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Ændringsforslag 1
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. fremhæver betydningen af Den 
Europæiske Investeringsbanks (EIB's) 
aktiviteter med henblik på at øge det 
nuværende investeringsniveau i EU, som 
ligger under det historiske gennemsnit og 
ikke er tilstrækkeligt til at opfylde EU's 
ambitioner om bæredygtighed og social 
innovation; understreger, at det for at 
opfylde disse ambitioner er nødvendigt 
med en større risikovillighed fra EIB's side 
sideløbende med øget egenkapital og 
udvikling af ekspertise inden for 
innovative finansieringsinstrumenter; 
opfordrer til at sikre en passende 
kapitalisering af EIB med henblik på at 
muliggøre anvendelsen af innovative 
instrumenter i forbindelse med 
finansiering af projekter, der rummer et 
betydeligt potentiale for bæredygtighed og 
for sociale og innovative gevinster;

1. fremhæver betydningen af Den 
Europæiske Investeringsbanks (EIB's) 
aktiviteter med henblik på at genoprette 
investeringsaktiviteten i EU, som ligger 
under det historiske gennemsnit; 
understreger, at en større risikovillighed fra 
EIB's side bør undgås i betragtning af 
investeringsklimaets sårbare natur i EU 
på grund af ECB's ultralempelige 
rentepolitik, som kan have forårsaget 
aktivbobler på alle europæiske markeder, 
og som har bidraget til zombificeringen af 
op til 10 % af europæiske virksomheder, 
ifølge den Internationale Betalingsbanks 
årsberetning for 2019; opfordrer til en 
passende afkapitalisering af EIB efter 
brexit, da Det Forenede Kongerige tegner 
sig for 18 % af bankens kapital;

Or. en

Ændringsforslag 2
Manon Aubry

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. fremhæver betydningen af Den 
Europæiske Investeringsbanks (EIB's) 
aktiviteter med henblik på at øge det 
nuværende investeringsniveau i EU, som 
ligger under det historiske gennemsnit og 
ikke er tilstrækkeligt til at opfylde EU's 
ambitioner om bæredygtighed og social 
innovation; understreger, at det for at 

1. fremhæver betydningen af Den 
Europæiske Investeringsbanks (EIB's) 
aktiviteter med henblik på at øge det 
nuværende investeringsniveau i EU, som 
ligger under det historiske gennemsnit og 
ikke er tilstrækkeligt til at opfylde EU's 
ambitioner om bæredygtighed og social 
innovation; bemærker, at det europæiske 
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opfylde disse ambitioner er nødvendigt 
med en større risikovillighed fra EIB's side 
sideløbende med øget egenkapital og 
udvikling af ekspertise inden for innovative 
finansieringsinstrumenter; opfordrer til at 
sikre en passende kapitalisering af EIB 
med henblik på at muliggøre anvendelsen 
af innovative instrumenter i forbindelse 
med finansiering af projekter, der rummer 
et betydeligt potentiale for bæredygtighed 
og for sociale og innovative gevinster;

finanspolitiske råd i sin gennemgang af 
twopack- og sixpack-lovgivningen 
understregede, at EU's nuværende 
finanspolitiske regler ikke forhindrer 
alvorlige nedskæringer i offentlige 
investeringer; glæder sig over, at 
Kommissionen har forpligtet sig til at 
gennemgå disse regler; opfordrer 
Kommissionen til at være særlig 
opmærksom i sit lovgivningsforslag på 
denne problemstilling, som det 
europæiske finanspolitiske råd har 
påpeget, og til at sikre, at EU's 
finanspolitiske regler understøtter EIB's 
fremtidige bestræbelser på at øge 
offentlige investeringer i EU; understreger 
endvidere, at det for at opfylde disse 
ambitioner er nødvendigt med en større 
risikovillighed fra EIB's side sideløbende 
med øget egenkapital og udvikling af 
ekspertise inden for innovative 
finansieringsinstrumenter; opfordrer til at 
sikre en passende kapitalisering af EIB 
med henblik på at muliggøre anvendelsen 
af innovative instrumenter i forbindelse 
med finansiering af projekter, der rummer 
et betydeligt potentiale for bæredygtighed 
og for sociale og innovative gevinster;

Or. en

Ændringsforslag 3
Frances Fitzgerald

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. fremhæver betydningen af Den 
Europæiske Investeringsbanks (EIB's) 
aktiviteter med henblik på at øge det 
nuværende investeringsniveau i EU, som 
ligger under det historiske gennemsnit og 
ikke er tilstrækkeligt til at opfylde EU's 
ambitioner om bæredygtighed og social 
innovation; understreger, at det for at 

1. fremhæver betydningen af Den 
Europæiske Investeringsbanks (EIB's) 
aktiviteter med henblik på at øge det 
nuværende investeringsniveau i EU, som 
ligger under det historiske gennemsnit og 
ikke er tilstrækkeligt til at opfylde EU's 
ambitioner om bæredygtighed, 
konkurrenceevne, innovation og 
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opfylde disse ambitioner er nødvendigt 
med en større risikovillighed fra EIB's side 
sideløbende med øget egenkapital og 
udvikling af ekspertise inden for innovative 
finansieringsinstrumenter; opfordrer til at 
sikre en passende kapitalisering af EIB 
med henblik på at muliggøre anvendelsen 
af innovative instrumenter i forbindelse 
med finansiering af projekter, der rummer 
et betydeligt potentiale for bæredygtighed 
og for sociale og innovative gevinster;

jobskabelse, samt ambitioner på det 
økonomiske og sociale område; 
understreger, at det for at opfylde disse 
ambitioner er nødvendigt med en større 
risikovillighed fra EIB's side, forudsat at 
sådanne udlån opfylder EIB's kriterier for 
støtteberettigelse, og under hensyntagen 
til, at bevarelse at EIB's AAA-
kreditvurdering er af yderste vigtighed, 
sideløbende med øget egenkapital og 
udvikling af ekspertise inden for innovative 
finansieringsinstrumenter; opfordrer til at 
sikre en passende kapitalisering af EIB 
med henblik på at muliggøre anvendelsen 
af innovative instrumenter i forbindelse 
med finansiering af projekter, der rummer 
et betydeligt potentiale for bæredygtighed, 
økonomiske, sociale og innovative 
gevinster, samt gevinster inden for 
konkurrenceevne og jobskabelse;

Or. en

Ændringsforslag 4
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. fremhæver betydningen af Den 
Europæiske Investeringsbanks (EIB's) 
aktiviteter med henblik på at øge det 
nuværende investeringsniveau i EU, som 
ligger under det historiske gennemsnit og 
ikke er tilstrækkeligt til at opfylde EU's 
ambitioner om bæredygtighed og social 
innovation; understreger, at det for at 
opfylde disse ambitioner er nødvendigt 
med en større risikovillighed fra EIB's side 
sideløbende med øget egenkapital og 
udvikling af ekspertise inden for innovative 
finansieringsinstrumenter; opfordrer til at 
sikre en passende kapitalisering af EIB 
med henblik på at muliggøre anvendelsen 
af innovative instrumenter i forbindelse 

1. fremhæver betydningen af Den 
Europæiske Investeringsbanks (EIB's) 
aktiviteter med henblik på at øge det 
nuværende investeringsniveau i EU, som 
ligger under det historiske gennemsnit og 
ikke er tilstrækkeligt til at opfylde EU's 
ambitioner om bæredygtighed og social 
innovation; understreger, at det for at 
opfylde disse ambitioner er nødvendigt 
med en større risikovillighed fra EIB's side 
sideløbende med øget egenkapital og 
udvikling af ekspertise inden for innovative 
finansieringsinstrumenter; opfordrer til at 
sikre en passende kapitalisering af EIB 
med henblik på at muliggøre anvendelsen 
af innovative instrumenter i forbindelse 
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med finansiering af projekter, der rummer 
et betydeligt potentiale for bæredygtighed 
og for sociale og innovative gevinster;

med finansiering af projekter, der rummer 
et betydeligt potentiale for bæredygtighed 
og for sociale og innovative gevinster; 
anmoder EIB om at gribe ind, når der 
opstår specifikke markedssvigt, som f.eks. 
den finansielle krise og SMV'ers og 
innovatorers vanskeligheder med at få 
adgang til finansiering;

Or. it

Ændringsforslag 5
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. fremhæver betydningen af Den 
Europæiske Investeringsbanks (EIB's) 
aktiviteter med henblik på at øge det 
nuværende investeringsniveau i EU, som 
ligger under det historiske gennemsnit og 
ikke er tilstrækkeligt til at opfylde EU's 
ambitioner om bæredygtighed og social 
innovation; understreger, at det for at 
opfylde disse ambitioner er nødvendigt 
med en større risikovillighed fra EIB's side 
sideløbende med øget egenkapital og 
udvikling af ekspertise inden for innovative 
finansieringsinstrumenter; opfordrer til at 
sikre en passende kapitalisering af EIB 
med henblik på at muliggøre anvendelsen 
af innovative instrumenter i forbindelse 
med finansiering af projekter, der rummer 
et betydeligt potentiale for bæredygtighed 
og for sociale og innovative gevinster;

1. fremhæver betydningen af Den 
Europæiske Investeringsbanks (EIB's) 
aktiviteter for økonomisk, social og 
territorial samhørighed i EU og for lokal 
finansiering med henblik på at 
imødekomme borgernes behov; beklager, 
at det nuværende investeringsniveau i EU 
ikke er tilstrækkeligt til at opfylde EU's 
ambitioner om bæredygtighed og social 
innovation; understreger, at det for at 
opfylde disse ambitioner er nødvendigt 
med en større risikovillighed fra EIB's side 
med forskellige former for adskillelse 
sideløbende med øget egenkapital og 
udvikling af ekspertise inden for innovative 
finansieringsinstrumenter; opfordrer til at 
sikre en passende kapitalisering af EIB 
med henblik på at muliggøre anvendelsen 
af innovative instrumenter i forbindelse 
med finansiering af projekter, der rummer 
et betydeligt potentiale for bæredygtighed 
og for sociale og innovative gevinster;

Or. fr

Ændringsforslag 6
Alfred Sant
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Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. fremhæver betydningen af Den 
Europæiske Investeringsbanks (EIB's) 
aktiviteter med henblik på at øge det 
nuværende investeringsniveau i EU, som 
ligger under det historiske gennemsnit og 
ikke er tilstrækkeligt til at opfylde EU's 
ambitioner om bæredygtighed og social 
innovation; understreger, at det for at 
opfylde disse ambitioner er nødvendigt 
med en større risikovillighed fra EIB's side 
sideløbende med øget egenkapital og 
udvikling af ekspertise inden for innovative 
finansieringsinstrumenter; opfordrer til at 
sikre en passende kapitalisering af EIB 
med henblik på at muliggøre anvendelsen 
af innovative instrumenter i forbindelse 
med finansiering af projekter, der rummer 
et betydeligt potentiale for bæredygtighed 
og for sociale og innovative gevinster;

1. fremhæver betydningen af Den 
Europæiske Investeringsbanks (EIB's) 
aktiviteter med henblik på at øge det 
nuværende investeringsniveau i EU, som 
dog fortsat ligger under det historiske 
gennemsnit og ikke er tilstrækkeligt til at 
opfylde EU's ambitioner om 
bæredygtighed og social innovation; 
understreger, at det for at opfylde disse 
ambitioner er nødvendigt med en større 
risikovillighed fra EIB's side, især inden 
for de sektorer og regioner, som ikke 
formår at tiltrække investeringer udefra, 
sideløbende med øget egenkapital og 
udvikling af ekspertise inden for innovative 
finansieringsinstrumenter; opfordrer til at 
sikre en passende kapitalisering af EIB 
med henblik på at muliggøre anvendelsen 
af innovative instrumenter i forbindelse 
med finansiering af projekter, som udløser 
nye, meningsfulde investeringer, der 
rummer et betydeligt potentiale for 
bæredygtighed og for sociale og innovative 
gevinster

Or. en

Ændringsforslag 7
Dragoş Pîslaru, Olivier Chastel, Stéphanie Yon-Courtin, Luis Garicano, Monica 
Semedo, Engin Eroglu, Ondřej Kovařík

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. fremhæver betydningen af Den 
Europæiske Investeringsbanks (EIB's) 
aktiviteter med henblik på at øge det 
nuværende investeringsniveau i EU, som 
ligger under det historiske gennemsnit og 
ikke er tilstrækkeligt til at opfylde EU's 

1. fremhæver betydningen af Den 
Europæiske Investeringsbanks (EIB's) 
aktiviteter med henblik på at øge det 
nuværende investeringsniveau i EU, som 
ligger under det historiske gennemsnit og 
ikke er tilstrækkeligt til at opfylde EU's 
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ambitioner om bæredygtighed og social 
innovation; understreger, at det for at 
opfylde disse ambitioner er nødvendigt 
med en større risikovillighed fra EIB's side 
sideløbende med øget egenkapital og 
udvikling af ekspertise inden for innovative 
finansieringsinstrumenter; opfordrer til at 
sikre en passende kapitalisering af EIB 
med henblik på at muliggøre anvendelsen 
af innovative instrumenter i forbindelse 
med finansiering af projekter, der rummer 
et betydeligt potentiale for bæredygtighed 
og for sociale og innovative gevinster;

ambitioner inden for bæredygtighed og 
innovation, samt ambitioner på det sociale 
og økonomiske område; understreger, at 
det for at opfylde disse ambitioner er 
nødvendigt med en større risikovillighed 
fra EIB's side sideløbende med øget 
egenkapital og udvikling af ekspertise 
inden for innovative 
finansieringsinstrumenter i forbindelse med 
finansiering af projekter, der rummer et 
betydeligt potentiale for bæredygtighed og 
for sociale, økonomiske og innovative 
gevinster, samt gevinster inden for 
konkurrenceevne; understreger EIB's 
betydning og additionalitet for 
investeringer på tværs af EU, og 
påskønner den i forretningsplanen for 
2019 anførte åbenhed for samarbejde med 
partnere;

Or. en

Ændringsforslag 8
Joachim Schuster, Jonás Fernández

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. fremhæver betydningen af Den 
Europæiske Investeringsbanks (EIB's) 
aktiviteter med henblik på at øge det 
nuværende investeringsniveau i EU, som 
ligger under det historiske gennemsnit og 
ikke er tilstrækkeligt til at opfylde EU's 
ambitioner om bæredygtighed og social 
innovation; understreger, at det for at 
opfylde disse ambitioner er nødvendigt 
med en større risikovillighed fra EIB's side 
sideløbende med øget egenkapital og 
udvikling af ekspertise inden for innovative 
finansieringsinstrumenter; opfordrer til at 
sikre en passende kapitalisering af EIB 
med henblik på at muliggøre anvendelsen 
af innovative instrumenter i forbindelse 
med finansiering af projekter, der rummer 

1. fremhæver betydningen af Den 
Europæiske Investeringsbanks (EIB's) 
aktiviteter med henblik på at øge det 
nuværende investeringsniveau i EU, som 
ligger under det historiske gennemsnit og 
ikke er tilstrækkeligt til at opfylde EU's 
ambitioner om bæredygtighed og social 
innovation; understreger, at det for at 
opfylde disse ambitioner er nødvendigt 
med en større risikovillighed fra EIB's side 
sideløbende med øget egenkapital og 
udvikling af ekspertise inden for innovative 
finansieringsinstrumenter; opfordrer til en 
generel stigning i EIB's kapitalisering med 
henblik på at muliggøre flere langfristede 
lån samt anvendelsen af innovative 
instrumenter i forbindelse med finansiering 
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et betydeligt potentiale for bæredygtighed 
og for sociale og innovative gevinster;

af projekter, der rummer et betydeligt 
potentiale for bæredygtighed og for sociale 
og innovative gevinster, uanset den 
endelige aftale mellem Det Forenede 
Kongerige og EIB efter brexit;

Or. en

Ændringsforslag 9
Manon Aubry

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. fremhæver betydningen af Den 
Europæiske Investeringsbanks (EIB's) 
aktiviteter med henblik på at øge det 
nuværende investeringsniveau i EU, som 
ligger under det historiske gennemsnit og 
ikke er tilstrækkeligt til at opfylde EU's 
ambitioner om bæredygtighed og social 
innovation; understreger, at det for at 
opfylde disse ambitioner er nødvendigt 
med en større risikovillighed fra EIB's side 
sideløbende med øget egenkapital og 
udvikling af ekspertise inden for innovative 
finansieringsinstrumenter; opfordrer til at 
sikre en passende kapitalisering af EIB 
med henblik på at muliggøre anvendelsen 
af innovative instrumenter i forbindelse 
med finansiering af projekter, der rummer 
et betydeligt potentiale for bæredygtighed 
og for sociale og innovative gevinster;

1. fremhæver betydningen af Den 
Europæiske Investeringsbanks (EIB's) 
aktiviteter med henblik på at øge det 
nuværende investeringsniveau i EU, som 
ligger under det historiske gennemsnit og 
ikke er tilstrækkeligt til at opfylde EU's 
ambitioner om bæredygtighed og social 
innovation; understreger, at det for at 
opfylde disse ambitioner er nødvendigt 
med en større risikovillighed fra EIB's side 
sideløbende med øget egenkapital og 
udvikling af ekspertise inden for innovative 
finansieringsinstrumenter; opfordrer til at 
sikre en passende kapitalisering af EIB 
med henblik på at muliggøre anvendelsen 
af innovative instrumenter i forbindelse 
med finansiering af projekter, der rummer 
et betydeligt potentiale for bæredygtighed 
og for sociale og innovative gevinster, især 
projekter, der skaber bæredygtig 
beskæftigelse, mindsker ulighed og 
understøtter social og regional 
samhørighed;

Or. en

Ændringsforslag 10
Ryszard Antoni Legutko, Bogdan Rzońca

Udkast til udtalelse
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Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. fremhæver betydningen af Den 
Europæiske Investeringsbanks (EIB's) 
aktiviteter med henblik på at øge det 
nuværende investeringsniveau i EU, som 
ligger under det historiske gennemsnit og 
ikke er tilstrækkeligt til at opfylde EU's 
ambitioner om bæredygtighed og social 
innovation; understreger, at det for at 
opfylde disse ambitioner er nødvendigt 
med en større risikovillighed fra EIB's side 
sideløbende med øget egenkapital og 
udvikling af ekspertise inden for innovative 
finansieringsinstrumenter; opfordrer til at 
sikre en passende kapitalisering af EIB 
med henblik på at muliggøre anvendelsen 
af innovative instrumenter i forbindelse 
med finansiering af projekter, der rummer 
et betydeligt potentiale for bæredygtighed 
og for sociale og innovative gevinster;

1. fremhæver betydningen af Den 
Europæiske Investeringsbanks (EIB's) 
aktiviteter med henblik på at øge det 
nuværende investeringsniveau i EU, som 
ligger under det historiske gennemsnit og 
ikke er tilstrækkeligt til at opfylde EU's 
ambitioner om bæredygtighed og social 
innovation; understreger, at det for at 
opfylde disse ambitioner er nødvendigt 
med øget aktivitet fra EIB's side 
sideløbende med øget egenkapital og 
udvikling af ekspertise inden for innovative 
finansieringsinstrumenter; opfordrer til at 
sikre en passende kapitalisering af EIB 
med henblik på at muliggøre anvendelsen 
af innovative instrumenter i forbindelse 
med finansiering af projekter, der rummer 
et betydeligt potentiale for bæredygtighed 
og for sociale og innovative gevinster;

Or. pl

Ændringsforslag 11
Jessica Stegrud

Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. understreger behovet for at mindske 
risikoen for fortrængning af den private 
sektor ved at fokusere på langsigtet 
finansiering, som ellers ikke er 
tilgængelig for EIB-kunder på 
markederne, eller ved øget risikovillighed, 
samtidig med at EIB's høje 
kreditværdighed bevares, navnlig ved at 
støtte finansieringen af projekter, der ikke 
ellers ville blive finansieret, især 
innovative nystartede virksomheder og 
SMV'er; støtter EIB's tilgang til hjælp 
med mobilisering af privat kapital ved 
hjælp af lån og garantier; påpeger 
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endvidere, at merværdien ved EIB-
finansiering også består i at yde teknisk 
rådgivning og kapacitetsopbygning for at 
hjælpe projekter med at blive 
investeringsklare;

Or. en

Ændringsforslag 12
Frances Fitzgerald

Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. bifalder det faktum, at EIB-Gruppen i 
2018 investerede 23,3 mia. EUR i SMV'er 
og midcapselskaber og støttede 374 000 
små virksomheder; mener, at støtte til 
SMV'er bør forblive en grundlæggende 
målsætning for EIB, og opfordrer 
indtrængende til, at der lægges større 
vægt på finansiering af SMV'er for at 
mindske disse virksomheders udækkede 
finansieringsbehov;

Or. en

Ændringsforslag 13
Frances Fitzgerald

Udkast til udtalelse
Punkt 1 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1b. bemærker, at EIB's 
investeringsrapport for 2019 fremhævede 
det faktum, at investeringer i 
infrastruktur ligger fast på 1,7 % af EU's 
BNP, det laveste i 15 år i Europa; 
opfordrer på det kraftigste EIB til at 
fortsætte sine bestræbelser på at støtte 
investeringer yderligere med henblik på at 
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opnå en mere bæredygtig og 
konkurrencedygtig europæisk økonomi;

Or. en

Ændringsforslag 14
Jessica Stegrud

Udkast til udtalelse
Punkt 1 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1b. understreger, at EIB's 
finansieringsaktiviteter ikke kan erstatte 
produktivitetsforbedrende 
strukturreformer og bæredygtige 
finanspolitikker i medlemsstaterne;

Or. en

Ændringsforslag 15
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. glæder sig over, at den tiltrædende 
formand for Kommissionen har forpligtet 
sig til at gøre visse EIB-sektioner til en 
klimabank, og glæder sig over tilsagnet fra 
EIB's formand om at øge andelen af EIB's 
finansiering til klimaindsatsen og til 
miljømæssig bæredygtighed til mindst 50 
% senest i 2025 og om at tilpasse alle EIB's 
finansieringsaktiviteter til målene i 
Parisaftalen inden udgangen af 2020; 
opfordrer Kommissionen til snarest muligt 
at forelægge en ambitiøs ny europæisk plan 
for bæredygtig investering, som også 
omfatter yderligere finansielle 
forpligtelser, og til at støtte EIB fuldt ud i 
dens ambitioner for bæredygtighed;

2. forkaster Kommissionens formands 
forpligtelse til at gøre visse EIB-sektioner 
til en klimabank, og glæder sig over 
tilsagnet fra EIB's formand om at øge 
andelen af EIB's finansiering til 
klimaindsatsen og til miljømæssig 
bæredygtighed til mindst 50 % senest i 
2025 og om at tilpasse alle EIB's 
finansieringsaktiviteter til målene i 
Parisaftalen inden udgangen af 2020, da 
det vil bidrage til fremkomsten af grønne 
aktivbobler i hele EU, som er en trussel 
mod de europæiske finansmarkeders 
modstandskraft og bæredygtighed; 
opfordrer Kommissionen til at afholde sig 
fra at forelægge en alt for ambitiøs ny 
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europæisk plan for bæredygtig investering;

Or. en

Ændringsforslag 16
Bogdan Rzońca, Ryszard Antoni Legutko

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. glæder sig over, at den tiltrædende 
formand for Kommissionen har forpligtet 
sig til at gøre visse EIB-sektioner til en 
klimabank, og glæder sig over tilsagnet fra 
EIB's formand om at øge andelen af EIB's 
finansiering til klimaindsatsen og til 
miljømæssig bæredygtighed til mindst 50 
% senest i 2025 og om at tilpasse alle EIB's 
finansieringsaktiviteter til målene i 
Parisaftalen inden udgangen af 2020; 
opfordrer Kommissionen til snarest muligt 
at forelægge en ambitiøs ny europæisk plan 
for bæredygtig investering, som også 
omfatter yderligere finansielle 
forpligtelser, og til at støtte EIB fuldt ud i 
dens ambitioner for bæredygtighed;

2. noterer sig, at den tiltrædende formand 
for Kommissionen har forpligtet sig til at 
gøre visse EIB-sektioner til en klimabank, 
og glæder sig over tilsagnet fra EIB's 
formand om at øge andelen af EIB's 
finansiering til klimaindsatsen og til 
miljømæssig bæredygtighed til mindst 50 
% senest i 2025 og om at tilpasse alle EIB's 
finansieringsaktiviteter til målene i 
Parisaftalen inden for en tidsramme, der 
ikke vil gå ud over EIB's andre 
forpligtelser; opfordrer Kommissionen til 
snarest muligt at forelægge en ambitiøs ny 
europæisk plan for bæredygtig investering, 
som tager de enkelte medlemsstaters og 
regioners reelle behov i betragtning, og 
hvor der tages hensyn til yderligere 
finansielle forpligtelser, og til at støtte EIB 
fuldt ud i dens ambitioner for en udvidelse 
af sine bæredygtige aktiviteter; minder 
samtidigt om, at EIB blev oprettet med 
henblik på at mindske økonomiske og 
sociale uligheder inden for EU; 
understreger i den sammenhæng EIB's 
afgørende betydning for, at fonden for 
retfærdig omstilling kan fungere 
tilfredsstillende i fremtiden;

y

Or. pl

Ændringsforslag 17
Enikő Győri
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Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. glæder sig over, at den tiltrædende 
formand for Kommissionen har forpligtet 
sig til at gøre visse EIB-sektioner til en 
klimabank, og glæder sig over tilsagnet fra 
EIB's formand om at øge andelen af EIB's 
finansiering til klimaindsatsen og til 
miljømæssig bæredygtighed til mindst 50 
% senest i 2025 og om at tilpasse alle EIB's 
finansieringsaktiviteter til målene i 
Parisaftalen inden udgangen af 2020; 
opfordrer Kommissionen til snarest muligt 
at forelægge en ambitiøs ny europæisk plan 
for bæredygtig investering, som også 
omfatter yderligere finansielle 
forpligtelser, og til at støtte EIB fuldt ud i 
dens ambitioner for bæredygtighed;

2. glæder sig over, at den tiltrædende 
formand for Kommissionen har forpligtet 
sig til at gøre visse EIB-sektioner til en 
klimabank, og glæder sig over tilsagnet fra 
EIB's formand om at øge andelen af EIB's 
finansiering til klimaindsatsen og til 
miljømæssig bæredygtighed til mindst 50 
% senest i 2025 og om at tilpasse alle EIB's 
finansieringsaktiviteter til målene i 
Parisaftalen inden udgangen af 2020; 
opfordrer Kommissionen til snarest muligt 
at forelægge en ambitiøs ny europæisk plan 
for bæredygtig investering, som også 
omfatter yderligere finansielle 
forpligtelser, og til at støtte EIB fuldt ud i 
dens ambitioner for bæredygtighed; 
opfordrer Kommissionen til at tage de 
forskellige medlemslandes økonomiske 
situation og kapacitet i betragtning, og 
udarbejde en form for særbehandling 
eller udvidet overgangsperiode til 
samhørighedslandene, så overgangen til 
en klimaneutral økonomi ikke vil være en 
ubærlig byrde for dem;

Or. en

Ændringsforslag 18
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Neena Gill, 
Margarida Marques

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. glæder sig over, at den tiltrædende 
formand for Kommissionen har forpligtet 
sig til at gøre visse EIB-sektioner til en 
klimabank, og glæder sig over tilsagnet fra 
EIB's formand om at øge andelen af EIB's 
finansiering til klimaindsatsen og til 

2. glæder sig over, at den tiltrædende 
formand for Kommissionen har forpligtet 
sig til at gøre visse EIB-sektioner til en 
klimabank, og glæder sig over tilsagnet fra 
EIB's formand om at øge andelen af EIB's 
finansiering til klimaindsatsen og til 
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miljømæssig bæredygtighed til mindst 50 
% senest i 2025 og om at tilpasse alle EIB's 
finansieringsaktiviteter til målene i 
Parisaftalen inden udgangen af 2020; 
opfordrer Kommissionen til snarest muligt 
at forelægge en ambitiøs ny europæisk plan 
for bæredygtig investering, som også 
omfatter yderligere finansielle 
forpligtelser, og til at støtte EIB fuldt ud i 
dens ambitioner for bæredygtighed;

miljømæssig bæredygtighed til mindst 50 
% senest i 2025 og om at tilpasse alle EIB's 
finansieringsaktiviteter til målene i 
Parisaftalen inden udgangen af 2020; 
opfordrer EIB til at afsætte den resterende 
finansiering til håndtering af den 
teknologiske omstilling, stille midler til 
rådighed for langsigtet forskning og 
innovation, SMV'er, understøtte den 
sociale økonomi samt styrke den sociale 
og territoriale samhørighed, nemlig ved at 
afhjælpe de nuværende 
investeringsmangler i almennyttigt 
boligbyggeri og offentlig infrastruktur; 
opfordrer Kommissionen til snarest muligt 
at forelægge en ambitiøs ny europæisk plan 
for bæredygtig investering, som også 
omfatter yderligere finansielle 
forpligtelser, og til at støtte EIB fuldt ud i 
dens ambitioner for bæredygtighed;

Or. en

Ændringsforslag 19
Frances Fitzgerald

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. glæder sig over, at den tiltrædende 
formand for Kommissionen har forpligtet 
sig til at gøre visse EIB-sektioner til en 
klimabank, og glæder sig over tilsagnet fra 
EIB's formand om at øge andelen af EIB's 
finansiering til klimaindsatsen og til 
miljømæssig bæredygtighed til mindst 50 
% senest i 2025 og om at tilpasse alle EIB's 
finansieringsaktiviteter til målene i 
Parisaftalen inden udgangen af 2020; 
opfordrer Kommissionen til snarest muligt 
at forelægge en ambitiøs ny europæisk plan 
for bæredygtig investering, som også 
omfatter yderligere finansielle 
forpligtelser, og til at støtte EIB fuldt ud i 
dens ambitioner for bæredygtighed;

2. glæder sig over, at den tiltrædende 
formand for Kommissionen har forpligtet 
sig til at gøre visse EIB-sektioner til en 
klimabank, og glæder sig over EIB's 
bestyrelses beslutning om at øge andelen 
af EIB's finansiering til klimaindsatsen og 
til miljømæssig bæredygtighed til mindst 
50 % senest i 2025 og om at tilpasse alle 
EIB's finansieringsaktiviteter til målene i 
Parisaftalen inden udgangen af 2020; 
opfordrer Kommissionen til snarest muligt 
at forelægge en ambitiøs ny europæisk plan 
for bæredygtig investering, som også 
omfatter yderligere finansielle 
forpligtelser, og til at støtte EIB fuldt ud i 
dens ambitioner for bæredygtighed; 
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understreger vigtigheden af at supplere 
disse mål med tiltag til at sikre, at EIB-
finansieringen bidrager til en retfærdig 
overgang for de regioner eller lande, der 
berøres mere end andre, så ingen bliver 
ladt tilbage;

Or. en

Ændringsforslag 20
Jessica Stegrud

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. glæder sig over, at den tiltrædende 
formand for Kommissionen har forpligtet 
sig til at gøre visse EIB-sektioner til en 
klimabank, og glæder sig over tilsagnet fra 
EIB's formand om at øge andelen af EIB's 
finansiering til klimaindsatsen og til 
miljømæssig bæredygtighed til mindst 50 
% senest i 2025 og om at tilpasse alle EIB's 
finansieringsaktiviteter til målene i 
Parisaftalen inden udgangen af 2020; 
opfordrer Kommissionen til snarest 
muligt at forelægge en ambitiøs ny 
europæisk plan for bæredygtig 
investering, som også omfatter yderligere 
finansielle forpligtelser, og til at støtte 
EIB fuldt ud i dens ambitioner for 
bæredygtighed;

2. noterer sig, at formanden for 
Kommissionen har forpligtet sig til at gøre 
visse EIB-sektioner til en klimabank, og 
glæder sig over tilsagnet fra EIB's formand 
om at øge andelen af EIB's finansiering til 
klimaindsatsen og til miljømæssig 
bæredygtighed til mindst 50 % senest i 
2025 og om at tilpasse alle EIB's 
finansieringsaktiviteter til målene i 
Parisaftalen inden udgangen af 2020; 

Or. en

Ændringsforslag 21
Manon Aubry

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. glæder sig over, at den tiltrædende 2. glæder sig over, at den tiltrædende 
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formand for Kommissionen har forpligtet 
sig til at gøre visse EIB-sektioner til en 
klimabank, og glæder sig over tilsagnet fra 
EIB's formand om at øge andelen af EIB's 
finansiering til klimaindsatsen og til 
miljømæssig bæredygtighed til mindst 50 
% senest i 2025 og om at tilpasse alle EIB's 
finansieringsaktiviteter til målene i 
Parisaftalen inden udgangen af 2020; 
opfordrer Kommissionen til snarest muligt 
at forelægge en ambitiøs ny europæisk plan 
for bæredygtig investering, som også 
omfatter yderligere finansielle 
forpligtelser, og til at støtte EIB fuldt ud i 
dens ambitioner for bæredygtighed;

formand for Kommissionen har forpligtet 
sig til at gøre visse EIB-sektioner til en 
klimabank, og glæder sig over tilsagnet fra 
EIB's formand om at øge andelen af EIB's 
finansiering til klimaindsatsen og til 
miljømæssig bæredygtighed til mindst 50 
% senest i 2025 og om at tilpasse alle EIB's 
finansieringsaktiviteter til målene i 
Parisaftalen inden udgangen af 2020; 
bifalder EIB's tilsagn om at indstille 
finansieringen af olie-, gas- og 
kulprojekter efter 2021; opfordrer 
Kommissionen til snarest muligt at 
forelægge en ambitiøs ny europæisk plan 
for bæredygtig investering, som også 
omfatter yderligere finansielle 
forpligtelser, og til at støtte EIB fuldt ud i 
dens ambitioner for bæredygtighed; 
opfordrer EIB til at indtage en afgørende 
rolle inden for bæredygtig finansiering 
både i og uden for Europa;

Or. en

Ændringsforslag 22
Dragoş Pîslaru, Olivier Chastel, Stéphanie Yon-Courtin, Luis Garicano, Monica 
Semedo, Engin Eroglu, Gilles Boyer

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. glæder sig over, at den tiltrædende 
formand for Kommissionen har forpligtet 
sig til at gøre visse EIB-sektioner til en 
klimabank, og glæder sig over tilsagnet fra 
EIB's formand om at øge andelen af EIB's 
finansiering til klimaindsatsen og til 
miljømæssig bæredygtighed til mindst 50 
% senest i 2025 og om at tilpasse alle EIB's 
finansieringsaktiviteter til målene i 
Parisaftalen inden udgangen af 2020; 
opfordrer Kommissionen til snarest muligt 
at forelægge en ambitiøs ny europæisk plan 
for bæredygtig investering, som også 
omfatter yderligere finansielle 

2. glæder sig over, at den tiltrædende 
formand for Kommissionen har forpligtet 
sig til at gøre visse EIB-sektioner til en 
klimabank, og glæder sig over tilsagnet fra 
EIB's formand om at øge andelen af EIB's 
finansiering til klimaindsatsen og til 
miljømæssig bæredygtighed til mindst 50 
% senest i 2025 og om at tilpasse alle EIB's 
finansieringsaktiviteter til målene i 
Parisaftalen inden udgangen af 2020 og 
principperne i EU's kommende grønne 
aftale; opfordrer Kommissionen til snarest 
muligt at forelægge en ambitiøs ny 
europæisk plan for bæredygtig investering, 
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forpligtelser, og til at støtte EIB fuldt ud i 
dens ambitioner for bæredygtighed;

som også omfatter yderligere finansielle 
forpligtelser, og til at støtte EIB fuldt ud i 
dens ambitioner for bæredygtighed;

Or. en

Ændringsforslag 23
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Neena Gill

Udkast til udtalelse
Punkt 2 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2a. understreger den vigtige rolle, som 
den offentlige sektor spiller i opfyldelsen 
af de investeringsmål, den nye 
Kommission har offentliggjort om 
frigivelse af 1 000 mia. EUR til 
investeringer i grøn omstilling over det 
næste årti; opfordrer derfor EIB til at øge 
den tekniske støtte og langsigtede 
finansiering til kommuner og offentlige 
virksomheder samt øge EIB's 
finansieringskvote for alle 
støtteberettigede offentlige projekter, der 
støtter den grønne omstilling, med op til 
75 %;

Or. en

Ændringsforslag 24
Aurore Lalucq

Udkast til udtalelse
Punkt 2 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2a. understreger, at EU og 
medlemsstaterne ikke investerer 
tilstrækkeligt i bekæmpelse af 
klimaforandringer, digital revolution og 
offentlige tjenester, hvilket udgør en 
trussel mod den grønne omstilling og 
reduktionen af indkomstulighederne i 
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Europa;

Or. fr

Ændringsforslag 25
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Jonás Fernández, Aurore Lalucq

Udkast til udtalelse
Punkt 2 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2b. opfordrer medlemsstaterne til at 
udarbejde en "gylden regel" for offentlig 
investering i den sociale og miljømæssige 
omstilling til en bæredygtig, 
kulstofneutral økonomi, inklusive 
projekter, der medfinansieres af EIB, 
hvorved disse undtages fra udregningen 
af de nationale offentlige underskud;

Or. en

Ændringsforslag 26
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Margarida Marques

Udkast til udtalelse
Punkt 2 c (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2c. bifalder EIB's bestyrelses beslutning 
om at indstille finansieringen af de fleste 
energiprojekter, der involverer fossile 
brændstoffer, fra udgangen af 2021 og 
gradvist øge andelen af finansiering 
tilegnet klimaforanstaltninger og 
miljømæssig bæredygtighed, indtil den 
vokser til 50 % af alle aktiviteter i 2025; 
fremhæver, at ekstraordinær finansiering 
til gas som overgangsenergikilde er mulig 
i overensstemmelse med EIB's 
fremadrettede udlånspolitik, såfremt den 
anvendes i kombination med vedvarende 
energikilder som en overgangsteknologi 
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til erstatning for kul, hvor der ikke findes 
andre alternativer, såfremt der træffes 
sikkerhedsforanstaltninger til 
forebyggelse af fastlåsningsvirkninger, og 
når der er truffet foranstaltninger til at 
sikre, at emissionsreduktionskursen 
fortsat vil være i overensstemmelse med 
målene i Parisaftalen; understreger, at 
finansiering af vedvarende energikilder 
skal være topprioriteten;

Or. en

Ændringsforslag 27
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. understreger, at EIB for at blive EU's 
klimabank bør standse al finansiel støtte 
til projekter, der involverer fossile 
brændstoffer senest inden udgangen af 
2020 og bringe alle sine aktiviteter, 
herunder EIF-foranstaltninger, på linje 
med Parisaftalens mål; opfordrer EIB til 
at gøre dekarboniseringsforpligtelser til 
en betingelse for, at virksomhederne kan 
modtage støtte fra EIB; opfordrer EIB til 
at anvende rammerne for EU's taksonomi 
som benchmark for sine klima- og 
miljøinvesteringer, når denne er blevet 
formelt vedtaget; opfordrer EIB til at 
udvikle en troværdig metode til at måle, 
oplyse om og realisere 
"paristilpasningen" af sine 
finansieringstransaktioner;

udgår

Or. en

Ændringsforslag 28
Jessica Stegrud
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Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. understreger, at EIB for at blive EU's 
klimabank bør standse al finansiel støtte 
til projekter, der involverer fossile 
brændstoffer senest inden udgangen af 
2020 og bringe alle sine aktiviteter, 
herunder EIF-foranstaltninger, på linje 
med Parisaftalens mål; opfordrer EIB til 
at gøre dekarboniseringsforpligtelser til 
en betingelse for, at virksomhederne kan 
modtage støtte fra EIB; opfordrer EIB til 
at anvende rammerne for EU's taksonomi 
som benchmark for sine klima- og 
miljøinvesteringer, når denne er blevet 
formelt vedtaget; opfordrer EIB til at 
udvikle en troværdig metode til at måle, 
oplyse om og realisere 
"paristilpasningen" af sine 
finansieringstransaktioner;

3. understreger, at for at EIB kan blive 
betragtet som en troværdig, pålidelig kilde 
til investeringer i den europæiske 
økonomi, bør dets mål ikke politiseres, og 
dets investeringer bør foretages 
hovedsageligt ud fra den virkning, de vil 
have på vækst og beskæftigelse; 
understreger, at EIB's primære fokus, idet 
det ser ud til, at Europa står over for en ny 
recession inden for en overskuelig 
fremtid, bør være vækst- og 
beskæftigelsesfremmende tiltag;

Or. en

Ændringsforslag 29
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. understreger, at EIB for at blive EU's 
klimabank bør standse al finansiel støtte til 
projekter, der involverer fossile 
brændstoffer senest inden udgangen af 
2020 og bringe alle sine aktiviteter, 
herunder EIF-foranstaltninger, på linje med 
Parisaftalens mål; opfordrer EIB til at gøre 
dekarboniseringsforpligtelser til en 
betingelse for, at virksomhederne kan 
modtage støtte fra EIB; opfordrer EIB til at 
anvende rammerne for EU's taksonomi 
som benchmark for sine klima- og 

3. understreger, at EIB for at blive EU's 
klimabank bør standse al finansiel støtte til 
projekter, der involverer fossile 
brændstoffer senest inden udgangen af 
2020 og bringe alle sine aktiviteter, 
herunder EIF-foranstaltninger, på linje med 
Parisaftalens mål; opfordrer EIB til at gøre 
dekarboniseringsforpligtelser til en 
betingelse for, at virksomhederne kan 
modtage støtte fra EIB; opfordrer EIB til at 
anvende rammerne for EU's taksonomi 
som benchmark for sine klima- og 
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miljøinvesteringer, når denne er blevet 
formelt vedtaget; opfordrer EIB til at 
udvikle en troværdig metode til at måle, 
oplyse om og realisere "paristilpasningen" 
af sine finansieringstransaktioner;

miljøinvesteringer, når denne er blevet 
formelt vedtaget; opfordrer EIB til at 
udvikle en troværdig metode til at måle, 
oplyse om og realisere "paristilpasningen" 
af sine finansieringstransaktioner; 
understreger, at det er vigtigt, at de 
projekter, der bør samfinansieres af EIB, 
er forenelige med de nationale 
klimapolitiske mål, der er knyttet til 
gennemførelsen af COP21;

Or. it

Ændringsforslag 30
Bogdan Rzońca, Ryszard Antoni Legutko

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. understreger, at EIB for at blive EU's 
klimabank bør standse al finansiel støtte 
til projekter, der involverer fossile 
brændstoffer senest inden udgangen af 
2020 og bringe alle sine aktiviteter, 
herunder EIF-foranstaltninger, på linje 
med Parisaftalens mål; opfordrer EIB til at 
gøre dekarboniseringsforpligtelser til en 
betingelse for, at virksomhederne kan 
modtage støtte fra EIB; opfordrer EIB til 
at anvende rammerne for EU's taksonomi 
som benchmark for sine klima- og 
miljøinvesteringer, når denne er blevet 
formelt vedtaget; opfordrer EIB til at 
udvikle en troværdig metode til at måle, 
oplyse om og realisere "paristilpasningen" 
af sine finansieringstransaktioner;

3. noterer sig EIB's bestyrelses beslutning 
om at indstille finansieringen af de fleste 
energiprojekter, der involverer fossile 
brændstoffer, fra udgangen af 2021 og 
gradvist øge andelen af finansiering 
tilegnet klimaforanstaltninger og 
miljømæssig bæredygtighed, indtil den 
vokser til 50 % af alle aktiviteter i 2025; 
opfordrer EIB til at anvende rammerne for 
EU's taksonomi som benchmark for sine 
klima- og miljøinvesteringer, når denne er 
blevet formelt vedtaget; opfordrer EIB til 
at udvikle en troværdig metode til at måle, 
oplyse om og realisere "paristilpasningen" 
af sine finansieringstransaktioner;

Or. en

Ændringsforslag 31
Manon Aubry

Udkast til udtalelse
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Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. understreger, at EIB for at blive EU's 
klimabank bør standse al finansiel støtte til 
projekter, der involverer fossile 
brændstoffer senest inden udgangen af 
2020 og bringe alle sine aktiviteter, 
herunder EIF-foranstaltninger, på linje med 
Parisaftalens mål; opfordrer EIB til at gøre 
dekarboniseringsforpligtelser til en 
betingelse for, at virksomhederne kan 
modtage støtte fra EIB; opfordrer EIB til at 
anvende rammerne for EU's taksonomi 
som benchmark for sine klima- og 
miljøinvesteringer, når denne er blevet 
formelt vedtaget; opfordrer EIB til at 
udvikle en troværdig metode til at måle, 
oplyse om og realisere "paristilpasningen" 
af sine finansieringstransaktioner;

3. understreger, at EIB for at blive EU's 
klimabank bør standse al finansiel støtte til 
projekter, der involverer fossile 
brændstoffer senest inden udgangen af 
2020 og bringe alle sine aktiviteter, 
herunder EIF-foranstaltninger og 
energistrategi, på linje med Parisaftalens 
mål og EU's grønne aftale; opfordrer EIB 
til at gøre dekarboniseringsforpligtelser til 
en betingelse for, at virksomhederne kan 
modtage støtte fra EIB; opfordrer EIB til at 
anvende rammerne for EU's taksonomi 
som benchmark for sine klima- og 
miljøinvesteringer, når denne er blevet 
formelt vedtaget; opfordrer EIB til at 
udvikle en troværdig metode til at måle, 
oplyse om og realisere "paristilpasningen" 
af sine finansieringstransaktioner;

Or. en

Ændringsforslag 32
Joachim Schuster

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. understreger, at EIB for at blive EU's 
klimabank bør standse al finansiel støtte 
til projekter, der involverer fossile 
brændstoffer senest inden udgangen af 
2020 og bringe alle sine aktiviteter, 
herunder EIF-foranstaltninger, på linje med 
Parisaftalens mål; opfordrer EIB til at gøre 
dekarboniseringsforpligtelser til en 
betingelse for, at virksomhederne kan 
modtage støtte fra EIB; opfordrer EIB til at 
anvende rammerne for EU's taksonomi 
som benchmark for sine klima- og 
miljøinvesteringer, når denne er blevet 
formelt vedtaget; opfordrer EIB til at 

3. understreger, at EIB for at blive EU's 
klimabank også bør bringe alle sine 
aktiviteter, herunder EIF-foranstaltninger, 
på linje med Parisaftalens mål; opfordrer 
EIB til at gøre 
dekarboniseringsforpligtelser til en 
betingelse for, at virksomhederne kan 
modtage støtte fra EIB; opfordrer EIB til at 
anvende rammerne for EU's taksonomi 
som benchmark for sine klima- og 
miljøinvesteringer, når denne er blevet 
formelt vedtaget; opfordrer EIB til at 
udvikle en troværdig metode til at måle, 
oplyse om og realisere "paristilpasningen" 
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udvikle en troværdig metode til at måle, 
oplyse om og realisere "paristilpasningen" 
af sine finansieringstransaktioner;

af sine finansieringstransaktioner;

Or. en

Ændringsforslag 33
Aurore Lalucq

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. understreger, at EIB for at blive EU's 
klimabank bør standse al finansiel støtte til 
projekter, der involverer fossile 
brændstoffer senest inden udgangen af 
2020 og bringe alle sine aktiviteter, 
herunder EIF-foranstaltninger, på linje med 
Parisaftalens mål; opfordrer EIB til at gøre 
dekarboniseringsforpligtelser til en 
betingelse for, at virksomhederne kan 
modtage støtte fra EIB; opfordrer EIB til at 
anvende rammerne for EU's taksonomi 
som benchmark for sine klima- og 
miljøinvesteringer, når denne er blevet 
formelt vedtaget; opfordrer EIB til at 
udvikle en troværdig metode til at måle, 
oplyse om og realisere "paristilpasningen" 
af sine finansieringstransaktioner;

3. understreger, at EIB for at blive EU's 
klimabank bør standse al finansiel støtte til 
projekter, der involverer fossile 
brændstoffer, herunder investeringer i 
gassektoren, senest inden udgangen af 
2020 og bringe alle sine aktiviteter, 
herunder EIF-foranstaltninger, på linje med 
Parisaftalens mål; opfordrer EIB til at gøre 
dekarboniseringsforpligtelser til en 
betingelse for, at virksomhederne kan 
modtage støtte fra EIB; opfordrer EIB til at 
anvende rammerne for EU's taksonomi 
som benchmark for sine klima- og 
miljøinvesteringer, når denne er blevet 
formelt vedtaget; opfordrer EIB til at 
udvikle en troværdig metode til at måle, 
oplyse om og realisere "paristilpasningen" 
af sine finansieringstransaktioner;

Or. fr

Ændringsforslag 34
Frances Fitzgerald

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. understreger, at EIB for at blive EU's 
klimabank bør standse al finansiel støtte til 

3. bifalder EIB's beslutning om at standse 
al finansiel støtte til projekter, der 
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projekter, der involverer fossile 
brændstoffer senest inden udgangen af 
2020 og bringe alle sine aktiviteter, 
herunder EIF-foranstaltninger, på linje med 
Parisaftalens mål; opfordrer EIB til at gøre 
dekarboniseringsforpligtelser til en 
betingelse for, at virksomhederne kan 
modtage støtte fra EIB; opfordrer EIB til at 
anvende rammerne for EU's taksonomi 
som benchmark for sine klima- og 
miljøinvesteringer, når denne er blevet 
formelt vedtaget; opfordrer EIB til at 
udvikle en troværdig metode til at måle, 
oplyse om og realisere "paristilpasningen" 
af sine finansieringstransaktioner;

involverer fossile brændstoffer senest 
inden udgangen af 2021 og bringe hele 
porteføljen, herunder EIF-foranstaltninger, 
på linje med Parisaftalens mål; opfordrer 
EIB til at tilskynde til 
dekarboniseringsforpligtelser for 
virksomheder, som modtager støtte fra 
EIB, og tilbyde rådgivning om, hvordan 
virksomheder kan dekarbonisere; 
opfordrer EIB til at anvende rammerne for 
EU's taksonomi som benchmark for sine 
klima- og miljøinvesteringer, når denne er 
blevet formelt vedtaget; opfordrer EIB til 
at udvikle en troværdig metode til at måle, 
oplyse om og realisere "paristilpasningen" 
af sine finansieringstransaktioner;

Or. en

Ændringsforslag 35
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Neena Gill

Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3a. opfordrer indtrængende EIB og 
medlemsstaterne til i løbet af hele 
udfasningsprocessen at sikre, at regioner, 
hvor den lokale økonomi og beskæftigelse 
i høj grad er forbundet med fossile 
brændstoffer, og hvor der mangler 
finansiering, kompenseres med betydelig 
investering i uddannelse og alternative 
økonomiske muligheder, som garanterer 
grønne job af høj kvalitet, hvorved man 
sikrer en jævn omstilling, hvor ingen 
lades tilbage; mener, at sammenhæng og 
koordinering med andre EU-
finansieringsinstrumenter vil være af 
afgørende betydning i denne forbindelse;

Or. en
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Ændringsforslag 36
Rovana Plumb

Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3a. fremhæver behovet for proaktiv støtte 
af områder, hvor arbejdspladser på 
nuværende tidspunkt er afhængige af 
industrisektorer med høje 
emissionsniveauer, hvor der er behov for 
nye grønne arbejdspladser; opfordrer EIB 
til at støtte en retfærdig omstilling for 
regioner og samfund med høje CO2-
emissioner;

Or. en

Ændringsforslag 37
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. understreger, at det centrale kvantitative 
mål for Den Europæiske Fond for 
Strategiske Investeringer (EFSI) om at 
mobilisere yderligere 500 mia. EUR i 
private og offentlige investeringer i 
fremtidige investeringsstrategier bør 
erstattes af målbare mål for 
bæredygtighed og for den sociale 
indvirkning; opfordrer EIB til at øge 
andelen af EFSIog InvestEU-finansiering 
til projekter, der i væsentlig grad bidrager 
til EU's mål om bæredygtighed og sociale 
mål; opfordrer Kommissionen til at sikre, 
at InvestEU's metoder til troværdig 
kontrol af bæredygtighed er i fuld 
overensstemmelse med EU's 
bæredygtighedsmål;

4. understreger, at det centrale kvantitative 
mål for Den Europæiske Fond for 
Strategiske Investeringer (EFSI) om at 
mobilisere yderligere 500 mia. EUR i 
private og offentlige investeringer bør 
slettes; minder om, at EIB er 
medlemslandenes bank, hvor 
medlemslandene er bankens aktionærer, 
og at den derfor ikke er en EU-institution, 
hvilket betyder, at den bør foretage 
investeringsbeslutninger uden 
indblanding fra Kommissionen eller 
andre EU-institutioner;
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Or. en

Ændringsforslag 38
Frances Fitzgerald

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. understreger, at det centrale kvantitative 
mål for Den Europæiske Fond for 
Strategiske Investeringer (EFSI) om at 
mobilisere yderligere 500 mia. EUR i 
private og offentlige investeringer i 
fremtidige investeringsstrategier bør 
erstattes af målbare mål for 
bæredygtighed og for den sociale 
indvirkning; opfordrer EIB til at øge 
andelen af EFSIog InvestEU-finansiering 
til projekter, der i væsentlig grad bidrager 
til EU's mål om bæredygtighed og sociale 
mål; opfordrer Kommissionen til at sikre, 
at InvestEU's metoder til troværdig kontrol 
af bæredygtighed er i fuld 
overensstemmelse med EU's 
bæredygtighedsmål;

4. understreger, at det centrale kvantitative 
mål for Den Europæiske Fond for 
Strategiske Investeringer (EFSI) om at 
mobilisere yderligere 500 mia. EUR i 
private og offentlige investeringer ikke bør 
være de væsentligste succesfaktorer for 
EFSI, og at bæredygtighed og social 
indvirkning bør være lige så 
betydningsfulde; opfordrer EIB til at 
afsætte tilstrækkelig finansiering via 
EFSI og InvestEU til projekter, der i 
væsentlig grad bidrager til EU's mål om 
bæredygtighed og sociale mål, i tråd med 
relevante EU-regler; opfordrer 
Kommissionen til at sikre, at InvestEU's 
metoder til troværdig kontrol af 
bæredygtighed er i fuld overensstemmelse 
med EU's bæredygtighedsmål;

Or. en

Ændringsforslag 39
Dragoş Pîslaru, Olivier Chastel, Stéphanie Yon-Courtin, Luis Garicano, Monica 
Semedo, Engin Eroglu, Gilles Boyer

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. understreger, at det centrale kvantitative 
mål for Den Europæiske Fond for 
Strategiske Investeringer (EFSI) om at 
mobilisere yderligere 500 mia. EUR i 
private og offentlige investeringer i 
fremtidige investeringsstrategier bør 

4. understreger, at det centrale kvantitative 
mål for Den Europæiske Fond for 
Strategiske Investeringer (EFSI) om at 
mobilisere yderligere 500 mia. EUR i 
private og offentlige investeringer i 
fremtidige investeringsstrategier bør 
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erstattes af målbare mål for bæredygtighed 
og for den sociale indvirkning; opfordrer 
EIB til at øge andelen af EFSIog InvestEU-
finansiering til projekter, der i væsentlig 
grad bidrager til EU's mål om 
bæredygtighed og sociale mål; opfordrer 
Kommissionen til at sikre, at InvestEU's 
metoder til troværdig kontrol af 
bæredygtighed er i fuld overensstemmelse 
med EU's bæredygtighedsmål;

erstattes af målbare mål for bæredygtighed 
og for den sociale indvirkning; opfordrer 
EIB til at øge andelen af EFSI- og 
InvestEU-finansiering til projekter, der 
udformes inden for rammerne af 
politikområdet for bæredygtig 
infrastruktur og/eller politikområdet for 
sociale investeringer og færdigheder; 
opfordrer Kommissionen til at sikre, at 
InvestEU's metoder til troværdig kontrol af 
bæredygtighed er i fuld overensstemmelse 
med EU's bæredygtighedsmål, og at 
evalueringskriterierne for sociale 
projekter tager hensyn til principperne i 
den europæiske søjle for sociale 
rettigheder;

Or. en

Ændringsforslag 40
Manon Aubry

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. understreger, at det centrale kvantitative 
mål for Den Europæiske Fond for 
Strategiske Investeringer (EFSI) om at 
mobilisere yderligere 500 mia. EUR i 
private og offentlige investeringer i 
fremtidige investeringsstrategier bør 
erstattes af målbare mål for bæredygtighed 
og for den sociale indvirkning; opfordrer 
EIB til at øge andelen af EFSIog InvestEU-
finansiering til projekter, der i væsentlig 
grad bidrager til EU's mål om 
bæredygtighed og sociale mål; opfordrer 
Kommissionen til at sikre, at InvestEU's 
metoder til troværdig kontrol af 
bæredygtighed er i fuld overensstemmelse 
med EU's bæredygtighedsmål;

4. understreger, at det centrale kvantitative 
mål for Den Europæiske Fond for 
Strategiske Investeringer (EFSI) om at 
mobilisere yderligere 500 mia. EUR i 
private og offentlige investeringer i 
fremtidige investeringsstrategier bør 
erstattes af målbare mål for bæredygtighed 
og for den sociale indvirkning; opfordrer 
EIB til at øge andelen af EFSIog InvestEU-
finansiering til projekter, der i væsentlig 
grad bidrager til EU's mål om 
bæredygtighed og sociale mål; opfordrer 
Kommissionen til at sikre, at InvestEU's 
metoder til troværdig kontrol af 
bæredygtighed er i fuld overensstemmelse 
med EU's bæredygtighedsmål; beklager, at 
EIB har finansieret projekter, som har 
ført til krænkelser af 
menneskerettighederne; understreger, at 
der er blevet påvist nogle svagheder i 
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måden, hvorpå EIB har håndteret klager 
indgivet i klagemekanismen; opfordrer 
EIB til at foretage systematiske 
menneskerettighedskonsekvensanalyser 
inden finansiering af et projekt;

Or. en

Ændringsforslag 41
Manon Aubry

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. understreger, at det centrale kvantitative 
mål for Den Europæiske Fond for 
Strategiske Investeringer (EFSI) om at 
mobilisere yderligere 500 mia. EUR i 
private og offentlige investeringer i 
fremtidige investeringsstrategier bør 
erstattes af målbare mål for bæredygtighed 
og for den sociale indvirkning; opfordrer 
EIB til at øge andelen af EFSIog InvestEU-
finansiering til projekter, der i væsentlig 
grad bidrager til EU's mål om 
bæredygtighed og sociale mål; opfordrer 
Kommissionen til at sikre, at InvestEU's 
metoder til troværdig kontrol af 
bæredygtighed er i fuld overensstemmelse 
med EU's bæredygtighedsmål;

4. understreger, at det centrale kvantitative 
mål for Den Europæiske Fond for 
Strategiske Investeringer (EFSI) om at 
mobilisere yderligere 500 mia. EUR i 
private og offentlige investeringer i 
fremtidige investeringsstrategier bør 
erstattes af målbare mål for bæredygtighed 
og for den sociale indvirkning; opfordrer 
EIB til at øge andelen af EFSIog InvestEU-
finansiering til projekter, der i væsentlig 
grad bidrager til EU's mål om 
bæredygtighed, sociale mål og mindskelse 
af uligheder; opfordrer EIB til, gennem 
sine udlånsaktiviteter, at prioritere 
understøttelse af, at FN's mål for 
bæredygtig udvikling opnås; opfordrer 
Kommissionen til at sikre, at InvestEU's 
metoder til troværdig kontrol af 
bæredygtighed er i fuld overensstemmelse 
med EU's bæredygtighedsmål;

Or. en

Ændringsforslag 42
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Udkast til udtalelse
Punkt 4
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. understreger, at det centrale kvantitative 
mål for Den Europæiske Fond for 
Strategiske Investeringer (EFSI) om at 
mobilisere yderligere 500 mia. EUR i 
private og offentlige investeringer i 
fremtidige investeringsstrategier bør 
erstattes af målbare mål for bæredygtighed 
og for den sociale indvirkning; opfordrer 
EIB til at øge andelen af EFSIog InvestEU-
finansiering til projekter, der i væsentlig 
grad bidrager til EU's mål om 
bæredygtighed og sociale mål; opfordrer 
Kommissionen til at sikre, at InvestEU's 
metoder til troværdig kontrol af 
bæredygtighed er i fuld overensstemmelse 
med EU's bæredygtighedsmål;

4. understreger, at det centrale kvantitative 
mål for Den Europæiske Fond for 
Strategiske Investeringer (EFSI) om at 
mobilisere yderligere 500 mia. EUR i 
private og offentlige investeringer i 
fremtidige investeringsstrategier bør 
erstattes af målbare mål for bæredygtighed 
og for den sociale indvirkning; opfordrer 
EIB til at øge andelen af EFSIog InvestEU-
finansiering til projekter, der i væsentlig 
grad bidrager til EU's mål om 
bæredygtighed og sociale mål; opfordrer 
Kommissionen til at sikre, at InvestEU's 
metoder til troværdig kontrol af 
bæredygtighed er i fuld overensstemmelse 
med EU's bæredygtighedsmål; 
understreger i denne sammenhæng 
vigtigheden af at foretage nøjagtige ex 
ante- og ex post-vurderinger, at sikre, at 
aktiviteterne er bæredygtige, og at de 
sikrer en reel merværdi på det 
økonomiske, sociale og miljømæssige 
plan;

Or. it

Ændringsforslag 43
Bogdan Rzońca, Ryszard Antoni Legutko

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. understreger, at det centrale kvantitative 
mål for Den Europæiske Fond for 
Strategiske Investeringer (EFSI) om at 
mobilisere yderligere 500 mia. EUR i 
private og offentlige investeringer i 
fremtidige investeringsstrategier bør 
erstattes af målbare mål for bæredygtighed 
og for den sociale indvirkning; opfordrer 
EIB til at øge andelen af EFSIog InvestEU-
finansiering til projekter, der i væsentlig 
grad bidrager til EU's mål om 
bæredygtighed og sociale mål; opfordrer 

4. understreger, at det centrale kvantitative 
mål for Den Europæiske Fond for 
Strategiske Investeringer (EFSI) om at 
mobilisere yderligere 500 mia. EUR i 
private og offentlige investeringer i 
fremtidige investeringsstrategier bør 
erstattes af målbare mål for bæredygtighed 
og for den sociale indvirkning; opfordrer 
EIB til at øge andelen af EFSIog InvestEU-
finansiering til projekter, der i væsentlig 
grad bidrager til EU's mål om 
bæredygtighed og sociale mål; opfordrer 



AM\1194884DA.docx 31/59 PE644.953v01-00

DA

Kommissionen til at sikre, at InvestEU's 
metoder til troværdig kontrol af 
bæredygtighed er i fuld overensstemmelse 
med EU's bæredygtighedsmål;

Kommissionen til at sikre, at InvestEU's 
metoder til troværdig kontrol af 
bæredygtighed er i fuld overensstemmelse 
med EU's bæredygtighedsmål; påpeger, at 
metoderne også bør afspejle forskellene 
på de forskellige InvestEU-områder, for 
at muliggøre gennemførelsespartneres 
effektive anvendelse af EU-garantien;

Or. en

Ændringsforslag 44
Alfred Sant

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. understreger, at det centrale kvantitative 
mål for Den Europæiske Fond for 
Strategiske Investeringer (EFSI) om at 
mobilisere yderligere 500 mia. EUR i 
private og offentlige investeringer i 
fremtidige investeringsstrategier bør 
erstattes af målbare mål for bæredygtighed 
og for den sociale indvirkning; opfordrer 
EIB til at øge andelen af EFSIog InvestEU-
finansiering til projekter, der i væsentlig 
grad bidrager til EU's mål om 
bæredygtighed og sociale mål; opfordrer 
Kommissionen til at sikre, at InvestEU's 
metoder til troværdig kontrol af 
bæredygtighed er i fuld overensstemmelse 
med EU's bæredygtighedsmål;

4. understreger, at det centrale kvantitative 
mål for Den Europæiske Fond for 
Strategiske Investeringer (EFSI) om at 
mobilisere yderligere 500 mia. EUR i 
private og offentlige investeringer i 
fremtidige investeringsstrategier bør 
erstattes af målbare mål for bæredygtighed, 
geografisk dækning og for den sociale 
indvirkning; opfordrer EIB til at øge 
andelen af EFSIog InvestEU-finansiering 
til projekter, der i væsentlig grad bidrager 
til EU's mål om bæredygtighed og sociale 
mål; opfordrer Kommissionen til at sikre, 
at InvestEU's metoder til troværdig kontrol 
af bæredygtighed er i fuld 
overensstemmelse med EU's 
bæredygtighedsmål;

Or. en

Ændringsforslag 45
Jessica Stegrud

Udkast til udtalelse
Punkt 4
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. understreger, at det centrale 
kvantitative mål for Den Europæiske 
Fond for Strategiske Investeringer (EFSI) 
om at mobilisere yderligere 500 mia. EUR 
i private og offentlige investeringer i 
fremtidige investeringsstrategier bør 
erstattes af målbare mål for 
bæredygtighed og for den sociale 
indvirkning; opfordrer EIB til at øge 
andelen af EFSIog InvestEU-finansiering 
til projekter, der i væsentlig grad bidrager 
til EU's mål om bæredygtighed og sociale 
mål; opfordrer Kommissionen til at sikre, 
at InvestEU's metoder til troværdig 
kontrol af bæredygtighed er i fuld 
overensstemmelse med EU's 
bæredygtighedsmål;

udgår

Or. en

Ændringsforslag 46
Bogdan Rzońca, Ryszard Antoni Legutko

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. understreger, at det centrale kvantitative 
mål for Den Europæiske Fond for 
Strategiske Investeringer (EFSI) om at 
mobilisere yderligere 500 mia. EUR i 
private og offentlige investeringer i 
fremtidige investeringsstrategier bør 
erstattes af målbare mål for bæredygtighed 
og for den sociale indvirkning; opfordrer 
EIB til at øge andelen af EFSIog InvestEU-
finansiering til projekter, der i væsentlig 
grad bidrager til EU's mål om 
bæredygtighed og sociale mål; opfordrer 
Kommissionen til at sikre, at InvestEU's 
metoder til troværdig kontrol af 
bæredygtighed er i fuld overensstemmelse 
med EU's bæredygtighedsmål;

4. understreger, at det centrale kvantitative 
mål for Den Europæiske Fond for 
Strategiske Investeringer (EFSI) om at 
mobilisere yderligere 500 mia. EUR i 
private og offentlige investeringer i 
fremtidige investeringsstrategier bør 
erstattes af målbare mål for bæredygtighed 
og for den sociale indvirkning; opfordrer 
EIB til at øge andelen af EFSIog InvestEU-
finansiering til projekter, der i væsentlig 
grad bidrager til EU's mål om 
bæredygtighed og sociale mål; opfordrer 
Kommissionen til at sikre, at InvestEU's 
metoder til troværdig kontrol af 
bæredygtighed tager hensyn til EU's 
bæredygtighedsmål;
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Or. pl

Ændringsforslag 47
Manon Aubry

Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4a. opfordrer EIB til at forpligte sig til at 
styrke sin politik for bekæmpelse af 
skattesvig, skatteunddragelse og 
skatteundgåelse; bifalder den nye politik 
for god forvaltning af usamarbejdsvillig 
jurisdiktion og skat samt brugen af EU-
listen over usamarbejdsvillige 
jurisdiktioner som en af referencelisterne; 
understreger dog, at der stadig er nogle 
svagheder i NCJ-politikken, som ikke 
forhindrer EIB i igen at finansiere 
projekter, der har forbindelse til skattely, 
og bidrage til uretfærdig beskatning; 
opfordrer indtrængende EIB til at udvikle 
mekanismer for at undgå at give næring 
til skatteunddragelse; opfordrer 
indtrængende EIB til ikke at finansiere 
eller bruge sin obligatoriske 
udflytningsklausul for ethvert 
foretagende, som gør brug af enheder, der 
er underlagt nulbeskatning eller 
skattesatser på under 50 % i forhold til 
projektets gennemførelsesland, inklusive 
hybride enheder; opfordrer indtrængende 
EIB til ikke at gøre brug af enheder, for 
hvilke et hybridt mismatch er en 
mulighed, især hvis der kan drages fordel 
af præferentielle skatteordninger, 
inklusive overførsel af immaterielle 
ejendomsrettigheder eller licensaftaler i 
lavbeskatningslande, eller hvis enhederne 
ikke er omfattet af lovgivning for 
kontrollerede udenlandske selskaber 
og/eller kildeskat;

Or. en
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Ændringsforslag 48
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Jonás Fernández, Aurore Lalucq

Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4a. er bekymret over konklusionerne i 
Den Europæiske Revisionsrets 
særberetning nr. 03/2019; fremhæver, at 
det af særberetningen fremgik, at en vis 
EFSI-støtte blot erstattede anden EIB- og 
EU-finansiering, og at en del af 
finansieringen gik til projekter, som 
kunne have brugt andre kilder til offentlig 
eller privat finansiering; bemærker 
endvidere, at det skønnes, at yderligere 
investeringer tiltrukket af EFSI 
sommetider blev overvurderet, og de fleste 
investeringer gik til få store EU-15-
medlemsstater med veletablerede 
nationale erhvervsfremmende banker; 
opfordrer EIB til at følge op på 
særberetningens konklusioner;

Or. en

Ændringsforslag 49
Dragoş Pîslaru, Olivier Chastel, Stéphanie Yon-Courtin, Luis Garicano, Monica 
Semedo, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Ondřej Kovařík

Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4a. understreger den nøglerolle, som EIB 
spiller i EU's målsætning om at 
konkurrere i global økonomi gennem øget 
innovation og yderligere indførelse af 
digitale teknologier; opfordrer EIB til 
yderligere at fremme og yde finansiel 
støtte til investering i digitale teknologier, 
arbejdstageres og arbejdsgiveres digitale 



AM\1194884DA.docx 35/59 PE644.953v01-00

DA

færdigheder, digital infrastruktur og 
kapacitetsopbygning for enheder, der har 
brug for støtte under hele 
digitaliseringsprocessen;

Or. en

Ændringsforslag 50
Bogdan Rzońca, Ryszard Antoni Legutko

Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4a. glæder sig over EIB's beslutning om 
fortsat at støtte samhørigheds- og 
konvergenspolitikkens målsætninger, 
herunder i form af strukturprojekter til 
afhjælpning af følgerne af ulighed, f.eks. i 
lande og regioner, som fortsat står over 
for udviklingsvanskeligheder, blandt 
andet som følge af EU's nye klimapolitik; 
anmoder i den sammenhæng om, at EIB's 
prioriteringer udvides til at omfatte 
samhørighedspolitik;

Or. pl

Ændringsforslag 51
Aurore Lalucq

Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4a. henstiller til, at EIB indskrænker sin 
finansiering af projekter som 
storlufthavne, da sådanne investeringer er 
i strid med EIB's grønne omstilling;

Or. fr
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Ændringsforslag 52
Dragoş Pîslaru, Olivier Chastel, Stéphanie Yon-Courtin, Luis Garicano, Monica 
Semedo, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Ondřej Kovařík

Udkast til udtalelse
Punkt 4 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4b. noterer sig resultaterne af EIB's 
investeringsrapport 2019/2020 med 
hensyn til SMV'er og midcapselskabers 
finansiering; understreger behovet for en 
øget indsats og for at udvikle metoder, der 
letter SMV'ers og midcapselskabers 
adgang til finansiering i hele EU-
området, og bifalder i denne henseende 
EIB's rolle i SMV-vinduets budgetgaranti 
i InvestEU-fonden; opfordrer EIB til at 
fortsætte og forbedre arbejdet med at 
overvinde forhindringer med hensyn til 
adgang og vækst for nyoprettede SMV'er, 
midcapselskaber, opstartsvirksomheder og 
vækstvirksomheder og ulighederne 
landene imellem med hensyn til ekstern 
finansiering for små virksomheder i EU;

Or. en

Ændringsforslag 53
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Neena Gill, 
Margarida Marques

Udkast til udtalelse
Punkt 4 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4b. erindrer om, at EIB-finansiering bør 
sikre additionalitet for projekter, der ellers 
ikke ville blive finansieret, og støtte 
projekter i overensstemmelse md EU's 
mål på områder, hvor markeder undlader 
at finansiere, yde langfristet finansiering 
og fremme investeringer, navnlig i 
regioner og sektorer med det største 
behov;
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Or. en

Ændringsforslag 54
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Neena Gill, 
Margarida Marques

Udkast til udtalelse
Punkt 4 c (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4c. påpeger endvidere, at EIB-
finansieringens additionalitet også består 
i ydelse af teknisk rådgivning og 
kapacitetsopbygning for at gøre 
projekterne investeringsparate og sikre 
hurtig mobilisering af ressourcer, ofte 
hurtigere end i den private sektor;

Or. en

Ændringsforslag 55
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Neena Gill

Udkast til udtalelse
Punkt 4 d (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4d. insisterer på, at det er nødvendigt at 
reducere den ulige geografiske fordeling 
af EIB's finansiering og garantere et 
stærkt fokus på mindre udviklede 
regioner, som ikke får tilstrækkelig del i 
EIB-finansieringen, eftersom økonomisk 
og social samhørighed i EU er en af 
EIB's målsætninger; bifalder i denne 
henseende EIB's meddelelse om at oprette 
en energiomstillingspakke med henblik på 
at yde ekstra støtte til de medlemsstater, 
der har mere udfordrende 
overgangsproblemer;

Or. en
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Ændringsforslag 56
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Neena Gill

Udkast til udtalelse
Punkt 4 e (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4e. opfordrer Kommissionen til at sikre, at 
InvestEU's metoder til gennemførelse af 
en troværdig kontrol af bæredygtighed er 
i fuld overensstemmelse med EU's 
bæredygtighedsmål;

Or. en

Ændringsforslag 57
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Aurore Lalucq

Udkast til udtalelse
Punkt 4 f (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4f. opfordrer medlemsstaterne til at 
gennemføre reformer af EIB's 
styringsstruktur for at sikre mere 
demokratisk kontrol af dets operationer, 
gøre det muligt for Europa-Parlamentet at 
øve væsentlig indflydelse i forbindelse 
med dens investeringsstrategi og sikre 
tilstrækkeligt tilsyn for nationale 
parlamenter, hvis det er relevant;

Or. en

Ændringsforslag 58
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Jonás Fernández, Neena Gill

Udkast til udtalelse
Punkt 4 g (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag
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4g. er af den opfattelse, at hvis EIB skal 
være EU's klimabank og spille en rolle i 
den retfærdige omstilling, skal det fremme 
mekanismer, der sikrer bedre 
inkorporering af bidrag fra forskellige 
interessenter såsom klimaeksperter, 
fagforeninger og NGO'er sammen med 
dets investeringsstrategi;

Or. en

Ændringsforslag 59
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Neena Gill

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. opfordrer EIB-Gruppen til at være mere 
gennemsigtig med hensyn til dens 
økonomiske operationer, dens anvendelse 
af EU's budgetgaranti, additionaliteten af 
EIB's transaktioner og med hensyn til 
eventuelle fremtidige planer om at oprette 
et datterselskab for udvikling inden for 
EIB, og opfordrer EIB-Gruppen til at 
forbedre sin ansvarlighed i disse 
spørgsmål; opfordrer til, at der for at 
styrke bankens ansvarlighed udarbejdes et 
aftalememorandum mellem EIB og 
Parlamentet med henblik på at forbedre 
den fremtidige adgang til EIB's 
dokumenter og data vedrørende 
strategiske retningslinjer og 
finansieringspolitikker.

5. opfordrer EIB-Gruppen til at være mere 
gennemsigtig med hensyn til dens 
økonomiske operationer, dens anvendelse 
af EU's budgetgaranti, additionaliteten af 
dets transaktioner og med hensyn til 
eventuelle fremtidige planer om at oprette 
et datterselskab for udvikling inden for 
EIB; opfordrer EIB-Gruppen til at forbedre 
sin ansvarlighed i disse spørgsmål; 
fremhæver i denne henseende behovet for 
at udføre forudgående og efterfølgende 
evaluering af den forventede og opnåede 
økonomiske, sociale og miljømæssige 
indvirkning og af den generelle 
makroøkonomiske indvirkning af EIB-
investering; understreger, at resultaterne 
af en sådan konsekvensanalyse bør gøres 
tilgængelige for offentligheden;

Or. en

Ændringsforslag 60
Manon Aubry

Udkast til udtalelse
Punkt 5
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. opfordrer EIB-Gruppen til at være mere 
gennemsigtig med hensyn til dens 
økonomiske operationer, dens anvendelse 
af EU's budgetgaranti, additionaliteten af 
EIB's transaktioner og med hensyn til 
eventuelle fremtidige planer om at oprette 
et datterselskab for udvikling inden for 
EIB, og opfordrer EIB-Gruppen til at 
forbedre sin ansvarlighed i disse 
spørgsmål; opfordrer til, at der for at styrke 
bankens ansvarlighed udarbejdes et 
aftalememorandum mellem EIB og 
Parlamentet med henblik på at forbedre 
den fremtidige adgang til EIB's 
dokumenter og data vedrørende strategiske 
retningslinjer og finansieringspolitikker.

5. opfordrer EIB-Gruppen til at være mere 
gennemsigtig med hensyn til dens 
økonomiske operationer, dens anvendelse 
af EU's budgetgaranti, additionaliteten af 
EIB's transaktioner og med hensyn til 
eventuelle fremtidige planer om at oprette 
et datterselskab for udvikling inden for 
EIB, og opfordrer EIB-Gruppen til at 
forbedre sin ansvarlighed i disse 
spørgsmål; opfordrer til, at der for at styrke 
bankens ansvarlighed udarbejdes et 
aftalememorandum mellem EIB og 
Parlamentet med henblik på at forbedre 
den fremtidige adgang til EIB's 
dokumenter og data vedrørende strategiske 
retningslinjer og finansieringspolitikker; 
opfordrer til, at EIB gøres mere ansvarlig 
over for Europa-Parlamentet ved at 
nedsætte et dedikeret underudvalg, der 
skal overvåge EIB's operationer og yde 
EIB politisk vejledning; opfordrer til, at 
EIB deltager i ECON-dialoger med en 
række obligatoriske høringer;

Or. en

Ændringsforslag 61
Frances Fitzgerald

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. opfordrer EIB-Gruppen til at være mere 
gennemsigtig med hensyn til dens 
økonomiske operationer, dens anvendelse 
af EU's budgetgaranti, additionaliteten af 
EIB's transaktioner og med hensyn til 
eventuelle fremtidige planer om at oprette 
et datterselskab for udvikling inden for 
EIB, og opfordrer EIB-Gruppen til at 
forbedre sin ansvarlighed i disse 
spørgsmål; opfordrer til, at der for at styrke 

5. opfordrer EIB-Gruppen til at sikre et 
højt niveau af gennemsigtighed og 
ansvarlighed med hensyn til dens 
økonomiske operationer, dens anvendelse 
af EU's budgetgaranti, additionaliteten af 
EIB's transaktioner og med hensyn til 
eventuelle fremtidige planer om at oprette 
et datterselskab for udvikling inden for 
EIB, og opfordrer EIB-Gruppen til at 
forbedre sin ansvarlighed i disse 
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bankens ansvarlighed udarbejdes et 
aftalememorandum mellem EIB og 
Parlamentet med henblik på at forbedre 
den fremtidige adgang til EIB's 
dokumenter og data vedrørende strategiske 
retningslinjer og finansieringspolitikker.

spørgsmål; anerkender, at EIB-Gruppens 
gennemsigtighedspolitik er baseret på en 
formodning om offentliggørelse, og at alle 
har adgang til dens dokumenter og 
oplysninger; opfordrer til, at der for at 
styrke bankens ansvarlighed udarbejdes et 
aftalememorandum mellem EIB og 
Parlamentet med henblik på at forbedre 
den fremtidige adgang til EIB's 
dokumenter og data vedrørende strategiske 
retningslinjer og finansieringspolitikker.

Or. en

Ændringsforslag 62
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. opfordrer EIB-Gruppen til at være mere 
gennemsigtig med hensyn til dens 
økonomiske operationer, dens anvendelse 
af EU's budgetgaranti, additionaliteten af 
EIB's transaktioner og med hensyn til 
eventuelle fremtidige planer om at oprette 
et datterselskab for udvikling inden for 
EIB, og opfordrer EIB-Gruppen til at 
forbedre sin ansvarlighed i disse 
spørgsmål; opfordrer til, at der for at styrke 
bankens ansvarlighed udarbejdes et 
aftalememorandum mellem EIB og 
Parlamentet med henblik på at forbedre 
den fremtidige adgang til EIB's 
dokumenter og data vedrørende strategiske 
retningslinjer og finansieringspolitikker.

5. opfordrer EIB-Gruppen til at være mere 
gennemsigtig med hensyn til dens 
økonomiske operationer, dens anvendelse 
af EU's budgetgaranti, additionaliteten af 
EIB's transaktioner og med hensyn til 
eventuelle fremtidige planer om at oprette 
et datterselskab for udvikling inden for 
EIB, og opfordrer EIB-Gruppen til at 
forbedre sin ansvarlighed i disse 
spørgsmål; opfordrer til, at der for at styrke 
bankens ansvarlighed udarbejdes et 
aftalememorandum mellem EIB og 
Parlamentet med henblik på at forbedre 
den fremtidige adgang til EIB's 
dokumenter og data vedrørende strategiske 
retningslinjer og finansieringspolitikker; 
minder om, at bankens eneste aktionærer 
er medlemsstaterne; understreger, at 
Europa-Parlamentet, Revisionsretten og 
Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse 
af Svig bør have større eksterne 
kontrolbeføjelser for at styrke bankens 
rapporteringsaktiviteter.

Or. it
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Ændringsforslag 63
Manon Aubry

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. opfordrer EIB-Gruppen til at være mere 
gennemsigtig med hensyn til dens 
økonomiske operationer, dens anvendelse 
af EU's budgetgaranti, additionaliteten af 
EIB's transaktioner og med hensyn til 
eventuelle fremtidige planer om at oprette 
et datterselskab for udvikling inden for 
EIB, og opfordrer EIB-Gruppen til at 
forbedre sin ansvarlighed i disse 
spørgsmål; opfordrer til, at der for at styrke 
bankens ansvarlighed udarbejdes et 
aftalememorandum mellem EIB og 
Parlamentet med henblik på at forbedre 
den fremtidige adgang til EIB's 
dokumenter og data vedrørende strategiske 
retningslinjer og finansieringspolitikker.

5. opfordrer EIB-Gruppen til at være mere 
gennemsigtig med hensyn til dens 
økonomiske operationer, dens anvendelse 
af EU's budgetgaranti, additionaliteten af 
EIB's transaktioner og med hensyn til 
eventuelle fremtidige planer om at oprette 
et datterselskab for udvikling inden for 
EIB, og opfordrer EIB-Gruppen til at 
forbedre sin ansvarlighed i disse 
spørgsmål; opfordrer EIB til at gennemgå 
rammerne for bekæmpelse af korruption 
for at forbedre samarbejdet med 
europæiske myndigheder, særligt OLAF 
og den europæiske anklagemyndighed, og 
gøre det obligatorisk for EIB at indberette 
potentielle tilfælde af svig til de nationale 
myndigheder; opfordrer til, at der for at 
styrke bankens ansvarlighed udarbejdes et 
aftalememorandum mellem EIB og 
Parlamentet med henblik på at forbedre 
den fremtidige adgang til EIB's 
dokumenter og data vedrørende strategiske 
retningslinjer og finansieringspolitikker.

Or. en

Ændringsforslag 64
Niels Fuglsang

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. opfordrer EIB-Gruppen til at være mere 
gennemsigtig med hensyn til dens 
økonomiske operationer, dens anvendelse 

5. opfordrer EIB-Gruppen til at være mere 
gennemsigtig med hensyn til dens 
økonomiske operationer, herunder 
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af EU's budgetgaranti, additionaliteten af 
EIB's transaktioner og med hensyn til 
eventuelle fremtidige planer om at oprette 
et datterselskab for udvikling inden for 
EIB, og opfordrer EIB-Gruppen til at 
forbedre sin ansvarlighed i disse 
spørgsmål; opfordrer til, at der for at styrke 
bankens ansvarlighed udarbejdes et 
aftalememorandum mellem EIB og 
Parlamentet med henblik på at forbedre 
den fremtidige adgang til EIB's 
dokumenter og data vedrørende strategiske 
retningslinjer og finansieringspolitikker.

udvikling af en ansvarlig skattepolitik for 
at undgå den uigennemsigtige og 
utilsigtede brug af skattely via 
investeringer i private kapitalfonde, som 
er blevet dokumenteret af Counter 
Balance-rapporten fra 20161a, dens 
anvendelse af EU's budgetgaranti, 
additionaliteten af EIB's transaktioner og 
med hensyn til eventuelle fremtidige planer 
om at oprette et datterselskab for udvikling 
inden for EIB, og opfordrer EIB-Gruppen 
til at forbedre sin ansvarlighed i disse 
spørgsmål; opfordrer til, at der for at styrke 
bankens ansvarlighed udarbejdes et 
aftalememorandum mellem EIB og 
Parlamentet med henblik på at forbedre 
den fremtidige adgang til EIB's 
dokumenter og data vedrørende strategiske 
retningslinjer og finansieringspolitikker.

_________________
1a Counter Balance 2016: The dark side of 
EIB funds: How the EU’s bank supports 
non-transparent investment funds based 
in tax havens.

Or. en

Ændringsforslag 65
Dragoş Pîslaru, Olivier Chastel, Stéphanie Yon-Courtin, Luis Garicano, Monica 
Semedo, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Ondřej Kovařík

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. opfordrer EIB-Gruppen til at være mere 
gennemsigtig med hensyn til dens 
økonomiske operationer, dens anvendelse 
af EU's budgetgaranti, additionaliteten af 
EIB's transaktioner og med hensyn til 
eventuelle fremtidige planer om at oprette 
et datterselskab for udvikling inden for 
EIB, og opfordrer EIB-Gruppen til at 
forbedre sin ansvarlighed i disse 
spørgsmål; opfordrer til, at der for at styrke 

5. opfordrer EIB-Gruppen til at være mere 
gennemsigtig med hensyn til dens 
økonomiske operationer, dens anvendelse 
af EU's budgetgaranti, additionaliteten af 
EIB's transaktioner og med hensyn til 
eventuelle fremtidige planer om at oprette 
et datterselskab for udvikling inden for 
EIB, og opfordrer EIB-Gruppen til at 
forbedre sin ansvarlighed i disse 
spørgsmål; opfordrer EIB til yderligere at 
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bankens ansvarlighed udarbejdes et 
aftalememorandum mellem EIB og 
Parlamentet med henblik på at forbedre 
den fremtidige adgang til EIB's 
dokumenter og data vedrørende strategiske 
retningslinjer og finansieringspolitikker.

kommunikere og fremme dens 
instrumenter til nationale og lokale 
offentlige og private aktører gennem deres 
forbindelseskontorer i medlemsstaterne; 
opfordrer til, at der for at styrke bankens 
ansvarlighed udarbejdes et 
aftalememorandum mellem EIB og 
Parlamentet med henblik på at forbedre 
den fremtidige adgang til EIB's 
dokumenter og data vedrørende strategiske 
retningslinjer og finansieringspolitikker.

Or. en

Ændringsforslag 66
Manon Aubry

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. opfordrer EIB-Gruppen til at være mere 
gennemsigtig med hensyn til dens 
økonomiske operationer, dens anvendelse 
af EU's budgetgaranti, additionaliteten af 
EIB's transaktioner og med hensyn til 
eventuelle fremtidige planer om at oprette 
et datterselskab for udvikling inden for 
EIB, og opfordrer EIB-Gruppen til at 
forbedre sin ansvarlighed i disse 
spørgsmål; opfordrer til, at der for at styrke 
bankens ansvarlighed udarbejdes et 
aftalememorandum mellem EIB og 
Parlamentet med henblik på at forbedre 
den fremtidige adgang til EIB's 
dokumenter og data vedrørende strategiske 
retningslinjer og finansieringspolitikker.

5. opfordrer EIB-Gruppen til at være mere 
gennemsigtig med hensyn til dens 
økonomiske operationer, dens anvendelse 
af EU's budgetgaranti, additionaliteten af 
EIB's transaktioner og med hensyn til 
eventuelle fremtidige planer om at oprette 
et datterselskab for udvikling inden for 
EIB, og opfordrer EIB-Gruppen til at 
forbedre sin ansvarlighed i disse 
spørgsmål; opfordrer til, at der for at styrke 
bankens ansvarlighed udarbejdes et 
aftalememorandum mellem EIB og 
Parlamentet med henblik på at forbedre 
den fremtidige adgang til EIB's 
dokumenter og data vedrørende strategiske 
retningslinjer og finansieringspolitikker; 
opfordrer EIB til at kræve offentlig 
rapportering på landebasis til kunderne 
uden at vente på resultatet af 
igangværende drøftelser på EU-plan.

Or. en
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Ændringsforslag 67
Jessica Stegrud

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. opfordrer EIB-Gruppen til at være mere 
gennemsigtig med hensyn til dens 
økonomiske operationer, dens anvendelse 
af EU's budgetgaranti, additionaliteten af 
EIB's transaktioner og med hensyn til 
eventuelle fremtidige planer om at oprette 
et datterselskab for udvikling inden for 
EIB, og opfordrer EIB-Gruppen til at 
forbedre sin ansvarlighed i disse 
spørgsmål; opfordrer til, at der for at styrke 
bankens ansvarlighed udarbejdes et 
aftalememorandum mellem EIB og 
Parlamentet med henblik på at forbedre 
den fremtidige adgang til EIB's 
dokumenter og data vedrørende strategiske 
retningslinjer og finansieringspolitikker.

opfordrer EIB-Gruppen til at være mere 
gennemsigtig med hensyn til dens 
økonomiske operationer, dens anvendelse 
af EU's budgetgaranti, additionaliteten af 
EIB's transaktioner og med hensyn til 
eventuelle fremtidige planer om at oprette 
et datterselskab for udvikling inden for 
EIB, og opfordrer EIB-Gruppen til at 
forbedre sin ansvarlighed i disse 
spørgsmål; opfordrer til, at der for at styrke 
bankens ansvarlighed udarbejdes et 
aftalememorandum mellem EIB og 
Parlamentet med henblik på at forbedre 
den fremtidige adgang til EIB's 
dokumenter og data vedrørende strategiske 
retningslinjer og finansieringspolitikker; 
opfordrer til, at midler til EIB skal være 
betingede af, at EIB træffer passende 
foranstaltninger til forbedring af 
gennemsigtighed og ansvarlighed.

Or. en

Ændringsforslag 68
Manon Aubry

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. opfordrer EIB-Gruppen til at være mere 
gennemsigtig med hensyn til dens 
økonomiske operationer, dens anvendelse 
af EU's budgetgaranti, additionaliteten af 
EIB's transaktioner og med hensyn til 
eventuelle fremtidige planer om at oprette 
et datterselskab for udvikling inden for 
EIB, og opfordrer EIB-Gruppen til at 

5. opfordrer EIB-Gruppen til at være mere 
gennemsigtig med hensyn til dens 
økonomiske operationer, som bidrager til 
at nå målene i Parisaftalen, 
målsætningerne for den europæiske 
grønne pagt og målene for bæredygtig 
udvikling, dens anvendelse af EU's 
budgetgaranti, additionaliteten af EIB's 
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forbedre sin ansvarlighed i disse 
spørgsmål; opfordrer til, at der for at styrke 
bankens ansvarlighed udarbejdes et 
aftalememorandum mellem EIB og 
Parlamentet med henblik på at forbedre 
den fremtidige adgang til EIB's 
dokumenter og data vedrørende strategiske 
retningslinjer og finansieringspolitikker.

transaktioner og med hensyn til eventuelle 
fremtidige planer om at oprette et 
datterselskab for udvikling inden for EIB, 
og opfordrer EIB-Gruppen til at forbedre 
sin ansvarlighed i disse spørgsmål; 
opfordrer til, at der for at styrke bankens 
ansvarlighed udarbejdes et 
aftalememorandum mellem EIB og 
Parlamentet med henblik på at forbedre 
den fremtidige adgang til EIB's 
dokumenter og data vedrørende strategiske 
retningslinjer og finansieringspolitikker.

Or. en

Ændringsforslag 69
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. opfordrer EIB-Gruppen til at være mere 
gennemsigtig med hensyn til dens 
økonomiske operationer, dens anvendelse 
af EU's budgetgaranti, additionaliteten af 
EIB's transaktioner og med hensyn til 
eventuelle fremtidige planer om at oprette 
et datterselskab for udvikling inden for 
EIB, og opfordrer EIB-Gruppen til at 
forbedre sin ansvarlighed i disse 
spørgsmål; opfordrer til, at der for at styrke 
bankens ansvarlighed udarbejdes et 
aftalememorandum mellem EIB og 
Parlamentet med henblik på at forbedre 
den fremtidige adgang til EIB's 
dokumenter og data vedrørende strategiske 
retningslinjer og finansieringspolitikker.

5. opfordrer EIB-Gruppen til at være mere 
gennemsigtig med hensyn til dens 
økonomiske operationer, dens anvendelse 
af EU's budgetgaranti, additionaliteten af 
EIB's transaktioner; opfordrer til, at der for 
at styrke bankens ansvarlighed udarbejdes 
et aftalememorandum mellem EIB og 
Parlamentet med henblik på at forbedre 
den fremtidige adgang til EIB's 
dokumenter og data vedrørende strategiske 
retningslinjer og finansieringspolitikker.

Or. en

Ændringsforslag 70
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Neena Gill
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Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5a. opfordrer til, at der for at styrke 
bankens ansvarlighed udarbejdes et 
aftalememorandum mellem EIB og 
Parlamentet med henblik på at forbedre 
den fremtidige adgang til EIB's 
dokumenter og data vedrørende 
strategiske retningslinjer og 
finansieringspolitikker.

Or. en

Ændringsforslag 71
Neena Gill

Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5a. bifalder EIB og Japans internationale 
samarbejdsagenturs (JICA's) 
undertegnelse af et aftalememorandum 
den 26. september 2019, som åbner 
mulighed for yderligere samfinansiering 
og saminvestering i udviklingslande. Dette 
samarbejde styrker det vigtige strategiske 
partnerskab mellem EIB og JICA ved at 
støtte projekter i tredjelande, som løser 
globale problemer.

Or. en

Ændringsforslag 72
Neena Gill

Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag
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5a. støtter den forpligtelse, som EIB 
indgik under den tredje strategi for 
mangfoldighed og inklusion, som 
omfatter perioden 2018-2021, til at øge 
antallet af kvinder på lederniveau til 50 % 
i 2021; opfordrer EIB til at sikre, at de 
opfylder deres mål om at opnå økonomisk 
udbytte til ligestillingscertificering 
(EDGE) i løbet af de næste 12 måneder.

Or. en

Ændringsforslag 73
Neena Gill

Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5a. opfordrer EIB til fortsat at samarbejde 
med ligesindede partnere for at løse 
globale problemer.

Or. en

Ændringsforslag 74
Alfred Sant

Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5a. anmoder desuden om, at der foretages 
en ekstern gennemgang af 
omkostningseffektiviteten af EIB's 
investeringer i de sidste 10 år, ikke mindst 
når det gælder, om og hvordan EIB's 
operationer skabte betydelig merværdi, 
som var direkte relevant for EU's vækst- 
og konsolideringspolitikker.

Or. en
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Ændringsforslag 75
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5a. understreger, at banken bør sikre, at 
de lokalsamfund og borgere, der berøres 
af dens aktiviteter, høres fyldestgørende, 
og at disse har adgang til en mekanisme 
for fremsendelse af klager, der er effektiv 
og uafhængig.

Or. it

Ændringsforslag 76
Aurore Lalucq

Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5a. opfordrer til grundlæggende reformer 
vedrørende overvågningen af iværksatte 
projekter for at gøre EIB mere 
ansvarsbevidst, demokratisk og 
gennemsigtig; opfordrer endvidere til at 
indføre overvågning af de formidlere, som 
EIB bruger.

Or. fr

Ændringsforslag 77
Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag
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5a. opfordrer til øget økonomisk støtte til 
lokale energikilder for at sætte en stopper 
for Europas store afhængighed af 
eksterne energikilder og sikre forsyninger.

Or. en

Ændringsforslag 78
Joachim Schuster, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Evelyn Regner, Neena Gill

Udkast til udtalelse
Punkt 5 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5b. er forfærdet over de seneste rapporter, 
der forbinder EIB-finansierede 
infrastruktur- og energiprojekter samt 
andre udviklingsaktiviteter med 
overtrædelse af menneskerettigheder og 
trusler mod 
menneskerettighedsforkæmperes 
sikkerhed og velbefindende; bifalder den 
opmærksomhed, EIB har dedikeret til at 
integrere menneskerettigheder i sine 
operationer, men opfordrer EIB til at 
forstærke denne tilgang ved at indføre et 
effektivt rimeligt hensyn i forbindelse med 
menneskerettigheder, sikre høring af 
berørte samfund, give oplysninger og 
sørge for en sikker og deltagerbaseret 
proces, nemlig gennem 
kontraktbestemmelser.

Or. en

Ændringsforslag 79
Aurore Lalucq

Udkast til udtalelse
Punkt 5 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5b. opfordrer til, at der oprettes 
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mekanismer til sikring af, at offentlige 
midler ikke længere bidrager til korrupte 
systemer i og uden for Europa, sådan som 
det var tilfældet med MOSE-projektet; 
henstiller til, at der indføres bedre 
rammer for EIB's bekæmpelse af 
korruption, og at EIB's interne 
mekanismer til bekæmpelse af korruption 
styrkes, navnlig på et tidspunkt, hvor EIB 
kan komme til at spille en central rolle i 
den europæiske grønne pagt.

Or. fr

Ændringsforslag 80
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Udkast til udtalelse
Punkt 5 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5b. gentager opfordringen til EIB om at 
anvende strengere standarder med hensyn 
til skattemæssig gennemsigtighed; 
gentager nødvendigheden af at gøre 
tildelingen af direkte og indirekte lån 
afhængig af, at skattemæssige og 
regnskabsmæssige oplysninger 
offentliggøres for hvert land, og af at 
oplysninger om det reelle ejerskab bag 
støttemodtagerne og de finansielle 
formidlere, som er involveret i 
finansieringsaktiviteterne, offentliggøres 
uden undtagelse.

Or. it

Ændringsforslag 81
Stéphane Séjourné, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Udkast til udtalelse
Punkt 5 b (nyt)
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5b. mener, at EIB bør opretholde sin 
førende rolle i oprettelsen af EU's 
finansieringsmekanismer over for 
tredjelande, og især udviklingslande, idet 
det samtidig sikres, at interesserne hos 
lokale iværksættere, der ønsker at oprette 
lokale virksomheder, ofte mindre 
virksomheder, med henblik på først og 
fremmest at bidrage til den lokale 
økonomi, prioriteres i EIB's 
udlånsbeslutninger.

Or. en

Ændringsforslag 82
Neena Gill

Udkast til udtalelse
Punkt 5 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5b. anerkender, at EIB har bevilget lån på 
over 118 mia. EUR til projekter i Det 
Forenede Kongerige siden landets 
tiltrædelse i 1973; bemærker imidlertid, at 
EIB i løbet af 2019 godkendte lån til 395 
mio. EUR til projekter i Det Forenede 
Kongerige, et kraftigt fald fra 7,7 mia. 
EUR i 2015.

Or. en

Ændringsforslag 83
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Neena Gill

Udkast til udtalelse
Punkt 5 c (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5c. er bekymret over rapporter, der 
forbinder EIB-investeringer med svig og 
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korruption i medlemsstater trods bankens 
nultolerancepolitik; opfordrer EIB til at 
udforme en handlingsplan for 
korruptionsbekæmpelse for at gøre det 
muligt for bestyrelsen at foretage en 
skrappere kontrol og sikre, at der afsættes 
tilstrækkelige ressourcers til uafhængig 
overvågning og kontrol af projekter samt 
vurdering og reducering risici.

Or. en

Ændringsforslag 84
Stéphane Séjourné, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Udkast til udtalelse
Punkt 5 c (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5c. opfordrer EIB og Den Europæiske 
Investeringsfond til at øge deres 
investeringer i banebrydende nyskabelser 
for at fremhæve og fremme europæiske 
virksomheder, som arbejder på området, 
samtidig med mulighed for at iværksætte 
afgrænsende foranstaltninger, der kan 
begrænse eksponeringen mod disse risici.

Or. en

Ændringsforslag 85
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Neena Gill

Udkast til udtalelse
Punkt 5 d (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5d. opfordrer EIB til at intensivere sine 
due diligence-forpligtelser i 
overensstemmelse med EU's lovgivning 
om bekæmpelse af hvidvask og skabe 
omfattende lovgivningsmæssige rammer, 
der gør det muligt for banken effektivt at 
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hindre deltagelse i ulovlige aktiviteter og 
sikre en passende sanktionsordning ved 
manglende efterlevelse af EU-retten.

Or. en

Ændringsforslag 86
Stéphane Séjourné, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Udkast til udtalelse
Punkt 5 d (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5d. understreger den vigtige rolle, som 
EIB spiller i sin egenskab af Unionens 
bank og som den eneste internationale 
finansielle institution, der fuldt ud ejes af 
Unionens medlemsstater og vejledes af 
dens politikker og standarder.

Or. en

Ændringsforslag 87
Stéphane Séjourné, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Udkast til udtalelse
Punkt 5 e (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5e. anmoder om, at EIB styrker sin 
rådgivende funktion og, i samarbejde med 
Kommissionen, medlemsstaterne og de 
officielle nationale finansielle 
institutioner, tager fat på de systemiske 
svagheder, der hindrer nogle lande eller 
regioner i fuldt ud at udnytte dens 
finansielle aktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 88
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Joachim Schuster, Evelyn Regner, Aurore Lalucq

Udkast til udtalelse
Punkt 5 e (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5e. er af den opfattelse, at 
projektkontrakter klart bør indeholde 
muligheder for udtrædelse i tilfælde af 
alvorlig forsømmelighed og/eller påstande 
om korruption.

Or. en

Ændringsforslag 89
Stéphane Séjourné

Udkast til udtalelse
Punkt 5 f (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5f. bemærker, at kapitalforhøjelsen, der 
hidrører fra det øgede bidrag fra 
Rumænien og Polen, kun i meget 
begrænset omfang kompenserer for den 
reduktion af EIB's kapital, der følger af 
Det Forenede Kongeriges udtræden; 
understreger, at der bør kompenseres i 
fuldt omfang for den ovennævnte manko i 
kapital for at bevare bankens evne til at 
nå sine politiske mål.

Or. en

Ændringsforslag 90
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Aurore Lalucq

Udkast til udtalelse
Punkt 5 f (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5f. er af den opfattelse, at Den 
Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) i 



PE644.953v01-00 56/59 AM\1194884DA.docx

DA

fremtiden bør have mandat til, i de EU-
medlemsstater, der er medlem af EPPO, 
at retsforfølge kriminel aktivitet, der 
vedrører EIB-midler.

Or. en

Ændringsforslag 91
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Neena Gill

Udkast til udtalelse
Punkt 5 g (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5g. opfordrer EIB til at anvende strengere 
standarder for gennemsigtighed, nemlig 
betinge tildeling af direkte og indirekte 
lån af offentliggørelse af modtagernes 
skatte- og regnskabsoplysninger land for 
land samt deling af oplysninger om reelt 
ejerskab for modtagerne og de finansielle 
formidlere, der er involveret i finansiering 
af aktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 92
Stéphane Séjourné, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Udkast til udtalelse
Punkt 5 g (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5g. understreger, at EIB skal være særligt 
opmærksom på finansiering af 
innovations- og infrastruktursektoren, 
hvor investeringsunderskuddet er særligt 
stort.

Or. en
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Ændringsforslag 93
Stéphane Séjourné, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Udkast til udtalelse
Punkt 5 h (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5h. konstaterer, at næsten en tredjedel af 
EIB's finansiering er denomineret i 
amerikanske dollar, som eksponerer EIB 
mod mulige amerikanske sanktioner; 
opfordrer EIB til at begynde udfasning af 
sin dollar-denominerede finansiering.

Or. en

Ændringsforslag 94
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Neena Gill

Udkast til udtalelse
Punkt 5 h (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5h. opfordrer EIB til, i betragtning af 
bekymringerne med hensyn til skat og 
gennemsigtighed og på det miljømæssige 
og sociale område, at indføre strenge 
standarder for finansielle formidlere ved 
at fastsætte specifikke benchmarks for 
valg af formidlere.

Or. en

Ændringsforslag 95
Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Udkast til udtalelse
Punkt 5 i (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5i. opfordrer EIB til at arbejde med små 
markedsaktører og 
græsrodskooperativer for at konsolidere 
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små vedvarende energiprojekter og 
dermed sætte dem i stand til at opfylde 
betingelserne for EIB's finansiering.

Or. en

Ændringsforslag 96
Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Udkast til udtalelse
Punkt 5 j (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5j. opfordrer EIB til at intensivere sin 
kommunikationsindsats; mener, at EIB's 
finansieringskapacitet bør styrkes, bl.a. 
for konkret at vise Unionens bidrag til 
borgernes hverdag.

Or. en

Ændringsforslag 97
Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Udkast til udtalelse
Punkt 5 k (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5k. understreger behovet for at 
fremskynde arbejdet med oprettelse af en 
kapitalmarkedsunion, der ville sætte EIB i 
stand til at fokusere på mangler, der skal 
rettes op på i tilfælde af markedssvigt eller 
til at finansiere risikofyldte projekter.

Or. en

Ændringsforslag 98
Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Udkast til udtalelse
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Punkt 5 l (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5l. opfordrer EIB til at intensivere sin 
kommunikationsindsats; finder det vigtigt 
at indgå i en dialog med EU's borgere for 
bedre at kunne forklare målene for 
Unionens politikker og dermed give et 
konkret eksempel på Unionens bidrag til 
dens borgeres hverdag.

Or. en

Ændringsforslag 99
Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Udkast til udtalelse
Punkt 5 m (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5m. ønsker, at en person udpeget af 
Parlamentet kan deltage som medlem af 
EIB's bestyrelse i en observatørrolle for at 
sikre en bedre formidling af 
informationer og behov mellem disse to 
institutioner.

Or. en


