåningsmandatet är att stödja 

mikroföretag samt små och medelstora 

företag liksom utvecklingen av den lokala 

privata sektorn. Detta kräver en 

gemensam insats för att göra EIB-

transaktionerna inriktade på att förbättra 

mikroföretags samt små och medelstora 

företags tillgång till finansiering och lån, 

tillhandahålla tekniskt stöd, främja 

företagande och säkerställa lämpligt 

tillhandahållande av finansiella tjänster 

till hushåll och företag, i syfte att göra det 

lättare för mikroföretag samt små och 

medelstora företag att ta steget från den 

instabila informella ekonomin till den 

formella sektorn. EIB:s 

finansieringstransaktioner bör också 

sträva efter att kraftfullt stödja småskaliga 

investeringsprojekt som drivs av 

mikroföretag och små och medelstora 

företag, i syfte att ytterligare underlätta 

internationaliseringen av sådana företag, 

särskilt i avlägsna landsbygdsområden 

och i synnerhet i fråga om 

dricksvattenbehandling, 

avloppsvattenhantering och förnybar 

energi. 

 

Ändringsförslag   7 

Förslag till beslut 

Skäl 10b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 10b) Det externa utlåningsmandatet bör 

revideras för att säkerställa att det 

anpassas till principerna för 

utvecklingseffektivitet och målen för 

hållbar utveckling. 

 

Ändringsförslag   8 

Förslag till beslut 
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Skäl 11 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

11) Att ta itu med migrationens 

bakomliggande orsaker bör läggas till som 

ett nytt mål för mandatet. 

11) Att ta itu med migrationens 

bakomliggande orsaker och bidra till 

långsiktig hållbar utveckling bör läggas 

till som ett nytt mål för mandatet. Projekt 

som finansieras inom ramen för det nya 

målet bör i princip uppfylla kriteriet för 

offentligt utvecklingsbistånd, som har 

fastställts av OECD:s biståndskommitté 

(DAC), och överensstämma med artikel 

208 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt och FN:s vägledande 

principer för företag och mänskliga 

rättigheter. 

 

Ändringsförslag   9 

Förslag till beslut 

Skäl 12 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

12) Komplementaritet och samordning 

med unionens initiativ för att ta itu med 

de bakomliggande orsakerna till 

migrationen bör säkerställas, bland annat 

med unionens stöd för hållbar 

återanpassning av återvändande 

migranter i ursprungsländerna. 

utgår 

 

Ändringsförslag   10 

Förslag till beslut 

Skäl 13 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

13) I linje med Parisavtalet som antagits 

inom ramen för Förenta nationernas 

ramkonvention om klimatförändring4 bör 

EIB sträva efter att upprätthålla den 

nuvarande höga nivån av klimatrelaterad 

finansiering inom ramen för det externa 

utlåningsmandatet, och bidra till att öka 

13) I linje med Parisavtalet som antagits 

inom ramen för Förenta nationernas 

ramkonvention om klimatförändring4 bör 

EIB sträva efter att höja den nuvarande 

höga nivån av klimatrelaterad finansiering 

inom ramen för det externa 

utlåningsmandatet, och bidra till att öka 
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mandatets klimatrelaterade investeringar i 

utvecklingsländer från 25 % till 35 % 

senast 2020. 

mandatets klimatrelaterade investeringar i 

utvecklingsländer från 25 % till 35 % 

senast 2020, i enlighet med åtagandet i 

dess klimatstrategi. EIB:s beslut bör 

beakta slutsatserna från Europeiska 

rådets möte den 22 maj 2013 om att fasa 

ut miljömässigt och ekonomiskt skadliga 

subventioner, bland annat för fossila 

bränslen. 

_________________ _________________ 

4 Rådets beslut (EU) 2016/590 av den 11 

april 2016 om ingående, på Europeiska 

unionens vägnar, av Parisavtalet som 

antagits inom ramen för Förenta 

nationernas ramkonvention om 

klimatförändringar (EUT L 103, 19.4.2016, 

s. 1). 

4 Rådets beslut (EU) 2016/590 av den 11 

april 2016 om ingående, på Europeiska 

unionens vägnar, av Parisavtalet som 

antagits inom ramen för Förenta 

nationernas ramkonvention om 

klimatförändringar (EUT L 103, 19.4.2016, 

s. 1). 

Motivering 

I den klimatstrategi som antogs i slutet av 2015 åtog sig EIB att höja sin nivå för 

klimatåtgärdsprojekt i utvecklingsländer till 35% fram till slutet av 2020. Detta besked bör 

återspeglas i dess externa mandat. Likaså bör slutsatserna från Europeiska rådets möte den 

22 maj 2013 till fullo återspeglas i EU:s externa utlåningsverksamhet. 

 

Ändringsförslag   11 

Förslag till beslut 

Skäl 15 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

15) EIB bör inom sin resultatmätningsram 

utarbeta och tillämpa en rad indikatorer för 

projekt inom den offentliga sektorn och 

inom den privata sektorn som riktas till 

flyktingar och värdsamhällen. En 

bedömning av EIB-

finansieringstransaktionernas bidrag när 

det gäller att ta itu med de bakomliggande 

orsakerna till migration bör därför 

inkluderas i kommissionens årliga rapport 

till Europaparlamentet och rådet om EIB:s 

finansieringstransaktioner. 

15) EIB bör inom sin resultatmätningsram 

utarbeta och tillämpa en rad indikatorer för 

projekt inom den offentliga sektorn och 

inom den privata sektorn som tar itu med 

de bakomliggande orsakerna till 

migration och den långsiktiga 

ekonomiska motståndskraften i transit- 

och värdsamhällena. En bedömning av 

EIB-finansieringstransaktionernas bidrag 

till dessa mål, särskilt bidraget till målen 

för hållbar utveckling, civilsamhällets 

involvering på lokal nivå och 

anpassningen till unionens 

utrikespolitiska prioriteringar och 

unionens budgetprioriteringar, måste 
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därför inkluderas i kommissionens årliga 

rapport till Europaparlamentet och rådet 

om EIB:s finansieringstransaktioner. EIB 

måste vidta alla nödvändiga åtgärder för 

att stärka sin ansvarighet gentemot 

Europaparlamentet, med hjälp av 

transparens och tillgång till information, 

genom att systematiskt offentliggöra 

resultat, utvärderingar och 

konsekvensbedömningar av projekt via 

resultatmätningsramen. 

 

Ändringsförslag   12 

Förslag till beslut 

Skäl 16 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

16) Endast vid behov att ta itu med akut- 

och krissituationer som skulle kunna 

uppstå under mandatets fortsatta löptid och 

som erkänns som unionens utrikespolitiska 

prioriteringar bör EIB:s tak för 

omfördelning mellan regioner under 

mandatets löptid få höjas från 10 % till 20 

%. Belopp inom mandatet för utlåning till 

den privata sektorn på 2 300 000 000 euro 

eller inom det särskilda taket på 1 400 000 

000 euro för projekt inom den offentliga 

sektorn får inte omfördelas, eftersom 

syftet med dessa resurser är att ta itu med 

de bakomliggande orsakerna till 

migration. 

16) Endast vid behov att ta itu med akut- 

och krissituationer som skulle kunna 

uppstå under mandatets fortsatta löptid och 

som erkänns som unionens utrikespolitiska 

prioriteringar bör EIB:s tak för 

omfördelning mellan regioner under 

mandatets löptid få höjas från 10 % till 20 

%. EIB bör informera Europaparlamentet 

om alla omfördelningsbeslut genom att 

tillhandahålla en motiveringsrapport och 

en konsekvensbedömning. Belopp inom 

mandatet för utlåning till den privata 

sektorn på 2 300 000 000 euro eller inom 

det särskilda taket på 1 400 000 000 euro 

för projekt inom den offentliga sektorn 

inom ramen för EIB:s initiativ för stärkt 

motståndskraft bör till fullo utnyttjas för 

detta syfte och bör inte omfördelas. 

 

Ändringsförslag   13 

Förslag till beslut 

Artikel 1 – led 1 

Beslut nr 466/2014/EU 

Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 
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Det samlade taket för EIB:s 

finansieringstransaktioner inom ramen för 

EU-garantin under perioden 2014–2020 får 

inte överstiga 32 300 000 000 euro. Belopp 

som först avsatts för 

finansieringstransaktioner men som sedan 

ställs in ska inte räknas mot taket. 

Det samlade taket för EIB:s 

finansieringstransaktioner inom ramen för 

EU-garantin under perioden 2014–2020 får 

inte överstiga 38 470 000 000 euro. Belopp 

som först avsatts för 

finansieringstransaktioner men som sedan 

ställs in ska inte räknas mot taket. 

Motivering 

Den föreslagna ökningen är nödvändig för att EIB ska kunna bidra till EU:s samtliga insatser 

och prioriteringar, inbegripet Ukraina och andra nya stödberättigade länder. 

 

Ändringsförslag   14 

Förslag till beslut 

Artikel 1 – led 1 

Beslut nr 466/2014/EU 

Artikel 2 – punkt 1 – stycke 2 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) ett totalbelopp på högst 30 000 000 000 

euro under ett allmänt mandat, varav ett 

särskilt belopp på högst 1 400 000 000 

euro är öronmärkt för projekt inom den 

offentliga sektorn som riktas till flyktingar 

och värdsamhällen, 

a) ett totalbelopp på högst 36 170 000 000 

euro under ett allmänt mandat, varav ett 

särskilt belopp på högst 1 400 000 000 

euro är öronmärkt för projekt inom den 

offentliga sektorn som angriper de 

bakomliggande orsakerna till migration, 

inbegripet klimatförändringar, utvecklar 

social och ekonomisk infrastruktur på 

lång sikt och stöder tvångsförflyttade 

människor och värdländer, inom ramen 

för EIB:s initiativ för stärkt 

motståndskraft. 

 

Ändringsförslag  15 

Förslag till beslut 

Artikel 1 – led 1 

Beslut nr 466/2014/EU 

Artikel 2 – punkt 1 – stycke 2 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) ett belopp på högst 2 300 000 000 euro 

under ett mandat för utlåning till den 

privata sektorn, för projekt som angriper de 

b) ett belopp på högst 2 300 000 000 euro 

under ett mandat för utlåning till den 

privata sektorn, för projekt som angriper de 
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bakomliggande orsakerna till migration. bakomliggande orsakerna till migration 

och utvecklar social och ekonomisk 

infrastruktur på lång sikt och stöder 

tvångsförflyttande människor och 

värdländer, inom ramen för EIB:s 

initiativ för stärkt motståndskraft. 

 

Ändringsförslag   16 

Förslag till beslut 

Artikel 1 – led 2 – led a 

 Beslut nr 466/2014/EU  

Artikel 3 – punkt 1 – led d 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

”d) En strategisk respons som syftar till att 

ta itu med de bakomliggande orsakerna till 

migration.” 

”d) En strategisk respons som syftar till att 

ta itu med de bakomliggande orsakerna till 

migration som beror på fattigdom, 

ojämlikhet, befolkningsökning, brist på 

arbetstillfällen och ekonomiska 

möjligheter samt klimatförändringar och 

till att bidra till den långsiktiga 

ekonomiska motståndskraften i transit- 

och värdsamhällena.” 

 

Ändringsförslag  17 

Förslag till beslut 

Artikel 1 – led 2 – led aa (nytt) 

Beslut nr 466/2014/EU  

Artikel 3 – punkt 4 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 aa) Punkt 4 ska ersättas med följande: 

”4. I utvecklingsländer, i enlighet med 

definitionen i Organisationen för 

ekonomiskt samarbete och utvecklings 

förteckning över mottagare av offentligt 

utvecklingsbistånd, ska EIB:s 

finansieringstransaktioner i enlighet med 

artiklarna 208 och 209 i EUF-fördraget 

indirekt bidra till uppfyllandet av målen i 

unionens politik för utvecklingssamarbete, 

t.ex. att minska fattigdomen genom tillväxt 

”4. I utvecklingsländer, i enlighet med 

definitionen i Organisationen för 

ekonomiskt samarbete och utvecklings 

förteckning över mottagare av offentligt 

utvecklingsbistånd, ska EIB:s 

finansieringstransaktioner i enlighet med 

artiklarna 208 och 209 i EUF-fördraget 

fokusera på uppfyllandet av målen i 

unionens politik för utvecklingssamarbete, 

i synnerhet för att minska fattigdomen 
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för alla och hållbar ekonomi och 

miljömässig och social utveckling.” 

genom tillväxt för alla och hållbar 

ekonomisk, miljömässig och social 

utveckling.” 

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

20160926&qid=1486646836381&from=FR) 

 

Ändringsförslag   18 

Förslag till beslut 

Artikel 1 – led 2 – led b 

Beslut nr 466/2014/EU 

Artikel 3 – punkt 5 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

För att säkerställa att investeringar i den 

privata sektorn har en så stor 

utvecklingseffekt som möjligt ska EIB 

sträva efter att stärka den lokala privata 

sektorn i mottagarländerna genom stöd till 

lokala investeringar i enlighet med punkt 1 

a. EIB:s finansieringstransaktioner som 

stöder de allmänna mål som fastställs i 

punkt 1 ska också syfta till att öka bankens 

stöd till investeringsprojekt som drivs av 

små och medelstora företag inom unionen. 

För att effektivt övervaka användningen av 

medel till förmån för berörda små och 

medelstora företag ska EIB fastställa och 

upprätthålla lämpliga avtalsbestämmelser 

om införande av standardiserade 

rapporteringskrav för både de finansiella 

intermediärerna och 

betalningsmottagarna". 

För att säkerställa att investeringar i den 

privata sektorn har en så stor 

utvecklingseffekt som möjligt ska EIB 

sträva efter att i första hand stärka den 

lokala privata sektorn, inklusive 

mikroföretag samt små och medelstora 

företag, i mottagarländerna genom stöd till 

lokala investeringar i enlighet med punkt 

1 a. EIB:s finansieringstransaktioner som 

stöder de allmänna mål som fastställs i 

punkt 1 ska syfta till att öka bankens stöd 

till investeringsprojekt som drivs av 

mikroföretag samt små och medelstora 

företag, genom att ställa finansiering till 

förfogande, och samtidigt mobilisera 

utvecklingen av nya investeringsprojekt 

som drivs av mikroföretag samt små och 

medelstora företag, för att därmed 

ytterligare bidra till internationaliseringen 

av sådana företag. För att effektivt 

övervaka och utvärdera användningen av 

medel till förmån för berörda mikroföretag 

samt små och medelstora företag ska EIB 

genomföra grundlig företagsbesiktning 

och fastställa och upprätthålla lämpliga 

avtalsbestämmelser om införande av 

standardiserade rapporteringskrav för både 

de finansiella intermediärerna och de 

slutliga betalningsmottagarna. 

 

Ändringsförslag   19 
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Förslag till beslut 

Artikel 1 – led 2 – led c 

Beslut nr 466/2014/EU 

Artikel 3 – punkt 7 – stycke 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Under den period som omfattas av detta 

beslut bör EIB sträva efter att upprätthålla 

den nuvarande höga nivån av 

klimatrelevanta transaktioner, samtidigt 

som den lägsta volymen av dessa 

transaktioner ska motsvara minst 25 % av 

EIB:s totala finansieringstransaktioner. 

Under den period som omfattas av detta 

beslut bör EIB sträva efter att upprätthålla 

den nuvarande höga nivån av 

klimatrelevanta transaktioner, samtidigt 

som den lägsta volymen av dessa 

transaktioner ska motsvara minst 25 % av 

EIB:s totala finansieringstransaktioner, och 

denna nivå ska gradvis öka till minst 35 % 

senast 2020. 

 

Ändringsförslag   20 

Förslag till beslut 

Artikel 1 – led 2 – led c 

Beslut nr 466/2014/EU 

Artikel 3 – punkt 8 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

EIB:s finansieringstransaktioner som 

stöder de allmänna mål som fastställs i 

punkt 1 d ska stödja investeringsprojekt 

som angriper de bakomliggande orsakerna 

till migration och bidrar till långsiktig 

ekonomisk motståndskraft samt 

säkerställer hållbar utveckling i 

mottagarländer. EIB:s 

finansieringstransaktioner ska i synnerhet 

möta de ökade behoven av infrastruktur 

och anknutna tjänster för att hantera 

migranttillströmningen och öka 

sysselsättningsmöjligheterna i 

värdsamhällena och för 

flyktinggrupperna i syfte att främja 

ekonomisk integration och att göra det 

möjligt för flyktingar att bli 

självförsörjande. 

EIB:s finansieringstransaktioner som 

stöder de allmänna mål som fastställs i 

punkt 1 d ska stödja investeringsprojekt 

som angriper de bakomliggande orsakerna 

till migrationstrycket relaterade till 

fattigdom, underutveckling, ojämlikhet, 

befolkningsökning, brist på 

arbetstillfällen och ekonomiska 

möjligheter samt klimatförändringar och 

bidrar till långsiktig ekonomisk 

motståndskraft samt säkerställer hållbar 

utveckling i mottagarländer, och samtidigt 

säkerställer förenlighet med målen för en 

hållbar utveckling. EIB:s 

finansieringstransaktioner ska i synnerhet 

stärka de humanitära insatserna och 

stödja skapandet av anständiga 

arbetstillfällen, samtidigt som full respekt 

för mänskliga rättigheter, 

arbetstagarrättigheter och sociala 

rättigheter, grundläggande friheter och 

jämställdhetsintegrering säkerställs med 
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stöd av en rättighetsbaserad strategi som 

omfattar alla mänskliga och sociala 

rättigheter i enlighet med principerna om 

transparens, delaktighet, icke-

diskriminering och ansvarsskyldighet. 

EIB:s finansieringstransaktioner ska ta 

hänsyn till att jämställdhet är en 

övergripande fråga i uppnåendet av 

hållbar utveckling. Ett 

jämställdhetsperspektiv ska tillämpas på 

alla sådana finansieringstransaktioner. 

EIB ska säkerställa att en handlingsplan 

för jämställdhet utarbetas senast den 31 

december 2017 och att alla EIB-

transaktioner inom ramen för detta 

mandat uppfyller principerna för dess 

jämställdhetsstrategi, som godkändes i 

december 2016. 

 

Ändringsförslag   21 

Förslag till beslut 

Artikel 1 – led 2 – led ca (nytt) 

Beslut nr 466/2014/EU 

Artikel 3 – punkt 9 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 ca) Punkt 9 ska ersättas med följande: 

”9. EU-garantin ska endast täcka EIB-

finansieringstransaktioner som genomförs i 

berättigade länder som har ingått ett 

ramavtal med EIB om de rättsliga villkoren 

för sådan finansiering.” 

”9. EU-garantin ska endast täcka EIB-

finansieringstransaktioner som genomförs i 

berättigade länder som har ingått ett 

ramavtal med EIB om de rättsliga villkoren 

för sådan finansiering. De rättsliga villkor 

enligt vilka verksamheten ska utföras ska 

även inkludera miljömässiga och sociala 

standarder, samt standarder för 

mänskliga rättigheter och arbetsnormer.” 

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

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

Motivering 

De ramavtal som ingåtts mellan EIB och ett mottagarland innehåller bland annat 

bestämmelser om beskattning, valutaöverföring, överföring av medel, tull- och 

skattebehandling av projekt, upphandling och behandling av bankens representanter. 
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Ramavtalen bör därför inkludera bestämmelser om skyldigheter på området för miljö, sociala 

frågor, mänskliga rättigheter och arbetsrättsliga frågor. 

 

Ändringsförslag   22 

Förslag till beslut 

Artikel 1 – led 3a (nytt) 

Beslut nr 466/2014/EU 

Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 3a) I artikel 9.1 ska följande stycke 

införas: 

 ”EIB ska säkerställa att principen om ett 

fritt, på förhand inhämtat och 

välinformerat samtycke genomförs innan 

finansieringstransaktioner beviljas som 

rör mark och naturresurser.” 

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

20160926&qid=1488388409292&from=EN) 

Motivering 

FN:s generalförsamling antog 2007 FN:s förklaring om urbefolkningars rättigheter, i vilken 

man erkänner deras rättigheter och specifikt nämner ett fritt, på förhand inhämtat och 

välinformerat samtycke (FPIC) som en förutsättning för all verksamhet som påverkar deras 

förfäders marker, territorier och naturresurser. Denna princip bör också respekteras i EIB:s 

transaktioner. 

 

Ändringsförslag   23 

Förslag till beslut 

Artikel 1 – led 3b (nytt) 

Beslut nr 466/2014/EU 

Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 3b) I artikel 9.1 ska följande stycke 

införas: 

 EIB ska utarbeta en praktisk vägledning 

för bedömningen av aspekter som rör alla 

grundläggande mänskliga rättigheter, 

vilken ska användas vid 

förhandsbedömningen och den löpande 



 

AD\1122193SV.docx 17/23 PE599.683v03-00 

 SV 

övervakningen av de enskilda projekten, 

däribland projekt som involverar 

finansiella intermediärer, på grundval av 

befintliga ramar, i synnerhet EU:s 

strategiska ram och handlingsplan för 

mänskliga rättigheter. 

 

Ändringsförslag   24 

Förslag till beslut 

Artikel 1 – led 5 – led a 

Beslut nr 466/2014/EU 

Artikel 11 – punkt 1 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) EIB ska utveckla indikatorer för projekt 

som bidrar till en strategisk respons för att 

ta itu med grundorsakerna till migration.” 

b) EIB ska, i samråd och samarbete med 

intressenter och det civila samhället, 
utveckla indikatorer för projekt som bidrar 

till en strategisk respons för att ta itu med 

grundorsakerna till migration och bidra till 

den långsiktiga ekonomiska 

motståndskraften i transit- och 

värdsamhällena.” 

 

Ändringsförslag   25 

Förslag till beslut 

Artikel 1 – led 5 – led aa (nytt) 

Beslut nr 466/2014/EU 

Artikel 11 – punkt 1 – led c 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 aa) Artikel 11.1 c ska ersättas med 

följande: 

”c) En bedömning av EIB-

finansieringstransaktionernas bidrag till 

uppnåendet av målen för unionens yttre 

politik och strategiska mål, med hänsyn till 

de tekniska operativa riktlinjer som avses 

i artikel 5.” 

”c) En bedömning av EIB-

finansieringstransaktionernas bidrag till 

uppnåendet av målen för unionens yttre 

politik och strategiska mål.” 

 Kommissionen ska i samarbete med 

Europeiska utrikestjänsten fastställa en 

ram och metod för EIB:s årliga 

rapportering om de transaktioner som 
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omfattas av EU-garantin och deras 

förenlighet med de allmänna principer 

som vägleder unionens yttre åtgärder 

enligt artikel 21 i EU-fördraget. 

Huvudmålet med denna rapportering ska 

vara att kontrollera att EIB iakttar 

skyldigheterna i EU-fördraget och särskilt 

bestämmelserna i artikel 21, inklusive 

respekt och främjande av mänskliga 

rättigheter, utrotning av fattigdom och 

hantering av miljörisker. 

 Metoden ska utvecklas av kommissionen 

och utrikestjänsten under det första året 

efter det att detta reviderade beslut har 

trätt i kraft och ska bygga på rapportering 

om hur EIB iakttar de mänskliga 

rättigheterna, enligt kraven i EU:s 

strategiska ram och handlingsplan för 

mänskliga rättigheter. 

 Kommissionen ska, på grundval av den 

årliga rapporteringen från EIB, varje år 

för Europaparlamentet lägga fram sin 

egen utvärdering av den information som 

EIB tillhandahåller och föreslå eventuella 

ändringar i de strategier och förfaranden 

som EIB följer. Dessa ändringar ska 

föreläggas medlemsstaterna för 

antagande efter beaktande av 

Europaparlamentets yttrande över dessa 

ändringar. Eventuella rekommendationer 

från kommissionen och 

Europaparlamentet om hur EIB:s 

rapportering skulle kunna förbättras i 

detta hänseende ska uppmärksammas i 

samband med uppdateringen av de 

regionala tekniska operativa riktlinjerna.” 

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

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

 

Ändringsförslag   26 

Förslag till beslut 

Artikel 1 – led 5 – led b 

Beslut nr 466/2014/EU 

Artikel 11 – punkt 1 – led j 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

j) en utvärdering av hur EIB:s 

finansieringstransaktioner bidragit till en 

strategisk respons för att ta itu med de 

bakomliggande orsakerna till migration. ; 

j) en utvärdering av hur EIB:s 

finansieringstransaktioner bidragit till en 

strategisk respons för att ta itu med de 

bakomliggande orsakerna till migration 

som beror på fattigdom, ojämlikhet, 

befolkningsökning, brist på 

arbetstillfällen och ekonomiska 

möjligheter samt klimatförändringar och 

för att bidra till den långsiktiga 

ekonomiska motståndskraften i transit- 

och värdsamhällena. 

 

Ändringsförslag   27 

Förslag till beslut 

Artikel 1 – punkt 1 – led 5a (nytt) 

Beslut nr 466/2014/EU 

Artikel 12 – punkt 1 – inledningen 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 5a) I artikel 12.1 ska inledningen 

ersättas med följande: 

”1. I enlighet med bankens egen 

öppenhetspolitik och unionens principer 

för tillgång till handlingar och information, 

och successivt i enlighet med standarderna 

inom det internationella initiativet för 

öppenhet (Iati), ska EIB på sin webbplats 

tillgängliggöra information om” 

”1. I enlighet med bankens egen 

öppenhetspolitik och unionens lagstiftning 

om tillgång till handlingar och information, 

och successivt i enlighet med standarderna 

inom det internationella initiativet för 

öppenhet (Iati), ska EIB på sin webbplats 

tillgängliggöra information om” 

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

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

 

Ändringsförslag   28 

Förslag till beslut 

Artikel 1 – punkt 1 – led 5b (nytt) 

Beslut nr 466/2014/EU 

Artikel 12 – punkt 1 – led ba (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 5b) I artikel 12.1 ska följande led införas: 
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 ”ba) EIB ska i sitt offentliga register 

tillgängliggöra följande dokument: 

 – Alla REM-formulär för projekt som 

omfattas av denna garanti, i synnerhet de 

som visar hur en sådan garanti bidrar till 

målsättningarna för unionens yttre 

åtgärder, med särskild fokus på dess 

ekonomiska, sociala och miljömässiga 

effekter. 

 – Övervakning och utvärderingsrapporter. 

 – Slutrapporter för projekt. 

 – Yttranden som avges av kommissionen 

enligt det förfarande som anges i artikel 

19 i EIB:s stadga. 

Motivering 

Tillgång till information och handlingar som omfattas av denna garanti bör baseras direkt på 

EU:s befintliga lagstiftning om tillgång till handlingar och information, såsom förordning nr 

1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och 

kommissionens handlingar och förordning nr 1367/2006 av den 6 september 2006 om 

tillämpning av bestämmelserna i Århuskonventionen om tillgång till information, 

allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor på 

gemenskapens institutioner och organ. 

 

Ändringsförslag  29 

Förslag till beslut 

Bilaga II 

Beslut nr 466/2014/EU 

Bilaga II – del B – punkt 2 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Östeuropa, södra Kaukasien och Ryssland: Östeuropa och södra Kaukasien: 

 

Ändringsförslag  30 

Förslag till beslut 

Bilaga II 

Beslut nr 466/2014/EU 

Bilaga II – del B – punkt 2 – stycke 4 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Ryssland utgår 

 

Ändringsförslag  31 

Förslag till beslut 

Bilaga II 

Beslut nr 466/2014/EU 

Bilaga II – del C – punkt 1 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Argentina, Bolivia, Brasilien, Colombia, 

Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Kuba, Mexiko, 

Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, 

Uruguay, Venezuela 

Argentina, Bolivia, Brasilien, Chile, 

Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 

Salvador, Guatemala, Honduras, Kuba, 

Mexiko, Nicaragua, Panama, Paraguay, 

Peru, Uruguay, Venezuela 

 

Ändringsförslag  32 

Förslag till beslut 

Bilaga III 

Beslut nr 466/2014/EU 

Bilaga III – del B – punkt 2 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Östeuropa, södra Kaukasien och Ryssland: Östeuropa och södra Kaukasien: 

 

Ändringsförslag  33 

Förslag till beslut 

Bilaga III 

Beslut nr 466/2014/EU 

Bilaga III – del B – punkt 2 – stycke 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Ryssland utgår 
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