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FORSLAG 

Udvalget om International Handel opfordrer Budgetudvalget og Økonomi- og Valutaudvalget, 

som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, de 

vedtager: 

1. mener, at Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI), der bruges til at 

finansiere risikobetonede og innoverende projekter, kan anvendes som et redskab til at 

stimulere vækst og beskæftigelse i EU og fremme udviklingen af en stærk, bæredygtig og 

konkurrencedygtig industri, forudsat at den anvendes parallelt med effektive 

handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter; opfordrer i den forbindelse til, at EFSI’s rolle i 

samhørighedsdagsordenen styrkes ved at skabe bedre balance i investeringerne inden for 

denne ramme mellem sektorer og geografiske områder; mener, at hindringer for at 

kombinere EFSI med andre EU-instrumenter (navnlig de europæiske Struktur- og 

investeringsfonde) bør fjernes og de støtteberettigede områder udvides; 

2. minder om, at Kina har til hensigt at bidrage til EFSI, og at Kommissionen har påpeget, at 

landet ikke vil få nogen form for modydelse i forbindelse hermed, navnlig for så vidt 

angår forvaltning; understreger, at bidrag fra Kina til EFSI ikke må knyttes sammen med 

spørgsmålet om status som markedsøkonomi, og opfordrer EIB til at sikre 

gennemsigtighed for så vidt angår forvaltningen af midler og oprindelsen af alle offentlige 

og private bidrag og bidrag fra tredjepart, og til at levere konkrete oplysninger, herunder 

om specifikke projekter og om udenlandske investorer og fremhæver kravene om 

rapportering til Parlamentet, som er fastsat i EFSI-forordningen; gentager, at alle 

eventuelle fremtidige tredjelandsbidragsydere skal opfylde alle EU-bestemmelserne om 

offentlige udbud, arbejdsmarkedsbestemmelserne og miljøbestemmelserne, og forventer, 

at de sociale og miljømæssige kriterier, der finder anvendelse på EIB's projekter finder 

anvendelse i fuld udstrækning i forbindelse med beslutninger om at finansiere EFSI-

projekter; 

3. anser det for at være af afgørende betydning, at EU spreder sine investeringskilder mest 

muligt og i første række tiltrækker private investeringer; 

4. påpeger, at SMV'er udgør rygraden i den europæiske økonomi, men at kun 13 % af 

SMV'erne har handelsaktiviteter uden for EU; mener, at EFSI i synergi med Cosme-

programmet bør prioritere internationalisering af SMV'er gennem støtte til konkrete 

projekter, der sigter mod europæiske SMV'ers eksportaktiviteter; gentager sin opfordring 

til at forbedre de eksisterende værktøjer og opfordrer til bedre kommunikation fra 

Kommissionen og EIB om tilgængelig støtte og til at styrke rollen for Det Europæiske 

Centrum for Investeringsrådgivning (EIAH) ved at give dette til opgave at bistå eksporten; 

er af den opfattelse, at SMV'er skal kunne drage fordel af en fast samtalepartner i disse 

spørgsmål; 

5. glæder sig over Kommissionens initiativ med at lancere en plan for europæiske eksterne 

investeringer med henblik på at mobilisere mellem 44 og 88 mia. EUR i investeringer i 

Afrika og i EU-nabolandene og anerkender samtidig de private investeringers rolle i 

udviklingsstrategierne; understreger, at disse instrumenter bør evalueres regelmæssigt og 

ikke bør erstatte allerede eksisterende investeringer, at de skal være i overensstemmelse 

med princippet om udviklingsvenlig politikkohærens samt med additionalitetsprincippet i 
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forhold til andre instrumenter, og at de skal fokusere på risikable, strukturerede og, om 

muligt, små projekter samt rettes mod de enkelte landes reelle behov med henblik konkret 

at forbedre lokalbefolkningens levevilkår gennem skabelse af lokale anstændige 

arbejdspladser og dermed bidrage til at afhjælpe migrantkrisen; 

6. kræver i forbindelse med den eksterne investeringsplan, at det ikke må være muligt for en 

investor eller projektleder at være afhængig af en person eller et selskab, som driver 

virksomhed i et land, som er optaget på den kommende europæiske liste over ikke-

samarbejdsvillige skattejurisdiktioner, 

7. mener, at et sådant redskab skal overholde principperne og målene for Unionens optræden 

udadtil, som fastsat i artikel 21 i traktaten om Den Europæiske Union og i artikel 208 i 

traktaten om Den Europiske Unions funktionsmåde, og at overholdelse af disse principper 

sammen med opnåede resultater skal indgå i hovedkriterierne for vurderingen af EFSI's 

effektivitet i rapporterne om dets gennemførelse; understreger, at den fremtidige plan for 

europæiske eksterne investeringer bør tilskynde til private investeringer i Afrika og EU's 

nabolande for at bidrage til at håndtere de grundlæggende årsager til migration, 

gennemførelsen af FN's mål for bæredygtig udvikling og klimaftalen fra Paris; 

8. foreslår, at planen for europæiske eksterne investeringer bidrager til finansiering af 

mikrokreditvirksomhed for de mest udsatte grupper; 

9. understreger den potentielt vigtige rolle, som EU-Udenrigstjenestens delegationer kan 

spille gennem etablering af kontakter mellem investorer og lande, som modtager støtte til 

projekter; opfordrer til, at Parlamentet bliver tæt inddraget i kontrollen med 

gennemførelsen af den eksterne investeringsplan på grundlag af regelmæssige 

fremskridtsrapporter fra Kommissionen. 
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